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Vordense Schooljeugd krijgt les
in brandblussen

De Vordense brandweer beleefde vorige week drukke dagen, want elke avond was men in de weer om de leerlingen van de zes-
de klas van alle lagere scholen in Vorden les te geven in het blussen van brand.
De nadruk werd hierbij gelegd om de zogenaamde huis-tuin- en keukenbrandjes zoals vlam in de pan, een auto die in de brand
vliegt etc.
Nadat de scholieren vanaf de brandweerkazerne in een "echte" brandweerauto naar het industrieterrein zijn gebracht kunnen
ze zelf daadwerkelijk aan de slag. Bij de machinefabriek van de firma ten Have zijn bewust wat brandjes gesticht. Eerst deed
de brandweer voor hoe geblust moest worden en dan mochten de kinderen zelf de slang ofdhuiimblusser ter hand nemen. Al
met al een leerzaam en lofwaardig initiatief van de Vordense brandweer.

De heer G.J. Pelgrum tot
commissie financiën "U hebt
met een boer te doen, niet met
een onderwereld figuur''
In de openbare vergadering van de commissie financiën te Vorden kwam dinsdag-
avond een voorstel van het college aan de orde om het beroepschrift van de heer
G.J. Pelgrum, ongegrond te verklaren. De heer Pelgrum was namelijk in beroep
gegaan tegen een afwijzing van een bijdrage in het kader van "Geldelijk Steun van
verbetering particuliere Woningen".

Alvorens dit agendapunt aan de orde
kwam werd de heer Pelgrum het woord
verleend. Dit was de tweede keer dat hij
in de commissie financiën verscheen
want ook op 19 augustus werd het be-
roepschrif door het toegelicht. Even het
voorafgaande. In maart 1979 heeft de
heer Pelgrum een bouwvergunning aan-
gevraagd voor een gedeeltelijke
verbouw van zijn huis. Deze vergunning
werd hem op 12 juni 1979 verleend.
Alvorens met de bouw werd begonnen
werd duidelijk dan de 125 m2 zou
worden overschreden. Subsidie zou
kunnen worden verleend wanneer de
verbouw beneden deze 125 m2 bleef. En
hier wringt nu de schoen. De heer Pel-
grum beweerde namelijk in de vorige
hoorzitting dat zowel de heer Jeninga
van "Bouw- en woningtoezicht"
alsmede de wethouder van financiën de
heer H.G. Bogchelman hem hebben toe-
gezegd: "Pelgrum het geeft niet dat je
boven de 125 m2 uitkomt, wij maken
dat wel". Voor de heer Pelgrum een te-
ken dat het wel goed zat met de subdi-

die. In oktober 1979 vroeg hij deze
subsidie aan. Omdat de bouw met 50 m2
werd overschreden adviseerden B&W
afwijzend op de subsidieaanvraag te be-
schikken, waarna de heer Pelgrum in
beroep ging.
Tijdens de hoorzitting in augustus stelde
de heer Pelgrum dat hier duidelijk door
zowel de heer Jeninga alsmede
wethouder Bogchelman woordbreuk
was gepleegd.
Ook dinsdagavond kwam de heer Pel-
grum hierop terug.
Voor de aanwezige leden van de com-
missie financiën had hij een "leuke
verrassing" in petto. De heer Pelgrum
"toverde" namelijk een verslag op tafel
van een vergadering van de commissie
financiën.

De heer Pelgrum noemde het een
eenzijdig verslag. "De commissie toont
net zoveel begrip van de materie te heb-
ben als een kat van aardappelschillen",
zo sprak hij. De commissieleden keken
elkaar verbaasd aan en vroegen de heer

Pelgrum over welk
eigenlijk had. "Natuurlijk mogen j
het vJfevcn zien. Het is een fotocopy,
ik he^^r acht gulden en veertig cent
tegenaangegooid en toen hebben ze mij
op het gemeentehuis deze fotocopieën
gegeven".

De commissieleden bogen zich over het
verslag en toen bleek dat het hier om een
besloten zitting van de commissie finan-
ciën ging en dat de heer Pelgrum een
copy was overhandigd die hij in feite
niet mocht hebben. "Kom ik op deze
manier toch achter de ambtsgeheimen",
zo reageerde hij.

De heer Pelgrum voelde zich in zijn
goede naam en eer aangetast door
enkele passages in het verslag. De con-
clusie: "De commissie is van mening dat
er bij de wijze van uitvoering van werk-
zaamheden zoals door de heer Pelgrum
is voorgesteld sprake is van een poging
om de regeling te ontduiken". "Dat
neem ik niet, ik eis rehabilitatie. Fouten
maken doet iedereen, maar erken ze.
Het is een rara situatie dat bij de
gemeente iedereen maar aan kan rom-
melen zonder daarvoor
verantwoordelijk te worden gesteld.

U hebt hier met een boer te doen en niet
meet een onderwereldfiguur, aldus de
heer Pelgrum. Na een korte schorsing
besloot de commissie financiën bij
monde van wethouder Bogchelman de
betreffende zinsnede uit het verslag te
schrappen. Op het gemeentehuis zal
worden uitgezocht hoe het mogelijk was
dat de heer Pelgrum de betreffende fo-
tocopy in handen heeft gekregen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

B&W willen 10 mille
beschikbaar stellen voor
sloop Medler school
In de volgende week dinsdag te houden
openbare raadsvergadering komt een
voorstel van B&W aan de orde om
10.000 gulden beschikbaar te stellen
voor de sloop van de Medler school.
Dit bedrag zal alleen worden aangewend
wanneer men geen koper voor het
gebouw en de bijbehorende woning kan
vinden. De gemeente is nog in onder
handeling met een gegadigde, maar wil
de uitkomst daar van niet afwachten.

De sloop van de Medler school heeft een
nogal lange voorgeschiedenis. Al in
April werd de raad voorgesteld een be-
drag van 8500 gulden terbeschikking te
stellen voor de sloop. De Raad besloot
toen het voorstel aan te houden, zodat
het College met de Commissie voor fi-
nanciën en Algemeen Bestuur kon over-
leggen over een andere oplossing voor
het gebouw. Een naar het zich liet aan-
zien serieuze gegadigde heeft inmiddels
van aankoop afgezien. Een andere gega-
digde deed een naar het oordeel van
B&W te laag bod op de panden.

Inmiddels zijn besprekingen geopend
met een plaatselijke gegadigde. De be-
spreking, waarvan het college hoopt,
dat zij tot resultaat zullen leiden, zijn
nog in een pril stadium, zodat nog geen
zekerheid bestaat dat deze gegadigde de
panden zal kopen. B&W vinden het
echter ongewenst de b^issing over de
school nog langer uit HPellen, daar dit
zou leiden tot een onverantwoord rente-
verlies. Dit te meer omdat de instand-
houding van de school ook de verkoop
van de woning nadelig beïnvloed. Gega-
digden voor alleen d^tovoning zullen
namelijk willen weti^Twat het toe-
komstige gebruik van het schoolgebouw
zal zijn, zo stelt het college.

Wat betreft de sloop van de school wil
men nog wel wachten tot de uitkomst
van de pas gestarte onderhandelingen.
De goedkoopste van de vier offertes die
het college heeft gekregen rond de sloop
bedraagt 6800 gulden. Inklusief het ver-
voer van stenen uit het toegangspad en
rekening houdend met prijsstijgingen
raamt het college dat er voor de sloop
tien duizend gulden nodig zal zijn.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

l verleende collectevergunningen
2. Raadsvergadering d.d. 30 september
1980

Verleende collectevergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 29 september tot en
met 12 oktober een collectevergunning
verleend aan de Nederlandse vereniging
voor de Bescherming van Dieren.

Raadsvergadering d.d. 30 september
1980
In deze vergadering zullen onder meer
de volgende onderwerpen aan de orde
komen:

Aanvullend krediet voor kosten
bestemmingsplannen etc. voor zover
niet ten laste van het grondbedrijf
komende;
- Taakstelling raadscommissie af hoc
voor openbaarheid en openheid van be-
stuur.
- Vaststelling Verordening op de behan-
deling van bezwaar- en beroepschriften,
alsmede benoeming voorzitter en leden

van de vaste commissie van advies voor
de bezwaar- en beroepschriften.
- Voteren krediet voor het slopen van de
voormalige Medlerschool.
- Beroepschrift G. J. Pelgrum te Vorden
tegen afwijzing bijdrage op grond van
de Beschikking Geldelijke Steun Verbe-
tering Particuliere Woningen 1979/2
- Beroepschrift ingevolge artikel 51 van
de Woningwet van H.J. Bargeman te
Vorden, tegen de weigering van een ver-
gunning voor de bouw van een bijen-
schuur
- Verkoop bouwterrein in bestemmings-
plan Brinkerhof 1973 nr. 2.'

V redes-diens t in Herv. kerk
Na overleg met de Kerkeraad van de
Hervormde gemeente heeft de plaatse-
lijke, interkerkelijke afdeling van het
I.K.V. (Inter-Kerkelijk-Vredesberaad,
waarin landelijk vertegenwoordigd zijn
en samenwerken een negen-tal kerken
o.a. de Gereformeerde kerken in Neder-
land en de Nederlandse Hervormde
kerk)
met de dienstdoende predikant de
Kerkdienst voorbereid voor a.s. zondag-
morgen 28 september in de dorpskerk,
de Vredesdienst. Grotendeels wordt de
door het I.K.V. aangeboden Liturgie
gebruikt. De schriftlezingen zijn:
Mattheus 26:20-26, Handelingen 27: 27-
36 en Romeinen 12:17-21.
Er zullen ook enkele korte teksten en ge-
tuigenissen gelezen worden. Het Thema
luidt: "De Maaltijd van de Heer en de
vijand..." Liturgieën worden
gestencild. Toch is het daarnaast altijd
goed het liedboek mee te brengen. Voor
de melodie b.v. Iedereen is zeer welkom
in de Vredesdienst in de dorpskerk op
a.s. zondagmorgen, aan het einde van

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

de landelijke Vredesweek 21-28 septem-
ber.

De Vredes-week 1980
In het kader van de hierboven reeds ge-
noemde Vredesweek is zondag j.l. na de
kerkdienst, de Bloemendienst in de Her-
vormde kerk, aan belangstellenden de
Vredeskrant aangeboden en aangereikt.
Tevens werd afgekondigd de deze week
geplande I.K.V. avond:
Donderdagavond 25 septmber in "de
Voorde". Het is de bedoeling deze a-
vond een korte inleiding te houden over
het thema "Zelfbehoud of zelfvernie-
tiging" en daarna samen tot een gesprek
te komen. De Vredesdienst op a.s.
zondagmorgen 28 september in de Herv.
dorpskerk sluit dan de Vredesweek af.
Maar het vredeswerk gaat door...

Cantorij o.l.v. mevr. Kok-ten
Broeke
Mevrouw Kok-ten Broeke in de Wilden-
borch (haar man is daar hoofd van de
school) is (na overleg met de kerkeraad
van de Hervromde gemeente) gestart
met een Cantorij, een kleine zanggroep
die geen zangverenigingsallures willen
ontplooien, maar zich louter en alleen
helemaal richt op de gemeente-zang
tijdens de kerkdienst in de dorpskerk en
ook in de kapel de Wildenborch. Met
enige regelmaat zingt de nog kleine
Cantorij in beurtzang met de gemeente
een lied uit het Liedboek.
Het is de bedoeling dat de genoemde
Cantorij _\l.v. mevr. Kok zich voor het
eerst laat horen in de Vrededienst op
a.s. zondagmorgen. Gezongen wordt (in
beurtzang) Gezang 27, een lied van Wil-
lem Barnard, dat voor-op de Vredes-
krant staat afgedrukt en geheel aansluit
bij het thema van de kerkdienst: "De
Maaltijd van de Heer en de vijand..."
Nog dit: de Cantorij zingt, oefent op
vrijdagavond in "de Voorde".
Zangers/zangeressen zijn er zeer
welkom. Zingt u mee! Mevr. Kok geeft
u graag alle nadere informatie. (Wilden-
borchseweg 28. tel. 6797)

Catechisaties
De catechisaties van de Hervormde
gemeente gaan weer beginnen op
maandag 29 september en dinsdag 30
september. Er zijn vele uitnodigingen
inmiddels verzonden. De catechisaties
(het onderwijs vanwege de kerk) worden
gegeven in "de Voorde". Graag geven
we dit bericht nodigend aan de jeugd
door.

