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Dubbel feest voor

Willy en Johan

Uiterweerd
Voor Willy en Johan LJiterweer breken drukke dagen aan. Niet alleen vieren zy volgende week hun zilveren huwelijksfeest
maar bovendien herdenken /ij het feit dat hun schildersbedrijf aan de Ruurloseweg 25 jaar bestaat. Een bedrijf dat nog volop in
het werk zit en waar in totaal behalve het echtpaar Uiterweerd een do/ijn mensen hun dagelijkse boterham verdienen.

Johan Uiterweerd zelf leerde het schildersvak thuis hij / ijn vader in Baak. Toen hij een kwart eeuw geleden de mogelijkheid
kreeg om in Vorden te beginnen aarzelde hy niet. "Het was meer gokken en er tegenaan, 's Morgens om zes uur de fiets op en
dan tot 's avonds laat. Wie niet waagt die niet wint", zo luidde het devies van Johan Uiterweerd. Bernard Borgonje uit Delden
was de eerste klant en is in al die jaren klant gebleven.

POND GEHAKT EN EEN POND VET wen. Eerder niet".
SPEK
In die fase van hun zelfstandig bestaan was TOEKOMST
zuinigheid geboden. Vertelt Willy Uiter- In al die jaren is Johan Uiterweerd zich
weerd: "Zeker moesten we zuinig zijn. El- meer en meer gaan toeleggen op het gróte-

zelf. Er bovenop zitten. Zorgen dat je 's
morgens het eerste bent en 's avonds het
laatste. Allemaal een beetje harder werken
dan lukt het best", zo zegt hij.

ke week één pond gehakt en één pond vet
spek. Daar deden we het mee". Geleidelijk
aan begon de inzet van beide echtelieden
vruchten af te werpen. Veel klantenwerk,
terwijl naast het schildersbedrijf begonnen
werd met een doe-het-zelf winkel die door
echtgenote Willy wordt gerund.
Bij Uiterweerd weten ze zo langzamerhand
wel wat verbouwen is. Zegt Johan Uiter-
weerd: "In deze 25 jaren hebben we ons be-
drijf zeven keer verbouwd. Wanneer we
het geld er voor hadden gingen we verbou-

re onderhoudswerk. "De mensen kunnen
wel gaan bezuinigen op het onderhoud, het
moet toch gebeuren. Wanneer de boel gaat
rotten kost het nog veel meer", zo meent
Johan Uiterweerd. Er wordt ook veel werk
verricht voor de woningbouwvereniging.
Behalve in Vorden heeft Uiterweerd zijn
clientèle zo om een straal van dertig kilo-
meter romdom Vorden.
Bang voor de toekomst is Johan Uiter-
weerd niet, "Ik ben een harde baas. Hard
voor het personeel maar ook hard voor mij

Met de "hardheid" voor het personeel
schijnt het allemaal best mee te vallen want
er zijn zeven personeelsleden die tussen de
12,5 en 25 jaar bij de familie Uiterweerd in
dienst zijn. "Ja, beaamt Willy Uiterweerd,
we hebben een goede verstandhouding
met ons personeel.

Zaterdag 30 oktober is het tijd een feestje
te vieren. Op die dag geven Johan en Willy
Uiterweerd iedereen de gelegenheid hun
de '4teL te drukken in Hotel Bakker.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Verleende bouwvergunningen: publikaties
ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de Stichting Bondsspaarbank Twen-
te en Oost-Gelderland gevestigd te Ensche-
de, kantoor Vorden, Decanijeweg 3, voor
de verbouw van een bankgebouw tot win-
kel op het perceel Dorpsstraat 15 te Vorden.

2. Aan de heer N. Dekker, Korte Hofstraat
2-8 te Zutphen, voor het vergroten van de
woning Enzerinckweg 3 te Vorden.

Sociaal Cultureel Plan Vorden 1983-1986;
Sociaal Cultureel Programma 1983; Subsi-
dieverordening Sociaal Cultureel Werk.

Nadat in 1980 de eerste aanzetten voor de
sociaal culturele planning zijn gegeven, is
de werkgroep Welzijnsplanning thans zo-
ver gevorderd dat de ontwerpen van de ver-
schillende onderdelen gereed zijn. Het be-
treft het Sociaal cultureel plan Vorden
1983-1986, het Sociaalculturee! program-
ma 1983 en de Subsidieverordening So-
ciaal-cultureel werk.
In het Sociaal cultureel plan 1983-1986
vindt u het door de gemeente te voeren so-
ciaal-cultureel beleid, zoals de werkgroep
Welzijnsplanning zich dat voorstelt. In dit
plan is ondermeer aangegeven aan welke
werkvormen en activiteiten de gemeente
Vorden in de jaren 1983 tot en met 1985 een
hogere prioriteit zou moeten geven. Omdat
dit plan mogelijk voor de verenigingen
ingrijpende gevolgen kan hebben is de tot-
standkoming ervan met voorwaarden om-
ringd. Zo is dit ontwerpplan, zoals het
thans ter inzage ligt, opgesteld door de
werkgroep welzi jnsplanning, in welke
werkgroep vertegenwoordigers van de ver-
schi l lende werkvormen zi t t inghebben. Het
thans ter discussie staande ontwerpplan
mag dan ook gezien worden als een stuk dat
door de verenigingen is opgesteld. Om
echter te toetsen of de verschi l lende verte-
genwoordigers hun werkvorm, naar het
idee van achterbannen, naar behoren heb-
ben vertegenwoordigd, wordt het ontwerp-
plan thans ter discussie voorgelegd aan de
verenigingen en de burgerij.

Gelijk met het ontwerp Sociaal-cultureel
plan 1983-1986 liggen ook ter inzage het
ontwerp Sociaal-cultureel programma
1983, zoals opgesteld door de werkgroep,
en de ontwerp Subsidieverordening So-
ciaal-Cultureel werk van de werkgroep.
Het Sociaal-Cultureel programma 1983 be-
vat de concrete vertaling van' het sociaal-
cultureel plan voor één jaar. Hierin treft u
onder meer aan de maximaal aan de ver-
schi l lende instell ingen toe te kennen subsi-
dies voor 1983. Deze subsidies zijn bere-
kend aan de hand van de Subsidieverorde-
ning Sociaal-cultureel werk.
Om te kunnen bepalen of bovengenoemde
stukken de instemming van de instellingen
en de bevolking hebben zijn ze op een drie-
tal plaatsen ter inzage gelegd. Deze plaatsen
zijn: het Dorpscentrum, de bibliotheek en
het gemeentehuis. De terinzagelegging
vindt plaats van 18 oktober tot en met 18
november. Gedurende de termijn van de
ter inzagelegging kunt u schriftelijk bezwa-
ren tegen bovengenoemde stukken indie-
nen bij de Werkgroep Welzijnsplanning,
p/a Gemeentehuis Vorden, Postbus 9001,
7250 HA Vorden.
Gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging zullen er door de werkgroep welzijns-
planning ook een tweetal inspraakavonden
gehouden worden op dinsdag 26 oktober in
zaal Schoenaker in Kranenburg en op
woensdag 27 oktober in het Dorpscentrum.
De aanvang van beide avonden is om 20.00
uur.
Gezien het belang van deze stukken voor
het sociaal-culturele leven in de gemeente
Vorden, hopen wij op een grote opkomst te
mogen rekenen.
Nadat burgemeester en wethouders van de
eventuele bezwaren kennis hebben geno-
men, zal dat college haar standpunt ten aan-
zien van het ontwerp-plan, het ontwerp-
programma en de ontwerp-subsidieveror-
dening bepalen, waarna deze stukken aan
de gemeenteraad ter vaststelling zul len
worden aangeboden.