Geboren: geen
Ondertrouwd: H.E. Messing en W.
Klein Molekamp
Gehuwd: A.J.M. Karthaus en A.Th.M.
Jorna
Overleden: G.J. Barendsen, oud 89
jaar, W. Schaerffer-de Jonge, oud 21
jaar, A. Mahne, oud 67 jaar.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 28 september: 10.00 uur, ds.
J.C. Krajenbrink, De Vredesdienst,
m.m.v. Cantorij

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 28 september: 10.00 uur, ds. J.
Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 28 september: 10 en 19 uur, ds.
J.R. Zijlstra

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 27 en zondag 28 september
dokter Vaneker. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 27 en zondag 28 september H.
Donker, Hengelo, tel. 05753-2191, E. de
Vries-Reillingh, Neede, tel. 05450-1268

WEEKEND-,AVOND-EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 27 september 12.00 uur tot
maandag 29 september 07.00 uur,
dokter Wegchelaer. Komende week
avond- en nachtdient ook dokter
Wegchelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875, Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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slagerij

HACHEEVLEES 500 gram

RUNDERGEHAKT
heel kilo

GEVULDE PAPRIKA'S loc
per stuk l £ W

HAMWORST
JOHMA

HARINGSALADE
KALFSGEHAKT

100 gram 88

100 gram 125

100 gram 98

MAANDAG 29-9

DIK BEVLEESDE RIBBETJES M.. 298
DINSDAG 30-9

RIBLAPPEN kilo 998
WOENSDAG 1-10

GEHAKT (H. O.H.) ki,0 648

groenteman
5 kilo puike

KLEIAARDAPPELEN 158
2 kilo export

COX'SORANGE 295
1 kilo export

UIEN 68
Pracht boeket bestaande uit:

10 STUKS MOTREA ROZEN
3 STUKS LIATRIS GEMENGD
MET GULDE ROEDE alleen bij V S 395
Pracht

KALANCHOÉ 195
V.S. markt brengt een pracht sortering kwaliteits

DROOGBLOEMEN
reeds vanaf ft.«Ju

slijterij
FLORIJN

CITROEN-
BRANDEWIJN
fles 1 liter
van 1140 nu voor 1045

HENKES

BESSENJENEVER f nn-
fles 1 liter 11 Q K
van 1295 voor lUwW

UFFNFNÏlflAl ÎIPFRMflRIfTEM RU ZÜTPHEN • BORCÜLO - HENGELO (GLD.)
VCCNCNUMHL OUrtnlVIAnM tN DV RUSSEN - GROENLO - GOOR • VORDEN

«Vc U*S. o°K
\na<^\seurt'- GEVULDE

KOEKEN
pak 6 stuks
geen 139 of 119

MAAR
NU

per

»:•:•>•:

maar

2,4 "="^^0oc

lifnû ĝ ^

^5*Sgx4f|

BETUWE

of 259

MAAR
NU

299

||» «l,

n 2geen l *«

«M»
teven»

.«ÖS&BfiSfes

DELFIA

CHOC. BISCUITS
rol 250 gram
van 149 voor

HELLEMA

KOKOSKOEKEN
pak van 119 voor

HEINZ

SANDWICH
SPREAD . no
grote pot UK
van 245 voor l WW

ZOUTE PINDA'S
zak 500 gram
van 279 voor

TIMSON

APPELSTROOP
beker 350 gram

CRACOTTES
gegrilde toast
pak van 269 voor

K AT J A

VETERDROP
zak 35 stuks
van 149 voor

WATER
fles 1 liter
van 79 voor

4/10 WERELDDIERENDAG!

W. K.

LEKKERBEKJES
triopack
van 179 voor

FROLIC
pak ,_n
500 gr 179

WHISKAS
4 soorten • «A
p. blik 179

VAN HOUTEN

CACAO
pak 200 gram
van 475 voor

TARWEROGGE
800 gram
gratis gesneden

TOPPING

DESSERTSAUS
fles 0,5 liter
aardbeien of choc., p.fl.

CURVER

VUILNISZAK-
HOUDER
kleur:
bruin/beige 4 •• f\ f"
van 29,95 j U 1%
voor l ff w^ O

RIETEN

POETSMAND
met hengsels
van 995 voor

HANSON

PERSONEN-
WEEGSCHAAL
max. 120 kg
van 1295 voor

Nog 1 x deze prijs!

MOK MET
OOR 10Q
van 249 voor l Ik W
Doos 6 stuks . . . . 695

BRIO
MARGARINE
pak 250 gram
van 87 voor

VOOR UW C.V.

WATERVERDAMPER
plastic, van 449 voor

FILTERS set 5 stuks

MAANZAADBOLLEN
zak 9 stuks
nu

JOLLY

SMULPUDDING1/z liter van 185 voor

ULTRA BRITE

TANDPASTA
Set 2 tubes a 50 ml.
van 440 voor

VALLEE

CAMEMBERT
250 gram
van 395 voor

INLEGKRUISJES

ZACHT EN
ZEKER
2 pak a 30 st.
en f 3,- terug via bank of
giro.

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG V REKLAMES GELDIG VAN 25/9 TOT 1/10 1980



Hartelijk dank aan allen die
ons huwelijk door felicitaties,
bloemen en geschenken tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

JAN en JOKE
BOERSBROEK

Vorden, september 1980
Brinkerhof 23

Voor de blijken van medele-
ven welke wij mochten onder-
vinden tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en
lieve opa

BERNARD BRAAKHEKKE

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
A.G. Braakhekke-Egberts

Vorden, september 1980

Trimclub Vorden 10 jaar.

Zaterdag a.s. kastelen-trim-
loop. Afstanden 2%, 5 en 10
km. Aanvang 1 uur;
inschrijven vanaf half één in
de boerderij bij kasteel Vorden

Te koop: slachtkippen bij
Derksen, Polweg 7, Wich-
mond

Te koop: 1,25 ha. mais.
L.E. Steeman, Veldslagweg
7, Vorden, telefoon 2905

Te koop: 1,50 ha. mais. Br.
tot 1 okt. 17.00 uur bij
H.W. Wesselink, Eikenlaan
23, Vorden, tel. 6774

Te koop: 1Vi ha. bietenkop-
pen.
J. Harmsen, Tolweg 1, Hen-
gelo Gld., tel. 05753-1772

Trimclub Vorden 10 jaar.

Zaterdag a.s. kastelen-trim-
loop. Afstanden 2V&, 5 en 10
km. Aanvang 1 uur;
inschrijven vanaf half één in
de boerderij bij kasteel Vorden

Racefietsen van Fongers

Sprint T5, 5versn. .. f 628,-
Champion, 10versn. f 440,-
Course, 10versn. . . . f 676,-
Sprint R, 10versn. . .^719,-
Criterium, 10versn. .f865,-

Wees de prijsverhoging voor!
Uw tweewielerspecialist

Barink Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: prima eetaardap-
pelen, o.a. Lekkerland en Pa-
rel; tevens voor de winter-
voorraad Surprise en Pimper-
nel.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond, tel. 05754-
793

Haal het (gratis) Fongers-
fietsplezierboek bij:

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: i.v.m. aanschaf auto
Tomos, bouwjaar '77, met
verzekering.
Tel. 05750-20728

Te koop: stamslabonen,
stoksnijbonen, andijvie,
winterwortelen, prei en
koolsoorten op bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Vers van de warme bakker,
echte kruidkoek. Voor u bij

T WINKELTJE
in brood en banket

A.G. Schurink
Burg. Galleestraat 22
Telefoon 1877

Te koop: open haard hout,
gekloofd.
J. Mokkink, Hengelo Gld., te-
lefoon 05753-2085

Te koop: inmaak andijvie
en winteraardappelen.
A. Hissink, Heijendaalseweg
3, Vorden, tel. 1778

JAAP UITERWIJK WINKEL en
JOKE TRAGTER

delen u mede dat zij D. V. op 26 september gaan trou-
wen.

Het burgerlijk huwelijk zal voltrokken worden om
11.30 uur in het gemeentehuis "kasteel Vorden" te
Vorden.

Wij vragen een zegen van de here God over ons hu-
welijk in de dienst, die gehouden wordt om 12.30 uur
in de Ned. Hervormde kerk te Vorden. Voorganger
zal zijn de weieerwaarde heer ds. M. van der Heiden
uit Aalten.

De receptie wordt gehouden van 14.30 uur
uur bij Hotel Bakker te Vorden.

Toekomstig adres:
Wienebrink 126, Enschede

16.30

WIM GEERKEN en
PETRA SMEENK

trouwen op vrijdag 26 september a.s. om 10.45 uur in
het kasteel te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Hervormde
kerk te Hengelo (Gld.) om 11.30 uur, door de weieer-
waarde heer ds. J. Veenendaal.

Receptie van 17.30 tot 18.30 uur in Café-Rest. Con-
cordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld.).

Vorden, Vogelbosje 8
Hengelo (Gld.), Sterreweg 15

Toekomstig adres:
Sperwerlaan 129, Hoogeveen

Mensen hebben de warmte van een grote liefde nodig
om MENS te worden.

Daarom gaan

PETRA TAEKEMA en
JAN HERMANS

trouwen op donderdag 2 oktober a.s.

Om 11.00 uur geven zij elkaar het ja-
woord in het gemeentehuis "Kasteel
Vorden" te Vorden.

Om 13.15 uur zal in een oecumenische
dienst de huwelijksinzegening plaats-
vinden in de St. Willibrorduskerk, te
Hengelo Gld., door pastoor A.A. Kem-
perman en dominee J.R. Zijlstra.

De receptie zal zijn van 17.00 tot 18.00
uur in zaal Michels, Spalstraat 45 te
Hengelo Gld.

Na 2 oktober is hun adres:
Koemate 38, 7006 CJ Doetinchem
en hun telefoonnummer 08340-42059

September 1980
Vorden, Het Vaarwerk 23
Hengelo Gld., Tramstraat 6

(In plaats van kaarten.)

Zondag 28 september zijn we 1214 jaar
getrouwd.
Wij hopen dit met onze kinderen te
vieren op vrijdag 3 oktober.

WIM en GERRIE WILGENHOF-VELTKAMP
Herwin en Arjan

U kunt ons feliciteren 's avonds na
half 8 in zaal "De Herberg", Dorps-
straat 10a te Vorden.

De Haar 22
7251 CG Vorden

Op zaterdag 27 september a.s. hopen wij D.V. met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijksfeest te vieren

H.J. RIETMAN en
H.J. RIETMAN-OORTGIESEN

Receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur
in Café-Restaurant "De Boggelaar",
Vordenseweg 22, Warnsveld.

Warnsveld, september 1980
"Groot Staring", Geesinkweg 11

Zelfbehoud of zelfvernietiging
is het thema van een diskussie- en informatieavond

van het Interkerkelijk Vredesberaad op donder-
dag, 25 september te 20.00 uur in "De Voorde"

(achter de Hervormde kerk).

Iedereen is we/kom

De openbare bibliotheek
is op

maandag 29 september

gesloten

Heden overleed op de leeftijd van 89 jaar onze beste
zuster, schoonzuster en tante

GERHARDINA JOHANNA BARENDSEN

Borculo: H. Sanders-Barendsen
W. Sanders

Hilversum: H. Post-Sanders
H. Post
Marck, Paul en Bengt

Vorden, 18 september 1980
"De Wehme"

Korrespondie-adres:
W. Sanders, Graaf Wichmanstraat 30
7271 CD Borculo

Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene heeft de
begrafenis in stilte plaatsgehad.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, de-
len wij u met droefheid mede, dat in vast vertrouwen
op God en in zekerheid van haar geloof na een moe-
dig gedragen ziekbed van ons is heengegaan mijn lie-
ve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

HEILTJEIM SARINK-BOSCHLOO

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden: G. Sarink
W.J. Sarink
G.A. Sarink-van Til
Gerard en Henk

7251 R B Vorden, 20 september 1980
Hamminkweg 2

De rouwdienst zal gehouden worden op donderdag
25 september 's middags 1 uur in de Hervormde kerk
te Vorden, waarna de teraardebestelling zal plaatsvin-
den op de Algemene begraafplaats alhier om 2 uur.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in "De Herberg" te Vorden.

Na een langdurig ziekbed is van ons heengegaan, ons
trouwen lid

Mevr. H. SARINK-BOSCHLOO

"Op U o Heere betrouw ik"

Vorden, 20 september 1980
Herv. vrouwengroep Vorden, dorp

Bent u verzekerd?
"Ja", zegt u, "van de wieg tot het graf."

Maar uw leven gaat verder dan tot het graf. Bent u
verzekerd voor de eeuwigheid?
Sluit deze verzekering snel af.
De premie is reeds voor u betaald.

"Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult behou-
den worden."

"Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven...
mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is
in Christus Jezus, onze Here." (Rom. 8:38,39)

Contactadres: Ruurloseweg 6

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt, ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening, bekend dat met ingang van 26 sep-
tember 1980 voor een ieder ter secretarie, afdeling l,
ter inzage ligt het onherroepelijk geworden bestem-
mingsplan "Vorden 1979, nr. 1" (partiële herziening
ten behoeve van aannemersbedrijf Bargeman, Ruur-
loseweg 53) vastgesteld bij raadsbesluit van 30 okto-
ber 1979, nr. 8, en goedgekeurd bij besluit van Gede-
puteerde Staten van Gelderland d.d. 11 juni 1980, nr.
17205/202-R0106.

Vorden, 25 september 1980,

de burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink

Wegens vakantie
is onze zaak gesloten
van 29 september t/m 4 oktober

Banketbakkerij
J. WIEKART

Stichting Jeugdsociëteit Vorden
Woensdagavond 24 september: Filmavond

Zaterdagavond 4 oktober: Dropping

Start 8 uur vanaf Jeugdsociöteit
Vervoer terug is aanwezig

FRUIT IS GEZOND
Voor lekkere en voordelige

APPELS
o.a. James Grieve, Lobo,

Lombarts
kun je alle dagen terecht bij
Klein Tiessink
Groenloseweg 37
Ruurlo, telefoon 05739-261

Te huur gevraagd: een laag-
bouw woning of deel van
een boerderij in Zutphen of
omgeving. Huurprijs tot 450,-
Brieven onder no. 40 AB Buro
Contact

Wil diegene die een grijs-wit
gestreepte poes met witte
vlooienband mist, zich in
verbinding stellen met
H. Velthuis, de Steege 43,
Vorden, telefoon 2034

VERLOTING P.E.K.L.O.