Raadsvergadering d.d. 26 oktober 1982.

Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur
begint en wordt gehouden in het gemeente-
huis, zullen onder meer de volgende pun-
ten aan de orde komen:

- wijziging van de verordening geldelijke
steun voor verhuis- en herinr ichl ingskos-
ten ten behoeve van bewoners bij woning-
verbetering en krotontruiming bij verhui-
zing;
- goedkeuring jaarrekening 1981 van de
Stichting Dorpscentrum;
- vaststelling voorbereidingsbesluit be-

stemmingsplan uitbreiding industrieter-
rein;
- beroepschrift d.d. 2 juli 1982 van de
Zwem- en Polovereniging Vorden '64 tegen
het niet toekennen van een aanvullende
subsidie voor 1982;
- verstrekken lening aan de woningbouw-
vereniging "Thuis Best" voor de financie-
ring van de grond- en bouwkosten van 4
woningwetwoningen.
- garanderen geldlening aan de woning-
bouwvereniging "Thuis Best" voor de
bouw van 8 woningwetwoningen voor l en
2 persoonshuishoudens;
- verkoop van 2 bouwterreinen in het be-
stemmingsplan "Brinkerhof 1973, no. 2"
voor particuliere woningbouw;
- lidmaatschap rekreatieschap "De Graaf-
schap";
- aanbieding ontwerp-gemeentebegroting
en begroting voor het gemeentelijk grond-
bedrijf voor 1983;
- krediet voor behandeling bomen nabij de
N.H. kerk en het N.S. station Vorden;
- krediet voor aanschaf zandzoutstrooier en
ophangportaal.

Bij het punt "krediet voor behandeling van
bomen nabij de N.H. kerk en het N.S. sta-
tion kan het volgende opgemerkt worden.
Door de nadelige invloed van het verkeer
en de bestrating, alsmede de droge zomer
van dit jaar verkeren de 12 kastanjes bij de
N.H. kerk en enkele bomen bij het station
in slechte staat. Doordat deze bomen in ho-
ge mate bepalend zijn voor het dorpsbeeld,
vindt het college dat deze bomen behouden
moeten blijven. Hiervoor zijn de volgende
maatregelen noodzakelijk:
snoeien; grondverbeteringen en het aan-
brengen van geperforeerde buizen in de
grond rondom de bomen waardoor wortel-
beluchting en toevoer van water en voe-
dingsstoffen mogelijk wordt. Het college
stelt nu aan de raad voor om deze werk-
zaamheden uit te laten voeren en hiervoor
een krediet van f. 18.000,- beschikbaar te
stellen.

Fietsen op het trottoir.

Regelmatig worden wij erop attent gemaakt
dat er veel, met name door kinderen op de
trottoirs gefietst wordt. Het meest bereiken
ons klachten uit de wijk "Hoetinkhot". U
zul t begrijpen dat dit voor bejaarden en
mensen met kinder- en wandelwagens veel
overlast met zich brengt. Wij vragen u drin-
gend om dit probleem onder de aandacht
van uw kinderen te brengen en ze te ver te l -
len dat het rijden op het trottoir met de fiets
verboden is.

Fietscontrole lagere
scholen
De Rijkspolitie te Vorden heeft in samen-
werking met de actieve afdeling Vorden
van Veilig Verkeer vorige week dinsdag, en
waarover wij reeds schreven, t>p de lagere
scholen in Vorden de fietsen gecontro-
leerd.
Er werden in totaal 482 fietsen onderzocht
en gekeurd, waaronder 22 crossfietsen.
School 't Hoge bood 178 fietsen ter keuring
aan, De Dorpsschool 140, de Vordering
101, De Wildenborch 28 en Kranenburg
35. Van deze 482 fietsen waren er 168, ja U
leest het goed, 168 fietsen in goede staat,
d.w.z. er waren geen mankementen. Van
140 fietsen was de verlichting niet of niet
geheel in orde. 152 fietsen hadden aTidere
gebreken zoals geen slot, geen reflectoren,
geen bel en andere technische mankemen-
ten als loszittend spatbord, loszittende
bouten enz.
Nu de duisternis steeds vroeger invalt is het
toch wel zaak de fietsverlichting in orde te
hebben en de voorgeschreven reflectoren
aangebracht te hebben. Jeugd van Vorden,
zorgt dat U gezien wordt.
Het ontbreken van een slot vraagt in deze
tijd, waar diversen het mijn en dijn niet
meer kennen, toch om moeilijkheden? Po-
litie en Veilig Verkeer hebben in samen-
werking met de onderwijskrachten van de
scholen de jeugd nog eens weer gewezen
op de talrijke gevaren en situaties die zich
kunnen voordoen op de wegen.
Van de ouders wordt dan nu ook verwacht
dat zij kennis nemen van het resultaat van
de fietskeuring van hun dochter en zoon en
terzake - waar nodig - het noodzakelijke
zullen doen verrichten.
De jeugd gaat tegenwoordig wat slordiger
met fiets en speelgoed om, reden mis-
schien om maandelijk^^n keer de fiets
van het kroost te con^wen. Bekend is
tenslotte dat de crossfiereen alleen als zo-
danig mogen worden gebruikt op daartoe
afgebakende terreinen.

Struktuurschema militaire
terreinen
Tijdens de vergadering van de commissie
Algemeen Bestuur deelde burgemeester
Vunderink mede dat hij inzake het militaire
oefenterrein in het Groote Veld een onder-
houd heeft gehad met de Staatssekretaris.
Dit overleg vond plaats in Epe. "De Staats-
sekretaris had voor dit overleg zo'n 20 amb-
tenaren meegenomen die allemaal min of
meer zeiden maak je maar geen zorgen. Er
komen geen pantserwagens op dat terrein.
Zo nu en dan wat soldaten die door een
bosje sluipen", zo sprak burg. Vunderink.
Hij vond het een kwalijke zaak dat de alter-
natieven zoals Klarenbeek en Salland niet
waren onderzocht. "Als inspreker moest je-
zelfalternatieven aandragen. Wat we verder
moeten doen staat mij niet helder voor
ogen", aldus Vunderink die een beroep op
de commissieleden deed om te trachten wat
meer informatie via de politieke kanalen
binnen te krijgen. Wel £al nog overleg
plaats vinden meet de provincie. De com-
missie maakte zich overigens geen illusie
dat er voor het Groote Veld een ander oe-
fenterrein zal worden gevonden.