87 232 251 349 418
455 476 720 898 899

1008 1097 1188 1196 1199
1251 1314 1417 1429 1446
1560 1824 1843 1898 1936
1997

Prijzen afhalen Pillinkstraat 35
Lochem

Gazellefietsen
sport pop. met
remnaaf f 498,-
kn.rem 3 versn f 568,-
tromm.remSversn. . ƒ641,-
tour de france race
10 versn f 585,-
Ook voor alle reparaties.
Tweewielerbedrijf Tragter

Trimclub Vorden 10 jaar.
Zaterdag a.s. kastelen-trim-
loop. Afstanden 2Va, 5 en 10
km. Aanvang 1 uur;
inschrijven vanaf half één in
de boerderij bij kasteel Vorden

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

Losse verkoop: ,
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Een geldig rijbewijs voor het besturen van een auto,
kan binnen afzienbare tijd in uw bezit zijn.

Rijschool Jan Denekamp
beschikt over alle hulpmiddelen, kennis en ervaring,
hiervoor nodig. Voor Hengelo (Gld.) en omgeving.

Lessen in een nieuwe DdtSlin BlUGblrd

Sarinkkamp 14 - Telefoon 05753-2144

Wie heeft er eikels?
Amerikaanse en Hollandse, ieder apart

en zonder doppen of zand.

Wij betalen f 0,40 per kg.

Ontvangen: woensdag en zaterdag.

J. Peppelman, Kerkhoflaan 3, Vorden

ynrü VB
herenschoen

met opvallend
stiksel.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

SURSUM CORDA 50 JAAR

Concert
Sursum Corda o. u. H.
Vordens Mannenkoor o.i.v. B.

Dit concert wordt op zaterdag 4 oktober 1980 in de

Sportzaal 't Jebbink gehouden.

Toegang gratis Aanvang: 20.00 uur

Kaarten kunnen worden afgehaald op dinsdag 30

september van 19.00-21.00 uur in het Dorpscentrum,

Raadhuisstraat te Vorden.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA..Ï.
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

ZATERDAG 25 OKTOBER

Bal voor gehuwden en verloofden

AANVANG: 20.00 uur

MUZIEK: The Golden Midway

ENTREE: f 3,50

bij Café de Boggelaar
Telefoon 05752-1426 - Warnsveld

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vakantie
4 t/m 13 oktober

KAPSALON P. SIETSMA
DORPSSTRAAT 1 - TELEFOON 1984
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 25 september 1980
42e jaargang nr. 30

150 zware kilometers

Dat een groot aantal bezoekers van café "De Herberg" nogal sportief is aangelegd blijkt wel uit deze foto. Maar liefst 10
personen, inklusief eigenaar C. ten Barge, namen de uitdaging aan, om afgelopen zaterdag deel te nemen aan een toertocht ge-
organiseerd door Emper-Toerclub uit Zutphen. 's Morgens ca. 7.00 uur vertrok men richting Zutphen alwaar om 8.30 uur
werd gestart.
Het grootste gedeelte van het parcours ging over heuvelachtig terrein over de Postbank bij Arnhem, via de Veluwe terug naar
Zutphen.
Twee deelnemers namen plaats in de bezemwagen, de overige 8 haalden oververmoeid doch zeer voldaan de finish.

Sfeervolle modeshow voor
een goed doel
Maandagavond 15 september showden
de mannequins van mevr. Ardesch uit
Aalten de kledingmode van Lammers en
schoenen en tassen van Wullink.
Bovendien werden de nieuwste brilmon-
turen getoond van de fa. Siemerink. De
show werd gehouden in zaal Bakker.
Er bestond een grote belangstelling voor
deze show waarin de mannequins veel
jurkjes, pakjes en plooirokken lieten
zien. De gebreide mode doet het bij
lammers erg goed en hoeft niet dik te
maken. Lammers is gespecialiseerd in de

grote maten waarbij vermeld dient te
worden dat ook de tussenmaten de volle
aandacht krijgen.

Volgens lady-speaker mevr. Ardesch
kunnen de vrouwen deze winter uit veel
kleuren kiezen. De weinig spectaculaire
mode van deze winter geeft de vrouw
vele mogelijkheden om zich goed te kle-
den. Wollen tweeds waren vaak ver-
werkt in wintermantels waarbij de wat
jeugdiger modellen van een capuchon
voorzien waren v

Bij de schoenen van de Fa. Wullink
vielen Mast de gemakschoen zoals
Durea ^Kristall vooral de medische
schoentjes op die vaak erg voordelig in
prijs waren. We zagen ze reeds vanaf
midden vijftig gld.

Behalve genoemde winkeliers
verleenden ook warme bakker van
Asselt en bloemist Dijkerman hun me-
dewerking aan deze show waarvan de
baten ten goede komen aan het Holy
Spirit Hospital in Bombay.

Een kleurige Floralia
Tentoonstelling
In het Dorpscentrum werd de afgelopen
dagen de jaarlijkse floraliatentoonstel-
ling gehouden. De bezoekers ontvingen
een aardigheidje in de vorm van een lu-
cifersdoosje met een geëmailleerde bo-
venkant, ter ere van de vijfenvijftigste
bloemententoonstelling.
Veel mensen hebben ook dit jaar weer
hun best gedaan om zo mooi mogelijke
stukjes te maken of een plant op te kwe-
ken.
De hele zaal rond langs de muren waren
verschillende stukken afgezet waar de
verschillende inzendingen waren uitge-
stald. Aan het feit dat het dit jaar een
kroningsjaar is, hebben mensen veel
aandacht besteed. In het midden van de
zaal was een grote cirkel aangelegd door
de firma Kettelerij, met daarin verschil-
lende aspecten van tuinaanleg, planten
endoorgbloemen.
De firma Dijkerman heeft in samen-
werking met de schilder W.H. van
Laren een stellage verzorgd, waarin
bloemstukken en schilderijen zijn afge-
wisseld. De tuinbouwschool uit Borculo
gebruikte zwarte rechthoekige vormen,
waarop en waaraan grote bloemstukken
waren bevestigd. De inzendingen van
kweekplanten van de schooljeugd en
anderen stonden uitgestald op het to-
neel. Naast de inzendingen waren de
zaal en ingang versierd met grote bloem-
stukken die door het bestuur van de
nutsfloralia zelf gemaakt zijn. Het ge-
heel gaf een kleurige bloemenpracht
weer, waarbij veel mensen een prijs
hesbben gewonnen. De' prijzen zijn als
volgt uitgedeeld:

Stekplanten schoolkinderen
Bladbegonia: Ie prijs Ria Bakering, 2e
prijs Sandra Dekkers, 3e prijs Janine
Dijkerman, 4e prijs Christina Walge-
moet, 5e prijs Karin Rouwenhorst.
Achimenes: Ie pirjs Janine Dijkerman,
2e prijs Erie Nijenhuis, 3e prijs Jolanda

Stokkink, 4e prijs Wilma Zweverink, 5e
prijs Sanora ten Have.

Stekplanten volwassenen
Citroen geranium: Ie prijs mevr.
Brinkerhof, 2e prijs mevr. Lübke, 3e
prijs mevr. Lijtogt, 4e prijs mevr.
Sneelooper, 5e prijs mevr. Meerbeek.

Ster van Bethlehem: Ie prijs Jan Willem
Boesveld, 2e prijs Gerrie Hendriksen, 3e
prijs mevr. Hendriksen, 4e prijs mevr.
Haverkamp-Bosloo.

Het maken van voorwerpen uit natuur-
produkten volwassenen: Ie prijs mej.
Kamphuis.

Het maken van voorwerpen uit natuur-
produkten kinderen: Ie prijs Martienke
Teunissen, 2e prijs Bas Siemens.

Versierd speelgoed: Ie prijs Herbert
Ruiterkamp, 2e prijs Ina Sloetjes, 3e
prijs Elsbeth Ruiterkamp, Lydia Arend-
sen.

aanmoedigings prijs: Ansje Hulshof,
Heidy Horsting, Eddy Horsting.

Eigen gekweekte planten: Ie prijs mevr.
Gotink, 2e prijs mevr. Zweverink, 3e
prijs mevr. V.logman, 4e prijs mevr. de
Meijter, 5e prijs mevr. Lübke.

Eigengekweekte bloemen: Ie prijs mevr.
Voskamp

Eigengeweekte vruchten: Ie prijs mevr.
Weekhout, 2e prijs Wouter Siemens en
Hervert v. Druten.

Cursisten bakjes: Ie prijs mevr. Tigche-
laar, mevr. Lübke, 2e prijs mevr.
Lübke, mevr. Bergman, 3e prijs Annie
Walgemoet, mevr. Bergman, mevr.
Klein Nengerman.

Cursisten biedemeier: Ie prijs niet toe-
gekend, 2e prijs mevr. Berenpas, 3e
prijs mevr. Begieneman.

Cursisten versierd voorwerp: Ie prijs
Diny Besseling, 2e prijs Elly Besseling,
Elly Besseling.

Cursisten vaasjes: Ie prijs mevr. Pen-
nings, mevr. Klein Nengerman, 2e prijs
mevr. Lübke, mevr. Tigchelaar, 3e prijs
mevr. Berenpas.

Cursisten wandstuk: Ie prijs mevr.
Wassink, mesvr. Klein Nengerman, 2e
prijs mevr. Schuerink, Ans Wassink,
Elly Besseling, 3e prijs Annie Walge-
moet, mevr. Gosselink.

Cursisten droogbloemen boeket: Ie
prijs Ans Wassink, mevr. Lübke, mevr.
Lübke, mevr. Bergman, 2e prijs mevr.
Wassink, Ans Wassink, 3e prijs mevr.
v. Hal, mevr. Walgemoet.

Cursisten droogbloemen fantasie: Ie
prijs mevr. Klein Nengerman, Ie prijs
mevr. Tigchelaar, Elly Besseling, Annie
Walgemoet, 2e prijs mevr. Wassink,
Elly Besseling, mevr. Berenpas, mevr.
Pennings, 3e prijs Ans Wassink, Diny
Besseling.

Niet Cursisten kleine vazen: Ie prijs
mevr. Norde, 2e prijs mevr. Arendsen,
mevr. Haverkamp-Bosloo, 3e prijs
mevr.Norde.

Niet cursisten grote vazen: Ie prijs niet
toegekend, 2e prijs mevr. Norde, 3e
prijs mevr. Arensden.

Niet cursisten bakjes: Ie prijs mevr.
Norde, mevr. Arensden, 2e prijs mevr.
Norde, mevr. Hietbrink, 3e prijs mevr.
Haverkamp-Bosloo, mevr. Teunissen.

Niet cursisten fantasiestukje groot: Ie
prijs Hannie Decanije, 2e prijs niet toe-
gekend, 3e prijs mevr. Arendsen.

Niet cursisten fantasiestukjes klein: Ie
prijs Tiny Decanije, mevr. Groot Nue-
lend, 2e prijs Tiny Decanije, mevr. Teu-
nissen. 3e prijs mevr. Teunissen.

Niet cursisten tafelstukjes: Ie prijs
mevr. groot Nuelend, mevr.
Bloemendaal, Ie prijs mevr. Norde,
mevr. Bloemendaal.

Niet cursisten stobben: Ie prijs Tiny De-
canije.

Bloemstukjes kinderen 12 t/m 15 jaar:
Ie prijs Gerrie Hendriksen, Jolanda
Broekman, 2e prijs Gerrie Hendriksen,
Jeroen Broekman, 3e prijs Gerrie Hen-
driksen.

Bloemstukjes kinderen tot 12 jaar: Ie
prijs Christine Teunissen, 2e prijs
Nicole te Linde, Cisca Valster, 3e prijs
Eddy Horsting, Saskia Schpers.

Droogbloemen boeketten: Ie prijs
mevr. Bloemendaal, 2e prijs mej.
Kamphuis, mevr. Bloemendaal, 3e prijs
mevr. Bloemendaal.

Droogbloemen fantasie: Ie prijs Hannie
Decanije, 2e prijs Tiny Decanije, 3e
prijs mevr. Arendsen.

Inzendingen gevorderden: Ie prijs mevr.
Weenk, 2e prijs mevr. Decanije, mevr.
Ruiterkamp, 3e prijs mevr. Pelgrum, 3e
prijs mevr. Grouwelman, 5e prijs mevr.
Gotink.

Inzendingen vaklieden en leerling
vaklieden: Ie prijs de heer Dimmen-
daal, de heer Arensden, 2e prijs de heer
Dimmendaal, 3e prijs de heer Dimmen-
daal

Verder inzendigen van Fa. Gebr. Kette-
lerij, Fa. Dijkerman bloemwerk met
schilderijen van de heer van Laren,
Bennie Peppelman, Tuinbouwschool
Borculo.