Plattelandsvrouwen
Op woensdag 13 oktober hield de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen haar maan-
delijkse bijeenkomst in zaal „de Herberg".
Spreekster op deze avond was Mevr. K.
Rotstein v.d. Brink, beter bekend als
"Klaosien uut Halle". Klaosien was een
geestige spreekster. Voor allerlei ziekten
wist ze oeroude huismiddeltjes, verder leg-
de ze er de nadruk op dat veel kwalen wor-
den veroorzaakt door een verstopte neus,
en daar komt dan weer een slechte adem-
haling uit voort.
"Voor elke ziekte is wel een kruis gewas-
sen, je moet het alleen weten te vinden en
te gebruiken", aldus de spreekster.
Aan het slot van deze geslaagde avond
maakte de presidente de dames attent op
de eerstvolgende avonden: 5 en 6 novem-
ber jaarlijkse feestavonden met G.M.v.L.
en Jong Gelre. 10 november schrijver
Toon Kortooms komt vertellen over zijn
werk.

Uitbreiding industrieterrein
Burgemeester Vunderink maakte dinsda-
gavond bekend dat er met betrekking tot
het industrieterrein wat nieuwe ontwikke-
lingen gaande zijn. "Deze lenen zich op dit
moment nog niet voor de openbaarheid. In
een volgende vergadering hoop ik meer te
kunnen zeggen", aldus Vunderink.
De commissie Algemeen Bestuur ging ove-
rigens akkoord met het voorstel van het col-
lege om een voorbereidingsbesluit te ne-
men inzake uitbreiding industrieterrein.
"Het staat ons nog niet precies voor ogen
wat het moet worden. Dit voorbereidings-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

besluit is voor een wat groter gebied. Uit-
breiding kan zowel naar het Noorden, het
Westen en het Noord-Oosten plaats vin-
den. Onze bedoeling is dat we enige grip op
het geheel willen hebben", zo zei burge-
meester Vunderink.

"Even bomen..."
Er staan prachtige oude kastanjebomen
rond de nog oudere Vordense dorpskerk.
In het voorjaar, in de lente zijn de "bloeien-
de kaarsen" een lust voor het oog, in de zo-
mer is het weelderig groen van de zware
kruinen een feestelijke blikvanger voor
menigeen die ons dorp binnenkomt en in
de herfst bieden ze een kleurig bladeren
bceket aan aan eenieder die het wil zien.
In de herfst vallen de kastanjes, verticaal...
Het is niet de bedoeling dat ze horizontaal
in de kerk terecht komen. Dat is kwajon-
gens-werk waar de bomen en de kastanjes
zelf niets aan kunnen doen.
Wij kunnen er (misschien) iets aan doen
door er attent op te zijn. Vernielzucht leid
tot niets. We zijn blij met de bomen in het
centrum van ons dorp, in alle seizoenen.
We willen ze niet graag missen. Het is goed
dat het Gemeentebestuur ze laat "verzor-
gen.
Huub Oosterhuis zegt in een lied:
De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.
(Uit: Het liedboek voor de kerken, Gezang
489:2).

Doem en Hoop
De vervolgavond van de gehoudenLeer-
huisavond "Doem en Hoop" zal gehouden
worden deze week donderdagavond 21 ok-
tober in "Het Achterhuus", de zalen achter
de Gereformeerde kerk aan de Zutphense-
weg. Eenieder is er zeer welkom.

Bijbelkring
De gezamenlijke Bijbelkring begint vol-
gende week donderdagavond 28 oktober,
in "de Voorde", Kerkstraat 15. Thema: "Le-
ven en sterven met verwachting". Iedereen
is er hartelijk welkom.

GEBOREN: Erwin Lenselink
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.F. Wullink en J.G.J. Wopc-
reis; J.H. Meijer en H. Bekman; R. Kool en
E.J. Bosch.
OVERLEDEN: J.G. Kapelle-Olthuys, oud
86 jaar; M.J.P. van der Priem-van Es, oud
76 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Dorpskerk 10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink

K A PEL WILDENBORCH
10.00 uur Ds. G.A. van den Hout (Ruurlo).

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 24 oktober 10.00 uur dhr. G.R.
Wielinga, Lochem, 19.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober dr. Va-
neker tel. 2432. Boodschappen s.v.p. op

zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoen-
de arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 23 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de komende week avond-
en nachtdient.

WEEKENDDIENST TANDARTS
A. Kokkeler, Beltrum. tel. 05458-1849.
Spreekuuralleen voorspoedgevallen 11.30
uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: Oktober.
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor 8.30 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden. tel. 05752-
2516.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

A.A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K.A. Altena,spreekurendinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel . 05752-3246.

A L P H A - H U l I 'VKRLENING
Mevr. K. A. A l t cna , spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur . Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

BEGRAI ENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37; Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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





Wij zijn overgelukkig met de
geboorte van ons dochtertje

ROSEMARIJN

zij is geboren op 10 oktober
1982

Fons en Rita Jansen
Pr. Bernhardweg 6
7251 EN Vorden.

Geboren:

ROGIER CHRISTIAAN

zoon van Jules en Anneke Ho-
nig.

17 oktober 1982
7 251 AW Vorden
Willem Alexanderlaan 4

Tijdelijk adres:
St. Vincentius
Groenlo.

ziekenhuis,

Voor de vele blijken van mede-
leven ondervonden na het plot-
seling overlijden van onze lieve
moeder en oma

AALTJE
HISSINK-SCHOLTEN

betuigen wij U hiervoor onze
oprechte dank.

W.M. Hissink
GA. Hissink-Walgemoet
Irna en Herbert

Vorden, oktober 1982

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op ons
zilveren huwelijksfeest ontvin-
gen, danken wij u allen harte-
lijk.

HANSENDINY
SPITHOVEN

Hartelijk dank aan allen die ons
40-jarig huwelijk door felicita-
ties en geschenken in velerlei
vorm, tot een onvergetelijke
dag voor ons hebben gemaakt.

G.TH. H. HUMMELINK
C.J. HUMMELINK-

WINKELMAN

Spiekerweg 4, Vorden

Hou de kou en dokter van uw
lijf, draag thermolana onder-
goed. Koop het bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

WAND- EN VLOERTEGELS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo, tel. 05735-2000

BOETSEER-KLEI
"Creatherm", 5 kleuren van
11,90 voor 9,95
Poelman
Burg. Galleestraat 1 2
Vorden, tel. 05752-1364.

Te koop: violen
Zelledijk 12, Hengelo,
tel. 7318

JEUGDSCHOEISEL
Sterke rubber-vorm-
zool. Bruin, met sier-

stiksels en leren binnemool. Kortom,
een prima flexibele kindermolière voor

een prima prijs! Maten 22/27 f. 58,-
Maten 28/35 f. 59-

ISOLATIEMATERIALEN
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo, tel. 05735-2000

RV7W7AVJ
CRAZY STUNTCARS
van 49,50 voor 39,50
Poelman
Burg. Galleestraat 12
Vorden, tel. 05752-1364

WIM BERENPAS
en

LIESBETH WEENK

trouwen donderdag 28 oktober a.s. om
11.30 uur in het gemeentehuis Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur.
Dagadres: zaal Schoenaker, Ruurloseweg
64 te Vorden.

Toekomstig adres:
Ruurloseweg 71
7251 LB Vorden

1957 In plaats van kaarten 1982
Zaterdag 30 oktober a.s. is het 25 jaar gele-
den dat wij in het huwelijk zijn getreden.

Ook ons schilders- en afwerkingsbedrijf
alsmede de afdeling doe het zelf bestaan
dan 25 jaar, welk jubileum ons mede door
de inzet van al onze medewerkers geduren-
de al die jaren mogelijk is gemaakt.

Deze gedenkwaardige dag hopen wij met
onze familie, medewerkers, vrienden en be-
kenden te vieren, waarbij wij uw aanwezig-
heid erg op prijs zullen stellen.

Gelegenheid tot feliciteren: van 14.00 tot
16.00 uur en 's avonds vanaf 20.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

J.M. UITERWEERD
W.H.J. UITERWEERD-SEEGERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

SCHILDERSBEDRIJF
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

Op maandag 25 oktober zijn wij 25 jaar ge-
trouwd en willen dit vieren op zaterdag 30
oktober a.s.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in zaal Lan-
geler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

H.W. BOSCH
GJ. BOSCH-NIJENHUIS

7255 NP Hengelo Gld.
Varsselseweg 22
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Hierbij willen wij iedereen die ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt heel hartelijk danken.

GJ. BECK
G. BECK-OLTHOF

Gazoorweg 6
7251 HG Vorden

Pater Seesing
houdt een

dia-avond
en vertelt van zijn leven en werk in de missie op
Borneo

Donderdagavond 21 oktober 8 uur in het zaaltje
van de Christus Koningkerk op het Jebbink.

Omringd door een liefdevolle verzorging in het ver-
pleegtehuis "Villa Nuova" te Vorden, is na een moeiza-
me strijd van ons heen gegaan onze lieve zorgzame
moeder, oma en overgrootmoeder

JOHANNAGERDINA
KAPELLE-OLTHUYS

weduwe van H. Kapelle

op de leeftijd van 86 jaar.

Mijdrecht: DJ. de Jong-Kapelle
M.S.J. de Jong

Mijdrecht: Jaap de Jong
Ellen de Jong-van Vliet
Ties

Amersfoort:Dick de Jong
Eleonoor Young

Vorden, 14 oktober 1982
Correspondentie adres:
M.S.J. de Jong, Postbus 127
3640 AC Mijdrecht.

De begrafenis heeft 19 oktober te Vorden plaatsgehad.

G.H. STERRINGA
huisarts

AFWEZIG
van 25-10 t/m 29-10.

De praktijk wordt waargenomen voor patiënten
wier achternaam begint met de letter A t/m K
door Dr. Vaneker, Zutphenseweg 62, tel. 2432.

Voor patiënten wier achternaam begint met de
letter L t/m Z door Dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
1678.

y v Het VVV heeft momenteel de
nieuwe folder vakantieadressen
van het achtkastelendorp Vorden
in voorbereiding.
Verhuurders van zomerhuisjes
etc., die in deze folder opgenomen

willen worden kunnen contact opnemen met het
secretariaat van het WV, Decanijeweg 5, 7251
BP Vorden. Telf. 1 988. Graag voor 1 november

Ideale
partners.

Wijn en stokbrood: flBr
bij elkaar weg te den-
ken.
Het zij met een soepele
rode Bourgogne of 'n
frisse Rosé, stokbrc
laat zich door z'n
Ie smaak met vele sooT-
ten wijn goed kombi-
neren.

Versier zo'n krokant-vers gebakken stokbrood
eens met paprika, kruidenboter, tomaat, kaas of
met een beetje gewone boter.
Wilt u hem bewaren? Maak het brood voor gebruik
even vochtig en warm hem even op in de oven.
Smulsucces verzekerd!

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

Meer keuze Bekende merken Lage prijzen

b l CITI l\ l V bij ons reeds voor

51 CIÏ1 KTV met afstandsbediening

66 CITI KTV nu vanaf

Ook met teletekst en Stereo zeer voordelig.

Blaupunkt VHS videorecorder nu

Philips 2000 videorecorders de nieuwste modeiien
Verhuur van videofilms.

Stereo compactapparaten 3 in 1 met boxen vanaf 649,-
HI-FI torens compleet met boxen vanaf 848,-
Ook in de betere klasse, zowel compact als torens, veel voordelige merkaanbiedingen

1148,-
1398,-
1398,-

1998,-

metFMenlicntnetvanaf 69,-
zeer veel keuze, ook stereo

Televisie en radio met bruikbare inruil nog voordeliger, dus bij ons
geen kleine letters onder advertenties.

ELIESEN
Ook voor kleine huishoudelijke-was-droog-koel en vriesapparaten.
Eigen service sinds 1935

Emmerikseweg 46, tel 05754-264. Baak.

SPAARDERS
Rabobank

1983
Tuin in tuin uit

Tijdens de Spaarweek
van 18 t/m 22 oktober ligt de nieuwe

Rabobank-kalender voor u klaan
Ook voor nieuwe spaarders!

Rabobank
staat dicht bij u

; Zolang de voorraad strekt.