Jubilarissen Emsbroek
Tijdens een besloten redQQjp in 't Pan-
toffeltje werden 3 werknemers van Ems-
broek installatietechniek (Gems) in ver-
band met hun 25 jarige jubileum gehul-
digd.
Het betrof hier dit ma^f(\\et bedrijf
kent reeds vele oud-jBRarissen) de
heren W.L. Bouwmeister^^.J. Engbers
en F. Velthuys, respektievelijk loodgie-
ter, hoofd montage en eerste monteur
service/onderhoud.
De heer G. Emsbroek, direkteur, bood
de heren zijn gelukwensen aan en feli-
citeerde het bedrijf met deze mede-
werkers. Mede door de intentie buiten
de gemeentegrenzen loodgieterswerken
uit te voeren zal in toenemende mate
gebruik gemaakt gaan worden van het
werk van W.L. Bouwmeister.
Van C. J. Enger s werd de voor de zaak
belangrijke periode aangehaald waarin
grote werken op centrale verwarmings-
gebied onder zijn leiding werden uitge-
voerd. Speciaal werd mevrouw Velthuys
dank gezegd, omdat de service buiten
werkuren van haar man veelal als een
gezinsbelasting kwamen, vooral rond
Kerst/Nieuwjaar.
Hij prees de konstante paraatheid en
vakmanschap en zei dat in de komende
tijd op overdracht van kennis en inzet
gerekend kon worden.
Dr heer Emsbroek bood de 3 jubilaris-
sen, naast een geschenk onder couvert,
foto's aan die met hun werk in het verle-
den te maken hadden.
Daarop werden de jubilarissen toege-
sproken door de voorzitter van de per-
soneelsvereniging, de heer H. van
Dorsten, die de heren als prettige kolle-
ga's prees en hun namens het personeel
een geschenk aanbood.
Het jubileum werd besloten met een in-
formeel diner waaraan alle naaste fami-
lieleden deelnamen.

College tegen bouw
bijenschuur hr. Bargeman
Het college blijft bij haar weigering een
vergunning te verlenen aan de heer H. J.
Bargeman voor de bouw van een bijen-
schuur. De aanvraag zou niet voldoen
aan de voorschriften in het van kracht
zijnde bestemmingsplan buitengebied
1980. Ook in april hadden B & W zich al
negatief uitgelaten over de aanvraag.
Bargeman was daarentegen in beroep
gegaan.
B & W stellen de raad voor dit beroep
ongegrond te verklaren dit op advies
van de commissie voor financiën.
Deze heeft de heer Bargeman wel de
suggestie gedaan alsnog een aanvraag in
te dienen voor een losse bijenschuur ter
vervanging van de bestaande loods.
Het vervangen van een deel van de loods
is niet toegestaan.

Bestuursvergadering
dorpscentrum
In het centrum van het dorp is het
Vordense Dorpscentrum gewoonweg
niet meer weg te denken....
Dat blijkt overduidelijk uit de talloze
vergaderingen, bijeenkomsten en ver-
enigingsaktiviteiten en -festiviteiten, die
in de ruim twee jaar dat het Vordens
Dorpscentrum "draait" (met als
beheerder de heer Bosch) in de zalen en
zaaltjes van het Dorpscentrum een goe-
de plaats gevonden hebben. Uit de be-
stuursvergadering, die onlangs
gehouden werd onder voorzitterschap
van de heer A.J. Zeevalkink, valt het
volgende te berichten:
-In verband met werkzaamheden bij het
onderwijs buiten de gemeente Vorden
en adreswijziging moest het bestuur
node afscheid nemen van het bestuurs-
lid Ben Besselink.
De voorzitter memoreerde dan Ben
vanaf het prille begin, in de tijd nog van
het plannen maken en elders in het land
dorpscentra bekijken, zeer actief in het
bestuur heeft meegewerkt en de Vorden-
se jeugd op voortreffelijke wijze verte-
genwoordigd heeft.
"Beb heeft ontzettend veel gedaan in
het bizonder ook voor het Jeugdhonk
en de Jeugdsoos. We zullen je in het
bestuur erg missen".
Namens heel het bestuur werd de heer
Ben Besselink dank gebracht en ook een
attentie aangeboden.
- Daar de functie van assistent-beheer-
der vacant was geworden door het aan-
vaarden van een benoeming elders in de
Horeca-sector door de heer G. Bannink
zijn sollicitanten opgeroepen voor de
genoemde functie van assistend-beheer-
der. Benoemd werd de heer E.J.
Herkert uit Zutphen, die werkzaam is
geweest op Ruighenrode te Lochem.
- De culturele commissie gaf een over-
zicht van de geplande culturele avonden
in de grote zaal van het Dorpscentrum.
Heel het bestuur was verheugd over de
komende avonden en de koffie-concer-
ten rond het middaguur op enkele zon-
dagen.
Er is door de leden van de culturele
commissie veel werk verzet om een goed
programma te kunnen bieden.
Alle ingezetenen van de gemeente
Vorden hebben tijdig een goed overzicht
van de komende culturele aktiviteiten
ontvangen.
Affiches in winkeletalages en op andere
plaatsen willen alsnog de aandacht vesti-
gen op deze aktiviteiten in het Vordense
Dorpscentrum, dat inderdaad niet meer
weg te denken is uit het centrum van het
Vordense dorpsleven.

Openbare Bibliotheek
Op woensdag l oktober begint de jaar-
lijkse kinderboekenweek; deze keer
onder het thema "alle spiegels tover-
spiegels". Dit betekent dat dan het kin-
derboek en de jeugdbibliotheek speciale
aandacht krijgen. Om de kinderboeken-
week te vieren zijn er in de bibliotheek
verschillende activiteiten opgezet.
Op woensdag 8 oktober zal voor de kin-
deren van 6 tot en met 11 jaar een to-
neelgebeuren plaatsvinden. Dan treedt
namelijk op Theater Fitelli.
Die een voorstelling houdt in het kader
van het kinderboekenweekthema. Het
stuk heet: "Een spiegel voor slim".
"Het circustheatertje van Slim staat op
de rand van de afgrond. Lelia, zijn enige
artieste, is weggegaan. Slim weet op
eigen wijze een nieuw meisje aan te trek-
ken. Ze heet Bollie. Slim gebruikt haar
om zelf hogerop te komen. Op een dag
ontmoet Bollie Pietje. Pietje is zojuist
opnieuw avontuur uit; ze hoort de ver-
halen over Slim en weet al hoe laat het
is. Bollie en Pietje gaan er vandoor en
proberen Slim op een dwaalspoor te
brengen. Als dit niet lukt voeren ze een
veel gevaarlijker plan uit..."
Omdat de ruimte in de bibliotheek be-
perkt is moeten de kinderen wel van te-
voren een gratis toegangskaartje bij de
jeugdafdeling ophalen.
Vanaf l oktober kunnen kinderen van 4
tot en met 6 jaar meedoen aan een
boekraadsel.
Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen mee-
doen aan een titelraadsel.
Boekfiguren en titels "ingepakt" en het
is de bedoeling om er achter te komen
hoe ze heten. Per leeftijdsgroep wordt
er onder de goede inzenders een boek
verloot.
Tijdens de kinderboekenweek is de ten-
toonstellingstafel op de jeugdafdeling
ingericht met de boeken die dit jaar in
aanmerking kwamen voor de Gouden
en Zilveren Griffels.

AGENDA

25 sept. Bejaarden kring, dorpscentrum
9okt. Bejaarden kring, dorpscentrum
23 okt. Bejaarden kring, Dorpscentrum
6 nov. Bejaarden kring, Dorpscentrum
20 nov. Bejaarden kring, Dorpscentrum
4 dec. Bejaarden kring, Dorpscentrum,
Sint Nicolaas
18 dec. Bejaarden kring, Dorpscentrum
Kerstmis
27 sept. Kastelen trimloop

24 sept. Toertocht wielerklub
Achtkastelenrijders 40-80 km

23 sept. KPO in zaal Schoenaker
26 sept. Volksfeest Linde
27 sept. Volksfeest Linde
30 sept. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker

5 okt. Wedstrijd De Snoekbaars
Almen/Laren/Lochem/
Vorden

11 okt. Onderlinge wedstrijden van
De Snoekbaars

Hokt . Jaarvergadering oudheidkun-
dige vereniging De Graaf-
schap in het Dorpscentrum

14 okt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

22 okt. Kindermiddagvoorstelling
in het Dorpscentrum

25 okt. Regio-karnaval De Deurdrea-
jers in het Dorpscentrum

28 okt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

28 okt. NCVB in het Dorpscentrum
28 okt. KPO in zaal Schoenaker
31 okt. Toneelavond Jong Gelre in

het Dorpscentrum

l nov. Toneelavond Jong Gelre in
het Dorpscentrum

6 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

7 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

6 nov. Toneelavond Jong Gelre in
het Dorpscentrum

7 nov. Toneel
11 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
15 nov. Receptie muziekver. Sursum

Corda in het Dorpscentrum
15 nov. Prinsenzitting karnavalsver.

De Deurdreajers in residentie
zaal Schoenaker

18 nov. NCVB in het Dorpscentrum
25 nov. KPO in zaal Schoenaker
25 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker

9 dec. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

16 dec. KPO in zaal Schoenaker
16 dec. NCVB in het Dorpscentrum

Kerstavond
23 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker

29 okt. Verkoopmiddag "Welfare" de
Wehme
29 nov. Uitvoering Vordens Dames- en

kinderkoor

20 dec. Kegel feestavond Wielerclub
28 dec. crossloop voor iedereen org.

Wielerclub

nicHTine
OORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Kulturele agenda 1980/81

Avondvoorstellingen:
Maandag 29 september 1980,
Toneelgroep "Theater"
Vrijdag 24 oktober 1980, Nationale
Roemeense Dangroep met Orkest
Zaterdag 22 november 1980, Toneel-
groep "Graficus"
Donderdag 11 december 1980, Maskera-
de
Donderdag 15 januari 1981, The Chris
Barber Band
Zaterdag 14 februari 1981, Cabaret-
groep "Vangrail"
Vrijdag 13 maart 1981, Frans Halsema

koffieconcerten:
zondag 26 oktober 1980, Pianoconcert
Zondag 21 december 1980, "Gheselscap
goetende fijn"
zondag 15 maart 1981, Amsterdamse
Piano Trio

Kindervoorstellingen:
Woensdag 22 oktober 1980,
Poppentheater
Woensdag 24 december 1980, Pret festi-
val
Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem



ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

J O WE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.

Telefoon 05753-2026

Batavus Union Mercier Lejeune rijwielen

Keuze uit ± 120 stuks.
Union's met Basta slot 1 jaar gratis
verzekerd tegen diefstal.

Rijwielspeciaalzaak Reind Zweverink
Hengelo Gld., lekink 8, tel. 05753-2888

meubels,
stofferen !!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café.Reetaurant

't Wapen

van 't Medler
Medlw - Tel. 6684

Met spoed gevraagd een

JEUGDTRAIN(ST)ER
voor jongens en meisjes aspiranten/-

junioren voor de donderdagavond van

17.30 - 19.30 uur.

VOLLEYBALVERENIGING D.V.O.
Contactadres: R. Winkelman, Ruurloseweg 31, Hen-

gelo Gld., tel. 05753-2240

Op vrijdag 26 september 1980

grandioos bierfeest
ter gelegenheid van het 2-jarig
bestaan.

BAR DISCOTHEEK DE ZWAAN

Op deze avond glas bier 0,75.

KOMT ALLEN UIT, GOED VOOR U

1980
VOLKSFEEST

VARSSEL
1980

3 oktober:14.00 uur: KINDERSPELEN

19.30 uur: toneel: "DE PARODIST EN

DE KUNST"

4 oktober:13.45 uur: optreden Kon. harmonie

"CONCORDIA"

14.00 uur: VOLKSSPELEN

19.30 uur: Dansfeest op muziek van

"NEVER MIND"

VOLKSFEEST

Vrijdag 26 september

Blijspel van De Meene uit Zelhem
"LIEVEVROUWEBEDSTRO"
Aanvang: 19.30 uur

Zaterdag 27 september

Volks- en Kinderspelen
's Avonds dansen met
DE FLAMINGO'S

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

l 
T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

•• J %M %M m volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

Toyota Corolla 2 drs de luxe 1977
2x Toyota Starlet 2 drs de luxe 1978
Toyota Corolla station w. 5 drs 1977

Toyota Corolla sportswagon 1978

Toyota Carina 1.6 2 drs dl 76/78/1979
Toyota Cressida stationw. 5 drs 1977
Toyota Cressida 4 drs de luxe 77/1978
Opel Kadett 4 drs special 1978

Opel Ascona 4drs 1.9 1977
Chrysler Avenger 1.6 station w 1978
Datsun Cherry . 1973
Datsun120AFII 1978
Datsun Sunny . 1979
Ford Taunus 1 .6 Kombi 1977
Ford TaiinuS 1 .6 2 drs + gas 1978

Alfa Romeo Ah/etta 2 liter 1977
Renault R6 TL 1977
VW bestel met ruiten 1973

Dealer VG„. ^^ gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent

Be n n i e wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstat/on van Toyota- V/alle
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Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wlellg

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Met de binnenkomst van de '81 modellen worden
enkele '80 modellen onverwachtebuitenkansjes.