106

•l ft
Carrière look sportieve bordeau-

rode city-schoen op elegante trotteur-
hak, bewerkt met koper-leer garnering

Antonio Paolo

119.-

WUI NK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 • TELEFOON 1342

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

o f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

J



Ze zijn er weer...
Satsuma
mandarijnen
zonder pit
18 stuks

Erdalzelfglans
100 ml. (voor
120 paar
schoenen)

geldig van 21/10 • 23/10

van 3.29 voor

Arks roomboter
speculaaspopje^
pak a 12 stuks
van 2.19 voor '179
Irlsh cofféé
cups
pak 125 gram
van 1.65 voor

439
Busslnk
ontbijtkoek
500 grom
van 1.89 voor

169
Gevuld
speculaas
pak ±250 gram
van 1.29 voor

41S
Mom ovengrill kroketten
pak a 4 stuks of ovengrill
Bltterballen
pak a 12 stuks
van 2.39 nu voor

Pers//
koffer 2 kilo
van 5.95 voor 5»
Micky kattenvoer of
Astor
hondenvoer
per blik
van 0.85 voor

Calvé
tomatenketchui
fles 0.425 Itr.
van 2.69 voor

«98
Haust
paneermeel
per pa k
van 0.85 nu voor

069
Knakworst
JampotBstuks
nu

Coberco
dagverse
vla naturel
1 llterpak

099

1*9
Goudse kaas
v.v. belegen
kilo

995
Vruchten-
kwark
200 gram
nu 2 bekers

Becel dieet-
margarine
kuip 250 gram

Magere
rlblappen
500 gram

Magere
runderlappen
500 gram 71*
Magere
borstlappen
kilo 12»
Mager
rundergehakt
kilo

Snijworst
150 gram 149
Rosbief
100 gram 929
Crème
Forestieré
200 gram

459
Peper-
gehakt
100 gram 1?»
Johma
eiersalade
150 gram

Johma
huzarensalade
bak 1 kilo

495
Maandag:
Magere
varkenslappen
500 gram

Leverkaas
150 gram

Dinsdag:
Ham-
burgers
500 gram
Bak-
bloedworst
250 gram

5?*

'20
Woensdag:
Gehakt h.o.h.
heel kilo

Noorse sokken
45% wo!4 ,
maat10V2-12
van 7.95 voor425

Curver
bouwemmer
van 2.98 voor

239
Burago auto
schaal 1:24
van 8.95 voor.

S*

Weense snijder
800 gram
deze week 179
Krente-
bollen
zak 6 stuks

Krenten- of
rozijnenbrood
700 gram
per stuk

298

Alleen verkrijgbaar bij de
VS groenteman

5 kilo
Resonant
aardappel
De kwaliteit van de
Eigenheimer is bloemig en

295

Bakkers
bolussen
pak 6 stuks
deze week

99S

Burago auto
schaal 1:43
van 4.25 voor

2?s
520 3& Kleurboek

320 pagina's
van 2.99 voor

Nurdie ̂
softlan-pifty's
maat 38-44
deze week 3 st.

Geldig van 21/10 • 23/10
Herfstvakantie..... |

GRATIS appel kwartet bij
inlevering van 4 bonnen!
Holland appel-actie, keuze uit:
4 kilo
Cox's orange
klasse 1
+gratis bon
4 kilo
Goudreinetten
klasse 1
t graf/s bon

'4 kilo l
Lombart Ca M l Ie
klasse 1 A

+ gratis bon
4 kilo
Golden Delicious
klasse 1
f gratis bon <

van schil en gemakkelij
koken, uitstekend geschikt
voor opslag!
Export
spruiten
kilo

Bootz likeur
0.7 liter
crème de cacao of
abrlcot brandy
van 12.80 voor

Hen/ces
bessen
jenever
1 llterfles nu 12**
Coppelstock
Jonge
jenever
1 llterfles

14**
Q98

Maandag:
gekookte
Bietjes
kilo
Dinsdag:
Rode of
witte kool
ca. 1.5 kilo
per stuk

Q98
Woensdag:
Pre/
v.d. klei
kilo

Vul nu uw plantenbak aan
Pracht
Maranta 2.75
Pracht
Nestvaren

Samen voor

075

Appelkwartet
winkel-
waarde

Cötes de Buzet
a.o.c. 1960, een
kwalitatief
goede rode wijn
per fles

495
Mlnervols
een voortreffelijke wijn

uit de midi.
Perfles 4.7'5
nu 6 flessen

Pracht boeket
gemengde
Kaschrysante3?5

Deze planten verlangen weinig licht, doch de
potgrond vochtig houden.

Prodent tandpasta
set 3 tubes
a 50 ml.
van 3.49
voor

Remla
halvarlne
500 gram
van 0.95 voor

hausmacher
gouddarm
200 gram

Prpset
hdirsprqy

MARK

Gefcf/g van 21/10 • 27/10 '82 ZUTPHEN BORCULO - HENGELO-(GLD ) RUSSEN - GROENLO • GOOR VOROEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 21 oktober

44e jaargang nr 32

Burgemeester Vunderink: "Gaarne voor
l december meer duidelijkheid over
rekreatieschap De Graafschap"
Tydens de openbare vergadering van de commissie Algemeen Bestuur wees
Burg. Mr. M. Vunderink erop het van groot belang te vinden dat het rekreatie-
schap "De Graafschap" blijft voortbestaan. "Ik vind het belangrijk om met
buurgemeenten te overleggen over bijvoorbeeld zaken als kampeerbeleid. Je

kunt dan je beleid op elkaar afstemmen".

Nu Doetinchem en Zelhem kenbaar heb-
ben gemaakt uit het schap te willen treden
willen Lochem Hengelo en Ruurlo ook uit-
treden. Bij deze gemeentes spelen financië-
le aspekten een rol. "Voor lastenverhoging
behoeven zij niet bang te zijn, want door
een andere opzet van de begroting heeft het
uittreden van Doetinchem en Zelhem geen
financiële gevolgen. Ik denk nog eerder aan
een lastenverlaging", aldus de heer Vunde-
rink die hoopte dat Lochem, Hengelo en
Ruurlo op hun voornemen zullen terugko-

"Wel moet er voor l december aanstaande
duidelijkheid komen, want mochten er
inderdaad meer gemeentes uit het schap
treden dan staat te bezien of met het schap
kan worden doorgegaan. De heer Bosch
vond dat er zo weinig zichtbaar is van de
aktiviteiten van het rekreatieschap. Volgens
burgemeester Vunderink is dit het gevolg
van "slepende" subsidieaanvragen e.d.
"Daardoor heeft het tempo van de besluits-
vorming laag gelegen. Wel staat er voor vol-
gend jaar het "fietspadenplan" op het pro-
gramma.

Commissie financiën vindt 18 mille voor
behandeling bomen aan de hoge kant
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Financiën uitte de heer H.J.
Graaskamp kritiek op de plannen van het college om achttien duizend gulden uit
te trekken om in totaal 18 bomen voor het dorpsbeeld te behouden.
De heer Graaskamp had er zijn twi j fe l s over of het allemaal wel zinvol is.

Volgens hem is het beter dat 5 bomen ge-
heel verdwijnen en daarvoor in de plaats
jongere bomen in te planten.
Graaskamp: "Aan die twee kastanjebomen
aan de Dorpsstraat kun je zien dat ze in hun
jeugd zijn beschadigd. Dan worden het
nooit geen goeie bomen meer. Ook een
drietal eiken bij het N. S. station'kunnen be-
ter verdwijnen", aldus Graaskamp die een
behandeling van duizend gulden voor een
boom wel erg hoog vond. "Volgens infor-
maties die ik heb ingewonnen moet het wel

kunnen voor 250 gulden. Ook kan men met
de grondboor wel gaten gaan boren. Dat
kunnen werkelozen wel doen", zo meende
hij. De commissie adviseerde het college
alvorens een besluit te nemen, één en ander
nog een kritisch te bekijken.

Tijdens deze vergadering maakte de heer
van Hunnik bekend dat de gemeente Vor-
den de komende tien jaren in totaal 221.000
gulden minder uit het gemeentefonds zal
ontvangen.

Verlichtins en banden controle
Veilig Verkeer Ned. afd. Vorden en
Vordense garagehouders
Wat kost U op dit ogenblik een bekeuring als de verlichting of de banden van uw
auto niet meer in orde zijn? Een defecte koplamp f. 50,-; geen kentekenplaat ver-
lichting f. 20,-; een niet brandend rood achterlicht stoplicht f. 50,-; niet werkend
knipperlicht f. 35,-; Een gladde band f. 50,- per twee stuks f. 80,-.
Dat zijn fikse bedragen waarvoor men in deze dure tijd (en anders ook wel) een
nuttiger besteding kan vinden. Voeg daarbij dan ook nog de te maken reparatie-
kosten en de ergernis wordt nog groter.

Was dat te voorkomen geweest? In vele ge-
vallen beslist ja. Ved weggebruikers rijden
rond in de wetenschap van er klopt iets niet,
maar enfin op hoop van zegen.
Zijzelf en ook vaak andere weggebruikers
zijn daar absoluut niet mee gebaat. Welk
een narigheid geeft verblindende verlich-
ting niet en wat een consequenties geven
gladde banden. De verkeersveiligheid eist
dat iedereen zich aan de regels houdt, niet
alleen aan het rijgedrag, maar ook aan de ei-
sen voor de technische staat van het voer-
tuig.

Veilig Verkeer Ned. afd. Vorden is zeer ver-
heugd dat ook dit jaar (en wel reeds voor de
16e maal in successie) de Vordense garage-
houders geheel belangenloos hun bedrij-
ven in week van 25 t/m 29 oktober elk een
avond openstellen voor een gratis controle
van verlichting en banden. Kleine bijstel-
lingen etc. worden zo mogelijk ter plaatse
direct verricht.
Alle goedgekeurde auto's op de controle
voor verlichting worden dit jaar voorzien
van een speciaal hiervoor ontworpen kleine
sticker van WN "Goed licht Allicht".

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty Internatinal.

21 okt.: Bejaardenkring Dorpscentrum
24 okt.: Openstelling park kasteel de Wiers-

se.
26 okt.: NCVB Dorpscentrum
28 okt.: Vrouwenraad Vorden thema-

avond
29 okt.: Volleybal Jong Gelre Dorpscen-

trum.

Ouderavond Dorpsschool
In zaal de Herberg werd weer de jaarlijkse
ouderavond van de Openbare Dorpsschool
gehouden. Na het huishoudelijk gedeelte
werd wederom, nu uitvoeriger, ingegaan
op de Medenzeggenschapsraad. De voor-
zitter, de heer Venhuis, zette al Ie zaken aan-
gaande reglement, procedures en bevoegd-
heden op een rij. Voorts werd in verband
hiermee besloten de Oudercommissie om
te zetten in een ouderraad. Ook het daarbij
behorende Huishoudelijk Reglement werd
aanvaard. Mw. Molendijk en dhr. Linde-
boom werden gekozen tot leden van de ou-
dercommissie in de plaats van mw. Groe-
nendaal en mw. Spiegelenberg, die nu deel
uitmaken van de voorlopige medezeggen-
schapsraad.
In het praatje, dat dhr. Brinkman daarna
hield, werd o.a. dank toegezegd aan de le-
den van de Oudercommissie. Het aantal
werkzaamheden neemt de laatste jaren
steeds meer toe. Het is beslist geen vrijblij-

vend baantje meer. Daarom is het goed, dat
naast de M.R. de Ouderraad blijft bestaan.
Na de pauze werden dia's vertoond van de
schoolreizen van alle klassen, welke het
afgelopen jaar werden gehouden.

Uit het Rattikamp

Rad i Za. 2 - Almen 44-1.
Het tweede team van de zaterdag-sectie van
Ratti speelde thuis een goede wedstrijd te-
gen Almen 4.

Ging de wedstrijd aanvankelijk goed op en
neer, zo wist van Zeeburg in de 20e minuut
middels een inworp de score te openen. Al-
men trok nog voor rust de stand gelijk. In de
achtste minuut van de tweede helft hielp
Nijhof Ratti weer aan een voorsprong. Wim
Stokkink bouwde deze stand uit naar 3-1 en
kort voor tijd was het Eggink die de eind-
stand bepaalde op 4-1. Het was voorlopig
de laatste wedstrijd van Wim Stokkink.
Drukke werkzaamheden beletten hem
voorlopig het voetbalspel te bedrijven,
maar hij komt t.z.t. terug.

Dinxperlo A - Ratti A 3-4.
Een krappe overwinning van de jeugd van
Ratti. Nog bijna werd een 3-1 voorsprong
uit handen gegeven.
Pascal Hartelman opende na een kwartier
spelen de score. Pascal Klootwijk verhoog-
de de stand voor de rust nog tot 0-2. Na de
thee moest doelman Bos capituleren bij een
hard schot 1-2. Twee minuten later echter
was het opnieuw Pascal Klootwijk die Ratti
weer op grotere voorsprong bracht 1-3.
Dinxperlo gaf zich echter niet gewonnen.
Binnen twee minuten wist zij de stand ge-
lijk te trekken, één doelpunt middels een
toegewezen penalty. Ratti nam echter met
een gelijkspel kennelijk geen genoegen en
zowaar twee minuten voor het eindsignaal
wist Pascal Hartelman er voor te zorgen dat
de Kranenburgse ploeg de volle winst mee
naar huis kon nemen.

Vorden 7 - Ratti 3 1-2.
Tegen koploper Vorden heeft Ratti een
zwaarbevochten zege behaald. Reeds in de
vijfde minuut scoorde Peter Koers voor
Ratti. In de 20e minuut wist doelman Wim
Bos een ten onrechte aan Vorden toegewe-
zen penalty te stoppen. Vorden kon echter
langszij komen maar in de 35e minuut van
de tweede helft tilde Hans Krabbenborg
Ratti naar de 1-2 stand, tevens eindstand.

Ratti 2 - Vorden 6 4-2.
De thuisclub heeft in een regelmatig ge-
speelde wedstrijd Vorden 6 met lege han-
den naar huis gestuurd. Door deze 4-2
overwinning behoort Ratti 2 weer bij de
sub-top.
Coach/leider Eppie Wasseveld verscheen
aan het begin van deze wedstrijd met een
zwarte geit op het speelveld. Conform de
"bruiloft-afspraken" hield hij het dier de
eerste helft keurig aan de lijn naast zich.