De nieuwe modellen 1981 rollen
momenteel ons land binnen.

En dat is een goede reden om
juist nu een bezoekje aan onze
showroom te brengen. Omdat door
hun komst een aantal modellen
1980 tegen zeer speciale prijzen de
deur uit mogen.

Wie dus de onvolprezen rij-
kwaliteiten van bijvoorbeeld een CX,
GS Spécial of een Visa wenst, maar
niet persé de nieuwste snufjes wil,
heeft nu de kans er een voor een zeer
interessante prijs te bemachtigen.

Om een enkel voorbeeld te
geven: een Visa Filet Rouge Club
kost maar f 11.995,- (basisprijs).
En voor deze aantrekkelijke prijs
krijgt u een zeer speciaal uitgeruste
Visa: boxline bekleding, radio-uitrus-
ting, ruitewisser/sproeier op de
achterruit en sportieve kleurstelling.

U moet er wel snel bij zijn,
want de voorraad is niet onbeperkt.
Tot gauw dus. Op onze najaars-
salon die nu om meer dan één reden
extra interessant is.

Ontdek uw mogelijkheden
op onze najaarssalon.

Tot en met 27 september.

Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

tel.05735- 1753

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijf swatervoorziening.

• • kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 % jaar terugverdiend

' Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
' Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Gevraagd voor enkele halve dagen per

week

Hulp aan benzine-station
Brieven onder nr. H. R. 39 aan het bu-

reau van dit blad.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel-

wagens krijgen
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce-
des-Benz heten, l

NMÜF!
En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-

PRIJSKNALLER
van de week!!

Rockport instapschoen
met leren tussenzool en voetbed
in famous bufflox leather
maten 40 t/m 46
normaal ƒ 119,90

deze week slechts 75,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-23&6

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren!

^^ Automobielbedrijf _ _

Groeneveld
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN. Tel.:05750 - 20344.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

VERLOTING FLORALIA
De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:

2512 2557 2564 2613 2745 2775 2794 2827 2860
2894 2923 2991 3008 3111 3312 3430 3464 3489
3520 3572 3633 3671 3765 3797 3866 4043 4088
4099 4157 4224 4265 4297 4311 4328 4357 4464
4481 4502 4529 4540 4543 4590 4623 4731 4830

4894 4906 4931 4943 4990

De prijzen zijn af te halen bij
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, Vorden
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Verdienstelijk gelijkspel
van Vorden
Het eerste elftal van de voetba'lvereni-
ging Vorden bleef ook in de derde com-
petitiewedstrijd ongeslagen. Tegen de
Witkampers, uit in Laren, werd een 2-2
gelijkspel behaald. Verdienstelijk omdat
het in Laren altijd kwaad kersen eten is
tegen een ploeg die bekend staat tot de
laatste minuut te willen knokken voor
een goed resultaat.
Voor de rust zag het er niet naar uit, dat
Vorden nog een puntje uit Laren zou
meenemen. Dankzj een blunder van
Wim Harms nam de Witkampers via
Jan Poeiert een 1-0 voorsprong. Nog
voor de rust werd de stand naar 2-0 ge-
tild toen Jan Frielink de buitenspelval
ontweek.
Vorden liet het er na de rust niet bijzit-
ten. Een prachtige solo van Reinier
Teerink werd door Bennie Wentink
fraai afgerond 2-1. Het was uiteindelijk
Andre v.d. Vlekkert die de eindstand op
2-2- bepaalde.

Uitslagen v.v. Vorden zaterdag 20
september
Vorden AO-Erix AO 2-1, KSV Al-
Vorden Al 10-1, Wilh. SSS Bl-Vorden
BI 2-1, Vorden B2-Dieren BI 0-0,
Steenderen C l-Vorden cl 7-2, Vorden
C2-EerbeekC313-0.
Uitslagen v.v. Vorden zondag 21 sep-
tember
Witkampers-Vorden 2-2, Vorden 2-
VIOD 2 3-2, Vorden 4-Zutphania 3 3-2,
Erica 6-Vorden 51-3, Vorden 6-Lochem
7 2-3, Vorden 7-Lochem 9 12-1, Wit-
kampers 7-Vorden 8 2-2, Socii 6-Vorden
92-1.
Programma v.v. Vorden Zaterdag 27
september
Vorden Al-Ratti Al, Vorden Bl-
Hercules BI, Erica B2-Vorden B2,
Vorden Cl-Warnsveld Cl, Socii Cl-
Vorden C2, Baak Cl-Vorden C3.
programma v.v. Vorden zondag 28 sep-
tember
Vorden-Varsselveld, Grol 3-Vorden 2,
Vojden 3-Baak^^Voorst 4-Vorden 4,
Vorden 5-De Hoven 6, Oeken 3-Vorden
6, Socii 5-Vorden 7, Vorden 8-Hercules
7, Vorden 9 vrij.

Ratti l - Mariënvelde 2-2
Ratti l afdeling zondag heeft het er in de
thuiswedstrijd tegen het bezoekende
Mariënvelde l lelijk bij laten zitten; in
een wedstrijd waarbij de Rattianen toch
voortdurend sterker bleken en zelfs een
2-0 voorsprong hadden opgebouwd,
moest men met een 2-2 gelijkspel ge-
noegen nemen. Vooral in de eerste helft
bleek Ratti beduidend sterker, maar di-
verse schoten van Hendriksen, Koers en
Overbeek onder anderen waren slecht
gericht. Qua kansen had men met rust
zeker een 5-0 voorsprong kunnen
hebben. Het bleef evenwel bij een 1-0
ruststand. Toen Rudi Heuvelink bij een
mooie aanval was doorgebroken bracht
de Mariënveldse keeper hem in laatste
instantie ten val. Dinand Hendriksen
richtte de toegewezen strafschop zuiver
op doel: 1-0.
Na de thee was de thuisclub aanvanke-
lijk weer in het offensief en na een kwar-
tier kon rechtshalf Rudi Heuvelink de
score op 2-0 brengen, door een mooie
pas van Wim Koers laag in te schieten.
Hierna werd Wim Koers vervangen
door Johan Hartman. Bij Ratti werd het
spel steeds lauwer en de tegen partij
maakte hiervan gebruik; de rechtsbuiten
schoot laag langs doelman Huitink de
stand op 2-1. Twee minuten voor tijd
werd het nog gelijk (2-2) toen een van de
gasten uit een vrije trap raak schoot.

Uitslagen s.v. Ratti 20-21 september
afd. Zaterdag: s.v. Ratti 1-sp. Eefde l 1-
3, sp. Haarlo 2-s.v. Ratti 2 0-3, DZSV 6-
s.v. Ratti 3 1-2, s.v. Ratti 4-DZSV 5 1-0.
afd. jeugd: s.v. Ratti Al-sp. Neede Al
13-2, sp. Brummen B2-s.v. Ratti BI l

Afd. jeugd: s.v. Ratti Al-sp. Neede Al
13-2, sp. Brummen B2-s.v. Ratti BI 1-2,
sp. Lochem C2-s.v. Ratti Cl 9-0.
Afd. Zondag: s.v. Ratti 1-Mariënvelde l
2-2, Be Quick 6-s.v. Ratti 2 2-6, s.v.

Ratti 3-Baakse Boys 47-1, s.v. Ratti 4-
s.v. BV 5 3-2.
Afd. Dames: Columbia 1-s.v. Ratti l 0-
10, Oeken 1-s.v. Ratti 25-2.

Programma s.v. Ratti 27-28 september
afd. Zaterdag: EGVV 1-s.v. Ratti, s.v.
Ratti 2-SKVW 3, s.v. Ratti 3-DZC 7,
Almen5-s.v. Ratti 4.
afd. Jeugd: Vorden A l-s. v. Ratti Al,
s.v. Ratti Bl-Socii BI, s.v. Ratti Cl-sp.
Eefde Cl.
afd. Zondag: KSH 1-s.v. Ratti l, s.v.
Ratti 2-Oeken 2, Be Quick 7-s.v. Ratti
3, KI. Dochteren 5-s.v. Ratti 4.
afd. Dames: s.v. Ratti I-Beekbergen l,
s.v. Ratti 2-Wolfersveen 1.

Columbia - s.v. Ratti 10-10
Dames Ratti moesten ditmaal naar A-
peldoorn. Door blessures geteisterd
hadden ze nog maar net 11 speelsters.
Toch begon Ratti heel sterk en na onge-
veer een kwartier opende M. Gotink de
score. Dit doelpunt werd gevolgd door 3
van B. Bos en l van A. Berendsen.
Na de rust scoorde B. Bos weer 3 maal.
G. Klein Brinke l maal en M. Gotink l
maal. Door prima samenspel van Ratti
kwam Columbia nauwelijks aan de bal.
J. Wasseveld wist de enige voorzet van
Columbia goed op te vangen.

S.V. Ratti l-sp. Eefde 11-3
afdeling zaterdag
s.v. Ratti had thuis de eerste echte zware
klus te verwerken, want zij kregen de
gedegradeerde Ie klasser Eefde op be-
zoek. Door goede tacktise inbreng van
de trainer Nijenhuis draaide s.v. Ratti
goed. s.v. Ratti nam meteen het spel
over en dat resulteerde al in de 4e
minuut toen B. Smeitink genadeloos een
fout van de verdediger van Eefde af-
strafte 1-0. Hierna probeerde sp. Eefde
het spel over te nemen maar s.v. Ratti
kon dit goed verwerken, s.p. Eefde
kreeg 3 a 4 doelrijpe kansen maar deze
werden niet benut. In de tweede helft
een heel ander spelend sp. Eefde, en zo
werd s.v. Ratti terug in de verdediging
gedwongen. De inleiding tot de gelijk-
maker kwam uit een vrije trap bij de
corne vlag genomen er volgde een
schermutseling voor het doel van s.v.
Ratti die uiteindelijk het doel trof 1-1.
En in de 20e minuut was hest de spits
van sp. Eefde die door een kleine
verdedigings foutje van s.v. Ratti de bal
met een prachtige lob over doelman
Tijink in het doel verdween 1-2.
Hierdoor was s.v. Ratti uitgeblust er
werd nog gewisseld B. Hiddink en H.
Eggink kwamen in het veld voor M.
Dijkman en B. Wonnink. De links half
van Eefde zorgde met een afstands
schot dat de zege veilig gesteld kon
worden. De einstand 3-1 voor sp. Eefde.

WATERPOLO

Nederlaag polodames
De Dames van Vorden hebben tegen de
Hanzekikkers een verdiende 9-3 neder-
laag geleden. Wel nam Vorden via An-
neke Sikkens een 1-0 voorsprong. Het
duurde niet lang of de Hanzekikkers
liepen uit tot 1-5. Diseree Westerveld
verkleinde tot 5-2, waarna Hanzekik-
kers de voorsprong tot 9-2 uitbouwen.
Henriet Hazekamp zorgde voor de
laatste Vordense treffer.

Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV vielen enige
verassende uitslagen te noteren. Sommi-
ge spelers uit het eerste team hadden de
zware wedstrijd tegen Wageningen de
avond ervoor nog in de vingers, zodat ze
niet zo geconcentreerdspeelden. De
uitslagen zijn: groep l, H. Grotenhuis-
B. Nijenhuis 0-2, H. Graaskamp-B.
Rossel 2-0, W. Wesselink-W. Sloetjes 1-
1. Groep 2. B. Breuker-H. Ruesink 1-1,
G. Dimmendaal-J. Krajenbrink 0-2, T.
T. Slutter-H. Wansink 0-2. Groep 3, G.
Wassink-A. Wassink 2-0, G. Hulshof-S.
Wiersma 1-1. De stand aan kop is in de

verschillende groepen; Groep l, 1.
Graaskamp, 2. Nijenhuis, 3. Klein Kra-
nenberg. Groep 2, l Krajenbrink, 2.
Wansink, 3. Ruesink. Groep 3, 1. G.
Wassink, 2. Hulshof, 3. Wiersma.
Uitslagen aspiranten/pupillen: Groep l,
1. Kuin-M. Boerkamp 0-2, A. Plijter-J.
Slütter 1-1, E. te Velthuis-R. Slüttter 2-
0, M. van Burk-E. Brummelman 2-0,
Groep 2. G. Brinkman-T, van Zeeburg,
2-0, R. Lichtenberg-F. Rouwenhorst 0-
2, R. Bruinsma-P. Besselink 0-2, R.
Lichtenberg-P. Besselink • 1-1, W.
Hulshof-G. Brinkman 0-2, Qroep 3. H.
Berenpas-E. Hengeveld 0-2, B.
Huetink-R. Mullink 2-0, B. Ruesink-B.
Voorman 2-0, R. Mullink-H. Norde 1-
1, D.Hoekman-R. Bulten 1-1, E. Hen-
geveld-B. Huetink 1-1, H. Berenpas-T,
van Zeeburg 1-1.