Mariënveld - Ratti afgelast.
Tengevolge van het plotseling overlijden
van de penningmeester van de voetbalvere-
niging Mariënveld waren afgelopen zondag
alle wedstrijden van Mariënveld afgelast.
Derhalve behoefte Anton Peters en zijn
mannen niet naar Mariënveld.

OBV l (Apeldoorn) - Ratti l 0-6.
Ratti ging direct na de aftrap van OBV ten
aanval. Dit bleef de gehele wedstrijd zo
doorgaan. Zij waren dan ook duidelijk ster-
ker. Maar de OBV achterhoede hield goed
stand, doordat zij trapvast waren. Bij scho-
ten van kant kwam de lat nogal eens te hulp.
Ook keeper en spelers van OBV haalden
nogal eens de bal van de doellijn weg, waar-
van in sommige gevallen ook het geluk een
woordje meesprak. Toch kon Ratti zijn
meerderheid in de eerste helft niet in doel-
punten uitdrukken, met rust was het nog
steeds 0-0.
Direct in de tweede helft werd Hans van
Kesteren vervangen door Piet van Royen,
in het elftal werd een kleine verandering
aangebracht. Van Royen ging linksbuiten
spelen. Piet van Royen bracht meer snel-
heid in het spel. Door zijn goede opstelling
(aan de lijn) werd meer gevaar gesticht.
Herhaaldelijk bracht hij de bal met hoge
voorzetten in het 16-metergebied van dete-

lie de grootste moeite kreeg de
te werken. In de 60e minuut

schoot Henk Bulten keihard tegen de
onderkant van de lat in het doel van OBVO-
1. Even voor die tijd had Henk Bulten ook
al onder de lat geschoten, maar deze bal

veld weer in. Scheidsrechter
keurde in eerste instantie het

doefpunt toe, maar kwam naderhand op
zijn beslissing terug, door het doelpunt op
aanwijzen van de grensrechter van OBV af
te keuren. De grensrechter van OBV was de
2e scheidsrechter van de wedstrijd, steeds
werd maar weer voor buitenspel gevlagd,
waar soms bij lange na geen sprake was.
Ratti kreeg nu de smaak te pakken. In de
69e en de 77e minuut kon respectievelijk
Jan Nijenhuis en Henk Bulten de stand uit-
bouwen naar 0-3. In de 77e minuut was het
Jan Nijenhuis die 0-4 aantekende, door kei-
hard uit te halen. Ratti deed het wat kalmer
aan. Door OBV werd gevaarlijk gespeeld,
steeds op de benen van de Ratti-spelers. In
de 84e minuut bracht Harry Klein Ikkink de
stand op 0-5. In de laatste minuut kreeg Rat-
ti een kadootje. De linksback van OBV
speelde onzuiver terug op de keeper, die
overigens een goede partij speelde. Hij liet
de bal langs zijn voet glippen en dat bete-
kende tevens het einde van de wedstrijd 0-6.

Uitslagen zaterdag 16 en zondag 17 okto-
ber:
Ratti Al -Dinxperlo 4-3; Ratti Cl - Halle C2
6-2; Ratti l - OBV l: 6-0; Ratti 2 - Almen 4 1-
4; Ratti 3 - De C.J.V.'ers 1-1; Ratti l - Ma-
riënvelde afgelast; Ratti 2 - Vorden 6 4-2;
Ratti 3 - Vorden 71-2; Ratti 4 - Rietmolen 7
3-1; Ratti dames l - WSV l afgelast; Ratti
dames 2 - Baakse Boys 0-1.

Programma zaterdag 23 en zondag 24 okto-
ber:
Reunie C3 - Ratti Cl; Ratti l - Alescandria
1; AZSV6 - Ratti 2; Ratti 3 - Apeldoorn 12;
Ratti l -Gorssel l; KI. Dochteren 3 -Ratti 2;
Ratti 3 - Sp. Lochem 11; SHE 5 - Ratti 4;
Ratti l dames - Lemelerveld; DEO 2 - Ratti
2 dames.

Vorden -Berkel 1-2
De waterpolowedstrijd tussen Vorden '64
en de Berkel uit Lochem, welke zaterdaga-
vond in Zutphen werd gespeeld, is op ge-
lukkige wijze door de Berkel gewonnen. In
de eerste twee speelperiodes een gelijkop-
gaande strijd met wisselende kansen.
In de derde periode namen de bezoekers
een 0-1 voorsprong welke door Hermien
Kamerling op fraaie wijze teniet werd ge-
daan. In de vierde periode gelukte het de
Berkel alsnog de volle winst te pakken.

Vorden - Hercules 2-2
Aanvallen en verdedigen, dat was hetgeen
de toeschouwers zondagmiddag in de
tweede helft bij Vorden - Hercules kregen
voorgeschoteld.
Vorden probeerde in deze tweede helft
met man en macht een voor de rust opgelo-
pen 0-2 achterstand goed te maken. Dit ge-

lukte maar ten dele, want van de vele sco-
ringskansen werden er slecht twee benut.
In de eerste helft namen de bezoekers
reeds na vijf minuten door Willy Wiekens
een O-1 voorsprong. Een kwartier later pro-
fiteerde linkerspits Frank Schaafsma van
slecht wegwerken in de Vordense defensie
0-2. Geleidelijk aan wiat Vorden het spel
wat te verplaatsen, maar verder dan een
keihard schot van Bert Vlogman dat doel-
man Suikerbuik op fraaie wijze onschade-
lijk maakte kwamen de geelzwarten niet.
Hercules dankte haar uiteindelijke gelijk-
spel toch vooral aan deze doelman nSui-
kerbuik die zijn hoofd koel hield bij de vele
chaotische situaties in zijn strafschopge-
bied.
Peter Hoevers 2x, Chris Hissink 2x ja wie
eigenlijk niet kregen in de tweede helfst
kans na kans om te scoren. In de 20e mi-
nuut was het wel raak via Bertus Nijenhuis
1-2. In blessuretijd viel dan toch nog de
meer dan verdiende gelijkmaker. Peter
Hoevers schoot laag in 2-2.

Fors pak slaag heren Vorden
Het herenteam van de Vordense polovere-
niging heeft de competitiewedstrijd tegen
Brummen met de rake cijfers 5-15 verloren.
In de eerste periode nam Brummen een 1-5
voorsprong. De twee volgende periodes
kon Vorden het nog wel bijbenen 4-6 en 5-
8. In de laatste periode kwam de genade-
klap 5-15. Voor Vorden scoorden Frans
Karmiggel en Gerard van Bemmel. De Vor-
dense jeugd won tweemaal te weten met 3-1
van Brummen en met 7-1 van Borculo.

Velocitas
Velocitas 2 heeft de competitie wedstrijd te-
gen Pandale 2 met 7-5 verloren. Bij rust was
de stand 2-2. De Vordense doelpunten wer-
den gescoord door J. Leegstra 2x, Werk-
man 2x en de Bruin.