De afgelopen week zijn de teams van
DCV uitermate actief geweest. Het eer-
ste team moest een uitwedstrijd tegen de
dammers uit Wageningen. Na enige
spannende uren, waarbij het leek alsof
het Vordense tiental het onderspit
moetst delven, bleek toch dat de Vorde-
naren de langste adem hadden. Na vier
uur spelen werd de eindstand vastgesteld
op 8-12 in het voordeel van DVC. De
individuele uitslagen zijn: G. van Dijk-
T. Harmsma 1-1, A. Janssen Van
Doorn-H. Grotenhuis t.H. 0-2, H.
Dammingh-J. Masselink 1-1, J. Oost-G.
Wassink 0-2, H. Kromhout-J. Krajen-
brink 1-1, A. v.d. Wart-H. Ruesink 0-2,
J. Linssen-H. Graaskamp 1-1, E.
Nieuwenhuizen-W. Wesselink 2-0, G.
Kos-T. Slütter 1-1, J. Dammingh-S.
Wiersma 1-1.
Het tweede tiental ging op bezoek in Ei-
bergen om daar tegen DIOS 2 te spelen.
De Eibergenaren, favoriet voor de titel,
wonnen deze wedstijd met 13-7. De uit-
slagen: T. Helmers-A. Wassink 1-1, A.
Baks-S.-S. Wiersma 2-0, J. Frissen-G.
Dimmendaal 0-2, J. Helmink-B. Nijen-
huis 1-1, G. Kerkdijk-J. Lankhaar 1-1,
J. Kwakkel-B.^kuker 1-1, J. Zieme-
rink-W. Sloetje^l-1, W. Bennink-H.
Wansink 2-0, L. Ribbers-B. Wentink 2-
0, L. Otten-J. Lamers 2-0. V;ijdag
speelt het tweede thuis tegen het eerste
team van D)ZW »nt Warnsveld.
Het 3e team o tf^g WDV uit Winters-
wijk. Na een spannende strijd won het
Vordense team. De individuele
uitslagen: B. Wentink-Rhebergen 0-2,
J. Lamers-H. Frielink 2-0, J. Hoebink-
J. Korten 1-1, H. Esselink-G. Koobs 1-
1, H. Hoekman-F. Sonderen 2-0, G.
Brummelman-E. Oonk 0-2, P. Eckrin-
ga-M. Sanders 2-0. De totaaluitslag 8-6.

Jubileumrit
"De Graafschaprijders"
Zondagmiddag 28 september organi-
seert de Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" een oriente-
ringsrit. De start is bij café Schoenaker
aan de Ruurloseweg. Deelname is moge-
lijk met auto's, motoren en bromfietsen
in de A-B-of in de Toerklasse. Uitzetters
zijn de heren J. Mennink en B Regelink.

Nieuwe aanwinsten
Bibliotheek
Volwassenen: Carré. J. Le. Smiley's
prooi, Eemlandt, W.H. van. Schatgra-
vers aan de Amstel, Geel. R. De ambi-
tie, Heeresma, H. De sterke verhalen,
Hoffenberg, J. De wraak van Luther
Dorman, Thijssing-Boer, H. Een mens
is maar een mens, Vivekananda, S.
Yoga van liefde, Kremer, J. De Paase-
vangelieën, Garthoff, B. Natuur zien-
inzien-ontzien.

Jeugd: Bawden, N. Carry's kleine oor-
log, Salgari, E. Sandokan trekt ten strij-
de, Törnqvist, R. Ik en mijn broertje,
Stam, A. Geen kunst aan.

Een nieuw gedichten-
bundeltje van Max Hold
(Frans Lebbink)
Enkele jaren geleden schreef Max Holt
(en achter deze naam "verschuilt" zich
onze bekende Vordenaar Frans
Lebbink, die op 19 augustus 1901 in de
Vordense buurtschap Linde geboren
werd en al weer vele jaren - vanaf 1938 -
in zijn geboorteplaats Vorden woont)
zijn gedichtenbundeltje "Harfsbluui"
(uitgeverij W. van Keulen te Zelhem)
Ik heb zelf op verschillende plaa tsen
een dankbaar gebruik gemaakt van zijn
korte, fijnzinnige gedichten in het Vor-
dense-Gelders-dialect. En ik had en ik
heb de indruk dat vele luisteraars (ook
op bejaardenkring) zijn manier van

spreken/van dichten goed begrijpen.
Max Holt kon en kan zijn gedachten
kort en goed op anderen overbrengen,
Zelfs in een preek (dat mag u best weten
en ik heb zijn naam er terecht bij ge-
noemd) heb ik wel eens een gedicht van
Frans Lebbink gezegd, b. v.
"Vekantie".
Nu, juist op tijd bij het begin van de
herfst, is een nieuw gedichtenbundeltje
van Max Holt verschenen bij de Twents-
Gelderse Uitgeverij Witkam b. v.,
Enschede, als nummer 11 in de Kleine
Twents-Achterhoekse Reeks. De titel
luidt: "Harfsdoroa".
Met het gelijknamige gedicht opent de
bundel:
Harfsdroa
Buten webt, in 't natte gros
in struke, hegge, 't lange hiét
woor vandan, ik wet et niet
de harfsdroa, an alle kanten
flonkert diamanten, as de zunne schient
meer, as wie dan ok
vedient, 't landschap is dan
bastend rieke, op duzend plaatsen
te gelieke, wat jammer
't is moor schien vetoon, harfsdroa bunt
j ah heel gewoon.

Er staan verder in deze nieuwe bundel
prachtige gedichten. Het zijn ook vaak
gedachten in-de-herfst, in de herfst van
het leven op aarde.
Ik ben erg blij met deze bundel, die
Frans Lebbink me gebracht heeft. En ik
weet wel zeker dat zeer velen die het
lezen, dat ook zullen zijn. 'k Hoop nog
heel wat keren, dan hier/dan daar een
paar gedichtjes van Max Holt uit Vor-
den te mogen lezen. Frans Lebbink,
reuze bedankt!

J.C. Krajenbrink.

Concert Sursum Corda
met het Vordens
mannenkoor

iaanIn het kader van het 50-jarig^^i
van de Chr. Muziekvereniging '̂ iï
Corda" wordt op zaterdag 4 oktober
een concert gegeven in samenwerking
met het Vordens Mannenkoor.
Deze avond zal worden gegeven in de
sportzaal aan het Jebbink. He^Ékvoor
de eerste keer dat beide Vorde^lc ver-
enigingen samen een concert geven. Sur-
sum Corda zal de avond openen waarna
beide verenigingen om beurt het pro-
gramma zullen voortzetten. Ook zullen
3 werken gezamenlijk worden uitge-
voerd, dus Sursum Corda samen met
het Vordens Mannenkoor. De toegang
tot dit concert is gratis, doch aan het
eind zal een kollekte gehouden worden
ter bestrijding van de onkosten.

De kaarten kunnen worden afgehaald
op dinsdag 30 september in het Dorps-
centrum. Het Mannenkoor staat onder
leiding van B. Nijhof en Sursum Corda
staat onder leiding van H. Oosterwij k.
De gezamenlijke nummers worden
afwisselend geleid door beide dirigen-
ten.
Zie advertentie elders in dit blad.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zie zo, Jan Bijjenraot kan weer wat röstugger slaopen. 't Lawaai van
die flessentroep is now heel wat minder ewodd'n. De bakken wao'j
die dinge in mot gooi'n heb ze met hoenderveer'n of ander zach spöl
bekleed zodat deflessen now eur bedjen espreid vindt en a.h.w. un
zachten dood heb um in menselukke termen te sprekken. Lao'w
maorr hopp'n dat daordeur 't probleem veur Jan uut de weald is en e
wat vedraagzamer wod. Zodat e ok nog us un keer kan zeen dat de
jonges an 't voetball'n bunt bi'j um in de buurte. Waorbi'j e dan
maor mot bedenken dat de jonges an 't voetball'n net zovölle plezier
beleafd as hee an zien tennissen.
'k Heb trouwens zaoterdag veur acht dage mien harte nog wel effen
vaste eholl'n. Trok mien dat hele defilee van drumbands en muziek-
korpsen toch nao de zuudelukke kante van ons darp! 'k Denke daor
zal Jan wel weer van op de achterpeute komm'n en protesteern tegen
't lawaai van die trommels. Maor 't is gelukkig metevall'n. 't Schient
dat lawaai in georganiseerd veband veur um neet zo hinderluk is.
Hinderluk was dat lawaai veur ons ok neet want iederene hef t'r zo
zien plezier wel an beleafd. 't Weer had dan wel iets better könn'n
wean maor jao, dat he'j zelf neet in hande en wa'w te zien kregen was
t'r neet minder umme. Wi'j meugt ons gelukkig priezen zo'n vieftug
jaor bestaonde vereneging in ons midd'n te hemm'n. Un
muzeikvereneging die neet allene zelf, wat eur kwaliteiten betref,
goed met kan komm'n maor daornaöst ok nog un konkoers kan or-
ganiseren dat klonk as un klokke! An zo'n vereneging kö'w allene
maor un veurbeeld nemm'n. Daor kö'j an zienwat samenwerking, ok
in un kleine gemeenschap as Vorden, tot stand kan brengen. In ieder
geval meer as al gaon protesteern at un moes un keer un scheet lot.
'k Zol zeggen: gefilseteerd met ow vieftug jaor Sursum Corda en nog
maor volle jaorn in gezondheid samen bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Tante Riek Scholten
80 jaar, 65 jaar lid van de
zangvereniging
Donderdag wordt mevrouw R.
Scholten-Bijenhof, aan de Zutphense-
weg 45 80 jaar. Tevens is "Tante Riek",
zoals zij door iedereen wordt genoemd,
dan 65 jaar lid van de Chr. Gemengde
Zangvereniging "Excelsior". Een uniek
jubileum.
En wat meer zei, tante Riek is vastbe-
sloten nog een poosje te blijven door-
zingen. "Lang zal dat wel niet meer zijn
nu ik 80 word, hoewel dokter Vaneker
tegen mij heeft gezegd dat ik nog best 90
jaar kan worden", aldus tante Riek.
Een paar maanden geleden was het met
haar gezondheid niet zo best gesteld.
Vertelt tante Riek: "Ik had gestoken
bloed in de keel. Het was bijna met mij
gebeurd. Ik het gezegd opereer mij
maar, want om in een invalidenwagentje
te zitten voel ik ook niet voor. Wel de
operatie is gelukt. Het is wel een wonder
dat ik ernog weer boven op ben
gekomen. En weet je wat zo fijn is, ik
kan weer net zo zingen als voor de ope-
ratie.
Tante Riek Scholten is op 15 jaar met
zingen begonnen. "Daar hadden we
toen mooi de tijd voor. Met 12,13 jaar
was je immers al van school af. Mijn
vader was koster in de kerk. Na afloop
van de kerkdienst trokken wij dan elke
zondagavond naar gebouw Irene om bij
"Excelsior" te zingen. Erg fijn, want ik
heb er mijn man ook leren kennen",
aldus vertelt zij.

Het gemengde koor "Excelsior" stelde
in die jaren meer voor dan nu. "We
zaten in de afdeling uitmuntendheid.
Tegenwoordig is het allemaal veel moei-
lijker. Voor een gemengd koor kun je
bijna geen mannen krijgen. Ik denk dat
het van de televisie komt. Dat maakt
een boel kapot. Ik kijk er bijna niet
meer naar, het is toch allemaal onzin en
mooie zang hoor je bijna nooit opt.v.",
aldus tante Riek.
Zang en muziek hebben een groot deel
van het leven van Tante Riek beheersd.
Haar man Willem (dertien jaar geleden
is hij overleden) was niet alleen lid van
"Excelsior", hij was bovendien vele
jaren voorzitter. Verder was hij lid van
de muziekvereniging "Sursum Corda"
en bespeelde hij het orgel in de Gere-
formeerde kerk.
"Ja zegt tante Riek, we hebben samen
een hele fijne tijd gehad. Op gegeven
moment waren we 50 jaar getrouwd en
tevens beiden 50 jaar lid van
"Excelsior"
Opmerkelijk is dat zij nog altijd de
noten kan lezen. "Mijn ogen zijn inder-
daad prima. Ik speel nog steeds op mijn
orgeltje uit het muziekboek van Jan de
Heer. Neel les heb ik nooit gehad", zo
zegt tante Riek.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen
om haar zowel met haar 80e verjaardag
als met haar zangjubileum te feliciteren,
geeft tante Riek donderdagavond 25
september in zaal Bakker een receptie.
Aan belangstelling zal het haar waar-
schijnlijk niet ontbreken.

J~~ Verwen uw voeten
met KONA schoenmode!

Winkel-wandel-plezier met deze suède
T-band schoen met sleehak.
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Deze elegante mocassin is een
kombinatie van mooi en makkelijk.
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Kies het huisdier
Honden zijn de eerste gedomesticeerde dieren. Al meer dan 10.000 jaar

geleden maakte de mens gebruik van de hond voor de jacht, als bewaker of
zomaar voor de gezelligheid.

Na de hond volgden tal van andere diersoorten. Het rund werd de pro-
ducent van melk en de leverancier van vlees. Het paard stelde onze
voorouders in staat om zware lasten te verplaatsen en om sneller lange
afstanden af te leggen. Het schaap leverde wol, de kip eieren en de kat hield
het erf vrij van ratten en muizen. De duif hield, als dat nodig was, de post-
verbinding intact. Van de oorspronkelijke functie is voor de huisdieren van
vandaag niet veel meer over.

Een huisdier is volgens Van Dale een tam dier dat terwille van nut of
gezelligheid wordt gehouden door mens in en om zijn woning. Paarden,
koeien en honingbijen zijn dus huisdieren. Maar de eerste dieren waar we
tegenwoordig bij het woord "huisdier" aan denken zijn toch wel honden,
katten, tropische vogels, aquariumvissen, hamsters, cavia's, duiven, etc.
Kortom: de dieren die we voor ons plezier om ons heen hebben.

Er is een enorme keus aan kleine huisdieren, en het is belangrijk,
voordat ukiest, te bedenken wat de eigenschappen zijn van de verschillende
huisdieren.

zijn minder uiteenlopend, dan bij
hondenrassen het geval is. Misschien
wordt daarom bij katten nog altijd
minder vaak gelet op ras (en bijvoor-
beeld stamboom) dan bij honden.

Toch zijn er belangrijke verschillen
tussen de verschillende kattenrassen.
Die verschillen betreffen vooral het
uiterlijk: zo heeft een Manx-kat bij-
voorbeeld geen staart, een Pers heel
lang haar en is een Russische kat
blauw.

HONDEN
Een hond vraagt veel aandacht en

verzorging, welk ras u ook kiest. Het
voordeel van een rashond kopen is,
dat u weet wat u koopt. Van tevoren
weet u dat een bloedhond overal aan
snuffelt, dat een bouvier wil bewaken
en dat een Chow-Chow zeer eenken-
mgis.

U kunt weten dat een Ierse Wolfs-
hond u recht in het gezicht kijkt (of
misschien zelfs wel over u heen) als hij
met zijn voorpoten tegen uw schou-
ders leunt. Als u op de tweede ver-
dieping van een flat zonder lift woont,
kunt u beter geen Basset nemen, want
die kan met z'n korte pootjes moeilijk
trappen lopen.

Er zijn honden die niet kunnen
blaffen - zoals de Basenji's van prinses
Juliana - en er zijn honden die veel
blaffen.

Maar misschien moet u helemaal
geen hond nemen, omdat u geen tijd
heeft om drie keer per dag met hem of
haar te gaan wandelen (liefst een be-
hoorlijk stuk in de vrije natuur), of
omdat u niet weet waar u uw hond
kwijt kan tijdens uw vakantie.

Bedenk ook voordat u een hond
koopt dat hij zo'n jaar of twaalf uw
levensgezel zal zijn. En u bent al die
tijd voor hem verantwoordelijk!

Bedenk ook dat een hond houden
niet goedkoop is, zeker niet als u een
grote hond wilt. Behalve aan voedsel,
moet u geld uitgeven aan inentingen
en andere kosten voor de dierenarts,
aan belasting en eventueel aan een
dierenpension.

KATTEN
Bij katten is het ras minder bepa-

lend dan bij honden. Alle rassen zijn
vrijwel even groot en ook de karakters voordat u koopt.

Wie doet me wat, op dierendag?

Maar ook de karakters zijn ver-
schillend. Het ene ras is rustiger dan
het andere, het ene is aanhaliger, het
andere wat "meer op zichzelf'. U
moet ook bij katter^^en wat u wilt,

In het algemeen kan van katten
gezegd worden dat ze iets makkelijker
te houden zijn dan honden. Als het
moet kunt u een kat de hele dag alleen
laten. Als u zorgt dat er voldoende
vers water klaar staat en dat "poeslief'
minstens één goede maaltijd per dag
krijgt (droge brokjes kunnen best een
tijdje staan), dan heeft uw kat ten-
minste zijn natje en zijn droogje. Met
een kattebak in huis kunt u dan een
hele dag weg. Dat is natuurlijk niet
leuk voor de kat, want ook die heeft
wel behoefte aan gezelschap.

Als u er bent zal de "poes" al gauw
gezellig op schoot kruipen en ijverig
gaan liggen spinnen. U kunt echter
niet alle poezen hele dagen alleen
thuis laten. Bepaalde rassen, zoals
Siamezen, vinden dat echt heel ver-
velend en zullen u dat ook laten
merken.

VOGELS
Vogels houden kan op vele manie-

ren. U kunt een kanarie in een kooi
houden, maar ook een grote volière
bouwen met vele soorten tropische
vogels. Heel wat anders is het om dui-
ven te houden.

De keuze aan volièrevogels is
enorm. Het is verstandig om u goed te
oriënteren voordat u met een echte
volière begint.

Bedenk ook dat een eenvoudige
kanarie verzorging en aandacht
vraagt. En dat kanaries behoorlijk
oud kunnen worden. Sommige vo-
lière- en kooivogels maken erg veel
lawaai. De papegaai kan daar bijvoor-
beeld van meespreken!

Voordat u een duiventil achter uw
huis gaat bouwen moet u de gemeen-
te opbellen, want duiven houden-al-
thans als u ze vrij wilt laten vliegen -
mag niet overal.

KNAAGDIEREN
Cavia's, konijnen, muizen, ham-

sters en nog vele andere soorten
knaagdieren zijn allemaal leuke en vnj
gemakkelijk te houden huisdieren.
Vooral kinderen zijn er vaak erg blij
mee en ze kunnen ook best zelfde ver-
zorging op zich nemen. Aan een
knaagdier zit u niet zo "vast" als aan
een hond of een kat. Ze kunnen mak-
kelijk enige tijd alleen gelaten worden,
vragen niet zoveel verzorging en kun-
nen tijdens de vakantie met kooi en al
naar buren of bekenden gebracht
worden. Knaagdieren worden ook
niet zo oud als honden of katten, dus u
kunt iets gemakkelijker overzien wat u
doet als u zo'n diertje in huis neemt.
Ze zijn bovendien erg goedkoop, zo-
wel om te kopen als om te verzorgen.

Toch moet u rekenen op kosten
voor de dierenarts, voor voer, een
hok of kooi en voor houtwol. Knaag-
dieren zijn leuk om mee te spelen,
maar ze worden vrijwel nooit zindelijk
en dat kan in huis problemen geven.
Want het leukste is natuurlijk om het
beestje zo nu en dan vrij in huis te laten
rondlopen.

Gelukkig is de ontlasting van deze
makkelijk met de stofzuiger

op t

EEN PAARVOEDINGSTIPS.
Geef een huisdier nooit alleen

vlees. Vlees bevat veel te weinig kalk
en dat hebben alle dieren nodig voor
het beendergestel en tanden en kie-
zen. Jonge dieren kunnen zelfs ster-
ven als gevolg van kalkgebrek door
een dieet bestaande uit uitsluitend
vlees of vlees met brood etc. Oudere
dieren die vroeger wel genoeg kalk
gehad hebben, kunnen door optre-
dend kalkgebrek loszittende tanden
en kiezen krijgen.

Kalk komt voor in o.a. stukkenbot
en beendermeel. Dat zit altijd door
voedsel in blik.

2. Overvoer een huisdier nooit.
De voornaamste reden waarom huis-
dieren te dik worden, is dat de verzor-
ger ze te veel voedsel geeft en naar.
verhouding te weinig beweging.
Met name voor vissen is te veel voer
rampzalig: overvoerde vissen leven
niet lang. Vissen kunnen met heel
weinig toe, maar ze kunnen zelf geen
maat houden.

3. Wanneer u geen compleet voer
geeft, maar zelf het voedsel voor uw
dier samenstelt, is een gevarieerd
menu altijd het beste. Geef dus nooit
heel veel van het één en heel weinig
van het ander. Een evenwichtig sa-

mengestelde voeding met veel ver-
schillende stoffen erin is de beste
garantie, dat uw huisdier alle nood-
zakelijke vitaminen en mineralen bin-
nenkrijgt.

Katten willen nogal eens moeilijke
eters zijn. Aan de ene kant houden ze
van variatie (dus niet een hele week
hetzelfde voer), aan de andere kant
schakelen ze soms moeilijk over op
iets geheel nieuws. Meng dan eerst
wat van het nieuwe voedsel door het
oude en geef pas de volgende dag het
nieuwe menu.

4. Zorg dat er altijd in ruime mate
vers water ter beschikking van het
huisdier staat. Met name in de zomer-
maanden. Dieren moeten voldoende
kunnen drinken om de waterhuis-
houding van het lichaam op peil te
houden.

SPEURNEUS
Amerikaanse politiehond

• tt een geweldig goede
i I n l i r r l t in etmele la ien tijds63

mil)< >cn d> illar aan verborgen n.i
ca bijeengesnuJ

Tijdens een demonstratu
• l. waar men 10paki>

verborgen had, vond Trep e: 11!

Opvoedeniswat
anders dan
kunstjes leren!

Het is natuurlijk handig als de hond
de krant uit de bus haalt, maar als hij
daarbij niet zindelijk is, dan heeft hij
wel de verkeerde dingen geleerd.
Huisdieren moeten opgevoed wor-
den, net als mensen. Dat ze daarbij
kunnen leren pootjes geven, pantof-
fels aanslepen of mooi zitten is leuk,
maar niet zo noodzakelijk.

Veel belangrijker is dat een huis-
dier (en dan hebben wc het voorna-
melijk over honden en katten) zinde-
lijk is, het meubilair niet vernielt,
gasten niet lastig valt. Kortom dat het
zich gedraagt als een goede huis-
genoot.

De opvoeding
vandekat.

Katten voeden zichzelf meestal
op, maar er is wel enige invloed op ze
uit te oefenen. Ze zijn van nature
"solitair" en hebben geen bepaald
baasje. De vriendschap van een kat
laat zich niet dwingen.

Bij verandering van omgeving,
door verhuizing bijvoorbeeld, moet
de kat wennen. Houd hem een paar
dagen binnen, dan is hij wel gewend.
Krabt uw kat aan het meubilair, geef
hem dan een krabpaal, waarop hij zich
naar hartelust kan uitleven. Vermeld
adres en telefoonnummer op de hals-
band. Als de kat zoek raakt, doordat
bijvoorbeeld een hond hem opjoeg,
dan wordt hij waarschijnlijk wel weer
thuisbezorgd.

De kattebak.
Het zindelijk maken van katten is

vrij eenvoudig, zij zijn van nature vrij
zindelijk en willen hun domein niet
verraden door hun luchtjes. Zij zullen
derhalve hun behoefte hetzij buiten
doen of op een vaste plaats, zoals de
kattebak.

De kattebak moet elke dag goed
worden schoongehouden. Regelma-
tig verversen is uit hygiënisch oogpunt
noodzakelijk. Gebruik goed absorbe-
rend materiaal als vulling.

Katten die toch naar buiten gaan,
laten meestal wel weten wanneer ze
eruit willen. Ze lopen onrustig bij deur
of raam of miauwen bij de deur. Wan-
neer de situatie het toelaat, is een zo-
genaamd katteluikje een ideale oplos-
sing.

Wathebben ^
huisdieren nodig:

Water is één van de belangrijkste
voedingsstoffen voor het dier, zo niet
de allerbelangrijkste.
Water is het belangrijkste bestanddeel
van het lichaam.

Daarnaast hebben dieren eiwitten,
vetten, koolhydraten, mineralen,
spoorelementen en vitaminen nodig.
Elk van deze stoffen heeft zijn speci-
fieke functie in dit geheel.
Eiwitten zijn na water het belangrijkste
bestanddeel van het lichaam. Eiwitten
worden gebruikt als bouwstenen.

Zowel dierlijke als plantaardige
vetten en koolhydraten zijn de pri-
maire energiebronnen in het voer.
Koolhydraten vinden we voorname-
lijk in plantaardige produkten, zoals
aardappelen en graan. Mineralen be-
horen eveneens tot de bouwstenen
van het lichaam. Kalk en fosfor o.a.
zijn noodzakelijk voor de beenderen.
De spoorelementen zijn nodig voor
het goed verlopen van de stofwisse-
ling.

Vitaminen spelen een grote rol
voor de goede afloop van de stofwis-
seling. Vitamine A is van belang voor
een goede huidfunctie, goede vacht
en goed gezichtsvermogen, terwijl
vitamine B l van nut is voor het zenuw-
stelsel. Koper en ijzer zijn erg belang-
rijk voor het bloed.

In goede voeding
zitten voldoende vitaminen.

We weten zo langzamerhand alle-
maal wel dat vitaminen onontbeerlijk
zijn voor een goede gezondheid.
Maar een teveel van het goede is na-
tuurlijk ook niet goed.

Een goed uitgebalanceerde voe-
ding bevat vanzelf al voldoende vita-
minen. U hoeft uw huisdier dus echt
geen vitaminen bij te voeren als u
compleet dierenvoer geeft.

Het is wat anders als uw huisdier
ziek is. Dan is het best mogelijk dat de
dierenarts voorschrijft om wat extra
vitaminen te geven.

Een consequente opvoeding
l l A m^ - *•*voor de hond.

Aangeboren agressief of goed gedrag komt bij
honden maar zelden voor. Al zeer jong wordt het
gedragspatroon overgebracht op de puppies. In de
eerste weken door de moeder, later door de eigenaar van
de hond. Het is dus erg belangrijk dat op zeer vroege
leeftijd reeds begonnen wordt met de opvoeding van de
hond.

De verhouding baas-hond moet duidelijk en vooral
consequent worden vastgelegd. Vergeet niet: een hond
leeft van huis uit in groepen en accepteert iemand die
overwicht heeft als leider.

U moet de hond dat overwicht
tonen, te meer daar hij in conflict-
situaties altijd zal proberen de macht
te grijpen. Opvoeden kan alleen als u
voldoende aandacht en tijd aan de
hond besteedt en geduld heeft. Maar
vooral: wees rechtvaardig en conse-
quent. Een simpele beloning, zoals
het woord "braaf kan niet vaak ge-
noeg worden gegeven. Een liefkozing
is de volgende stap. Met stoeien gaat u

nog een stapje verder. Het summum
is een (honde)snoepje of koekje.

Uiteraard zal de hond ook wel eens
tot de orde moeten worden geroe-
pen. Meestal kunt u volstaan met hem
bestraffend toe te spreken. U dient in
ieder geval voorzichtig te zijn met de
hond in zijn nekvel te pakken.

De hond uitlaten is niet simpel
even naar buiten gaan om hem de be-
hoefte te laten doen. Het is ontspan-

ning, snuffelen, beweging. Uw hond
moet bij het uitlaten de tijd en de
ruimte krijgen.

Het is eenvoudig om uw hond niet
tot last van anderen te laten zijn. U
kunt de hond bijvoorbeeld eenvou-
dig leren de behoefte niet op de stoep
te doen. Laat hem niet uit in plantsoe-
nen en grasperken waar kinderen
spelen. Die hebben immers ook hun
rechten.

HUISDIERENBEZIT
In september 1977 heeft het NIPO

een onderzoek gedaan naar de aantal-
len huisdieren. Van de 649 onder-
vraagden bleek 56% (360 personen)
één of meer huisdieren te bezitten.

Verder bleek dat: • 25% (162 per-
sonen) heeft l of meer hond(en)
• 18% (117 personen) heeft l of meer
kat (ten) • 17% (110 personen) heeft
vogels • 11% (71 personen) heeft vis-
sen • 4% (26 personen) heeft konij-
nen • 4% (26 personen) heeft andere
knaagdieren» 2% (13 personen) heeft
schildpadden, slangen e.d.

Daarnaast wees het onderzoek uit,
dat 25% nu geen, maar vroeger wel
één of meer huisdieren had. Ook
kwam naar voren, dat 3% nu géén
huisdier bezit, doch wel van plan is er
één te nemen.

VERZORGING "VAN DE HOND

1. Lang haar moet <A
steld worden, zodat lift ra
klitten.

2. Kall.'
voorkomen worden dooi (/r hond

ten kauwen.

?.D*< 4. Zorg dat de hond i,- 5. Droog de kond met een flinke
(.-ontrol. •• .in'dst. handdoek, nadat h:-.

'iiiX.' drooggeschud.

HOND IN
GOOT

DANK U
HOE OUD WORDT EEN...
Muis
Rat
Goudhamster
Konijn
Hagedis
Duif
Hond
Kat
Kanaru
Goudvis
Papegaai
Schildpad

3- 7
5
4- 10
3- 20

12
10- 15
12- 13
24
25
60- 80

_ 100-200 jaar!
Dit zijn leeftijden waar u geinid-

deld op moet rekenen. De records
liggen natuurlijk heel anders: een
Engelse dame had een kanarie die 31
jaar oud werd. Er is een geval bekend
van een konijn dat 18 jaar oud werd en
van een goudvis van 40. Sommige
katten zijn meer dan 32 jaar oud ge-
worden en een zwarte Labrador is
met ruim 27 jaar de oudst bekende
hond.

In het paardenrusthuis in Soest
staan paarden die geboren zijn voor
1950; het Engelse paard "Old Billy"
werd 62 jaar. De oudste pony werd 54
jaar.

Gedragscode voor
huisdiereigenaren.
De 12 gulden regels.
1. Leer uw hond de elementaire ge-
hoorzaamheidsregels, zodat u hem
altijd onder controle heeft.
2. Voer uw hond of kat regelmatig en
geef geen lekkere hapjes tussendoor.
3. Voer uw hond of kat uit zijn eigen
bak en houd die gescheiden van de
borden waar u zelf van eet. Was ze ook
apart af.
4. Houd uw hond aan een riem bij
wegen en in de buurt van vee.
5. Sta uw hond niet toe om gebou-
wen, trottoirs, grasvelden, tuinen of
speelplaatsen voor kinderen te bevui-
len.
6. Laat uw hond geen lawaai maken
als de buren daar last van kunnen heb-
ben.
7. Zorg voor een goede slaapplaats
voor uw hond of kat. Laat ze nooit in
uw eigen bed slapen.
8. Neem uw hond nooit mee een le-
vensmiddelenzaak in.
9. Houd uw hond schoon en borstel
hem regelmatig. Ook uw kat moet ge-
borsteld worden. Vooral als u een
langharig soort heeft.
10. Als u niet wilt dat uw hond of kat
jongen krijgt, raadpleeg dan tijdig uw
dierenarts.
11. Zorg voor een goede regeling voor
uw huisdier als u op vakantie gaat.
12. Registreer uw huisdier als patiënt
en uzelf als cliënt bij de dierenarts van
uw keuze. Wacht daarmee niet tot
zich een noodgeval voordoet.

Voor meer informatie
bel of schrijf:
stichting won
Informatiebureau voor
Huisdiervoedsel, Wibautstraat 12,
1091GM AMSTERDAM,
Tel.:020-938933.

CARTOON

"Alsje niiiiu niet denkt
dat ik dit elke dag doe!"



SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Te koop: 90 are snijmais.
G.W. Winkel, Gazoorweg 4,
Vorden

Te koop: zoete en zure hand-
appels en stoofperen, 2,50
per emmer. Val gratis.
G.J. Ronsel, Deldenseweg 6,
telefoon 1439

Trimclub Vorden 10 jaar.
Zaterdag a.s. kastelen-trim-
loop. Afstanden 2V&, 5 en 10
km. Aanvang 1 uur;
inschrijven vanaf half één in
de boerderij bij kasteel Vorden

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

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

KOMBINATIE

Representatief voor-
beeld van aktuele
kombinatie-mode:

polyester-crêpe
blouse, bouclette

spencer en geruite
rok. Met zo'n set
kunt U eindeloos

kombineren.

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

In onze showroom kunnen we u een
keuze laten maken uit 150 soorten
en kleuren wandtegels, mozaïekte-
geltjes en vloertegels, tegels tegen
zeer aantrekkelijke prijzen.

Kom kijken in onze showroom.

Nu uitgebreid tot 10 verschillende
kleuren sanitair.

Tevens bijpassende tegels voor
wand en vloer.

Diverse accessoires in chroom, pvc-
en houtmotief.
Nu ook leverbaar badkamermeube-
len in wit, groen, beige.

Tevens in mahonie en massief eiken.
(Ook ideaal voor de slaapkamer.)

WAND-en VLOERTEGELS
uit voorraad leverbaar, lage prijzen.

WANDTEGELS
Mosa 8060/8061 pm2 27.50
V + B K30/K31 39,95
Ragno 15 x 15 (2 kleuren) v.a.

pm2 17,95
Sael1100/1101 25,50
Cernova boston 25,50

VLOERTEGELS
Ariostea Sabbie
Mosa Rubens
Mosa Campagne
Mosa Cezanne

39,95
39,95
35,00
45,00

PRIJZEN INCLUSIEF 18% BTW

bouuimctLcentrum scheffer
brink weg 32 zei hem tel.08342-1376

Uw Welkoop speciaalzaak
introduceert A nieuwe

NU DRIE VERSCHILLENDE MAALTIJDEN
Ook uw hond zal wat afwisseling in z'n maaltijden
kwispelstaartend waarderen. Daarom brengt Kenner
drie verschillende, komplete menu's:

Kenner hondebrokken, Kenner
vleesbrokken en Kenner hondediner.

PROFITEER VAN DE INTRODUCTIE PROEFPRIJZEN
Gun uw hond Kenner en uzelf de lage prijs.
Nu extra voordelig omdat u kunt profiteren van de
introductie proefprijzen.

Kenner hondebrokken
1,5 kg normaal f 4.20
5 kg normaal f 11.95

25 kg normaal f 44.95

proef prijs f 3.95
proefprijs f 11.35
proefprijs f 42.95

Kerngezond voor uw hond
Nieuwe Kenner, dat is een gezonde smikkel en smul
maaltijd voor uw hond. Want Kenner bevat alles om uw
hond gezond en fit te houden. Dagelijks een heerlijk portie
Kenner... één van de goede dingen in een hondeleven.

Kenner vleesbrokken
1 kg normaal f 3.15
3 kg normaal f 8.50

15 kg normaal f34.25

Kenner hondediner
1,5 kg normaal f 4.45
3 kg normaal f 8.50

15 kg normaal f34.25

proefprijs f 2.95
proefprijs f 7.95
proefprijs f 32.95

proefprijs f 4.20
proefprijs f 7.95
proefprijs f 32.95
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welkoop
alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

zondag 28 september

SILVIO
Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

KINDERKLEDING VAN

Modieus • stoeisterk en goedkoop
zelf kombineren in onze uitgebreide kollekties van

BARBARA FARBER
CARRERA
LEVI'S en

HUNTER

Bij aankoop van kinderkleding vanaf f 25,-
een sticker en poster kado.

WOENSDAGSMIDDAGS OPEN



Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

Dit weekend gesneden kren-
tenwegge, kersvers bij

T WINKELTJE
in brood en banket

A.G. Schurink
Burg. Galleestraat 22
Telefoon 1877

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Koop een lot van de

Vordense marktverloting

U hebt dan kans op een
prachtige prijs en u steunt de
aktiviteiten van de marktvereniging.

ZE ZIJN ER NU NOG..
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Het nieuwe

Lego Treinen programma
van handtrein tot elektrische

lokomotieven, treinstellen, perrons,
huisjes en zelfs Lego mannetjes,

die uiteraard allemaal bij elkaar passen.

Verder alles op Lego gebied

DUPLO FABULAND
SCALA SIERADEN

bij

Bazar H.J. SUETERS
Kranenburg - Telefoon 6658
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LEGO LEGO LEGO LEGO LEGO LEGO LEGO

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

jf ;

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18, •

SIGARENMAGAZIJN
"De Oide Meulle
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

Trimclub Vorden 10 jaar.
Zaterdag a.s. kastelen-trim-
loop. Afstanden 2'/2, 5 en 10
km. Aanvang 1 uur;
inschrijven vanaf half één in
de boerderij bij kasteel Vorden

Bouclé voor jacks en jassen

Nu halen, dan hebt u het klaar
als de winter komt.

LAMMERS Zutphenseweg

in een stofwolk

't Is nu zó stoffig en rommelig door de verbouwing,
dat we even de deur dicht moeten doen. Gelukkig maar
vier dagen... van maandag 30 september tot en met
donderdag 3 oktober.
Maar dan verrassen we u ook met een vernieuwde zaak
en met een serie héél mooie aanbiedingen.
Dan bent u weer van harte welkom bij

barendsen ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1261

/

24tAn27september
Nederlanders,

Hou meer van je Thuis

Op ruim 3500 m2 meubeltoonzaal
tonen wij u de nieuwste
internationale meubelontwerpen

Tijdens de open huis dagen
spektakulaire aanbiedingen

HELMINK BV
Zutphenseweg 24 - Vorden - Tel. 05752-1514

- clubkousen, -shirts en -shorts
- voetballen
- beenbeschermers
- voetbaltassen
- trainingspakken
- adidas sportschoenen

voor topprestaties

Wapen- en Sporthandel

Martens
ittedt dotltreffenJI

Zutphenseweg Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Goedkoop
stencilpapier
500 vel A4
exkl. btw..

WEEVERS E>Drukkerij
Nieuwstad 12, Vorden

.V.

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ
Insulindelaan 4

Vorden
Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

kunst.

Volkoren
en molenbruin

ook met kiemen al.
Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

VANASSELT

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

GEDISTILLEERD

Jonge Bols 14,95

WIJNEN

Bernkastel Riesling ut,, 6,95
6 voor 39,00

Liebfraumilch nter 6,95
6 voor 39,00

TELEFOON 1391

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

geef
Bloed het kan een

leven redden!

het nederlandse rode kruis

Uw bloed is dringend nodig!

Maandag 29 september organiseert
het Rode Kruis haar jaarlijkse Bloed
afname-avond te Vorden in de School
voor Biologisch- en Agrarisch Onderwijs
Nieuwstad 49, aanvang 19.00 uur.

• donors worden uitgenodigd ook dit
jaar weer bloed af te staan (gelieve
oproep- en zegelkaart mede te bren'
gen)

• nieuwe donors kunnen een bloed-
groeponderzoek laten verrichten (kos-
teloos)

• nieuwe donors zijn van harte wel'
kom (tussen 19.00 uur - 21.00 uur)

• elke donor wordt vooraf beoor-
deeld, aan de hand van een anamne*
seformulier (vragenlijst), door een arts
of bloedafname kan plaatsvinden (be~
scherming donor en ontvanger)

• inlichtingen kunt u bij onderstaande
comiteleden verkrijgen

• tot ziens op 29 september 1980

Namens het comité,

A.W. Enzerink, voorzitter, telefoon 2061

G.J. Brummelman, secretaris, telefoon 1701
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