Uitslag Flash
B.V. Flash I - Lichtenvoorde 3-5.

P.K.V. Nieuws
Op de verenigingstentoonstelling die door
PEKLO te Lochem gehouden werd in de
Schouwburg zijn door de PKV leden weer
mooie predikaten gehaald.
Grote Hoenders: Friese hoen geel witspel,
A. Dijkstra l ZG, 2 ZG, 2 G en 3 x G.
Barnevelderdubb:gez: H.G.J. Horstman 2
F, l ZG, en G.
Dwerghoenders: Minorea zwart: G.W.
Tragter, ZG en G.
Wijandotte goudblauw gez.: M. Klein Bra-
meö l ZG, ZG en 2x G.
Wijandotte meerzomig patrijs: M. Klein
BramelZG.
Wijandotte Columbia: H. Berenpas 2 x
ZG.
konijnen: Vlaamse reus konijnenras: H.
Wesselink l ZG
Vlaamse Reus wit: H. Wesselink l ZG, 2 x
2e ZG, Zg en 2 x G.
L.G. Weevers ZG en 4 x G.
Wener Wit: G. Agelink G.
Groot Zilver licht Zwart.
H.vanHeerdelF, lZG,2x2ZGenG.De
heer van Heerde had tevens het mooiste
konijn van de tentoonstelling.
Nieuw Zeelander rood: G. Lenselink 2 F, 3
x l ZG, ZG, en G.
Alaska: H.G.J. Horstman 3 x l ZG, 2 G en
3 x G .
Klein Kortharinger blauwgrijs: M.J. Kro-
neman, l F, 2 ZG en ZG.
KJeurdwerg konijngrijs: A. Dijkstra G.
Jeugd: Havanna: Bert Wassink 2 x G.
Alaska Harry Wassink 2 x ZG en 2 x G.

Dash-dames overtuigen
in Zwolle
Het eerste dames-team van Dash begint in
de 3e divisie van de Nat. Competitie aardig
op gang te komen. Tegen Be Quick in
Zwolle boekte de ploeg resultaat vooral
door een goede mentale inzet. De opdracht
om te blijven aanvallen werd correct uitge-
voerd zodat de Ie set met 6-15 voor Dash

was. In de 2e set liet Dash toch weer een
steekje vallen maar kon zich op een krit iek
moment herstellen, zodat de 2e set met 14-
16 ook op naam van Dash geschreven kon
worden. In de 3e set kwamen de Vordense
dames in het begin op achterstand, maar er
was voldoende zelfvertrouwen om het heft
in handen te nemen door een goed blok
aan het net te plaatsen zodat de 5-0 achter-
stand omgebogen kon worden in een 9-15
zege. De volle winst levert Dash 3 punten
op tegen een ploeg, die toch gevaarlijke
aanvalscombinaties in petto had. Na drie
wedstrijden bezet Dash nu een gedeelde
6e plaats. Op 30 oktober staat een thuis-
wedstrijd voor Dash op het programma te-
gen Krekkers uit Albergen, dat een 3e
plaats bezet door een 3-0 overwinning op
Be Quick, een 3-1 zegen op Datsun uit De-
demsvaart en een 3-2 nederlaag tegen de
Zwaluwen in Almelo bij een uitwedstrijd.
Tegen deze laatste ploeg kon Dash in Vor-
den een 3-2 winst boeken zodat Dash theo-
retische kansen heeft op een overwinning.
Vereist is een sterke inzet door voortdu-
rend aan te vallen.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Zaterdag was de laatste mogelijkheid om
dit jaar een winstpunt in de B-klasse te be-
halen. Op het terrein van de PC Hengelo
slaagden met een winstpunt in de klasse B-
dressuur Jorien Heuvelink met Arli 's
Queen, Rita Wijnbergen met Weltevrees
en Karin Groot Jebbink met Lenhave's Co-

Joanda Slagman met Ciska kreeg een
winstpunt in de klasse B-springen.
Vorige week deden Henny Lenselink met
Pauline en Wim Lenselink met Rione mee
aan een samengestelde wedstrijd te Neede.
In de eindklassering behaalden zij een
resp. 8e en 5e plaats.
a.s. Zaterdag is er een cross in de onderlin-
ge samengestelde wedstrijd te Vorden.

GEMEE|7t VORDEN
HINDERWET

tennzagelegging ontwerp-beschikking (art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen v^L 30 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmeWop de maandagen in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage
het ontwerp van de beschikking op het verzoek van de
heer H.J. ter Huerne, Dorpsstraat 8,7251 BB Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvatten vergunning
voor een cafetaria, snelbuffet, restaurant, ijssalon, ver-
gaderzaaltje en partyruimte en een opslag- en bewaar-
plaats voor vuurwerk. Datum verzoek 21 juli 1982,
Dorpsstraat 8 te Vorden, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie K, nummer 4109.

Strekking van het ontwerp van de beschikking voor zo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten ontwikke-
lingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is het ontwerpvan de beschikking op-
gesteld onderde voordat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van even-
tueel gevaar, schade of hinder buiten de inrichting.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door de
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen, het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 6 november 1982. Indien men
dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van dege-
ne die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met
het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden in-
gediend.
Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tel.
2323, toestelnr. 19.

Datum: 21 oktober 1982
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. De Burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Bezoek de bazar, rommel
en snuisterijenmarkt
op vrijdag 29 oktober

Aanvang 's middags 2 uur.
Er is letterlijk van alles te koop o.a.
Bankstellen - stoelen - Gasfornuizen -
koelkast - afzuigkap - breimachine -
boeken - schilderijen - en verder allerlei
klein goed en heel goede kleding en
schoeisel.
Ook is er een evangelische stand met
bijbels - liedboeken - kaarten - tegel-
tjes enz. enz.

Dit alles in „het Achterhuus"
Achter de Geref. kerk aan de Zutphenseweg te
Vorden.

Ambachtelijk gebakken Taai-
Taai een klasse apart.
Warme Bakker Oplaat.

Te koop: g.o.h. grijze kolen-
haard
Tel. 05752-3038

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

ALLE SOORTEN STENEN
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo, tel. 05735-2000

met
Televisie

reparaties
— - direct

i l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750-13813

Adverteren
doet

verkopen!

GEMEENTE VORDEN
Sociaal Cultureel plan Vorden 1983-1986

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van 18 oktober 1982 tot en met 18
november 1982 voor een ieder in het Dorpscentrum, de
Openbare Bibliotheek en het Gemeentehuis ter inzage
zijn gelegd, de door de werkgroep Welzijnsplanning op-
gestelde ontwerpen van het Sociaal Cultureel plan
Vorden 1983-1986, het Sociaal Cultureel program-
ma 1983 en de subsidieverordening sociaal cultu-
reel werk.
Gedurende voornoemde periode kan een ieder die te-
gen deze ontwerpen bezwaren heeft, zich schriftelijk
wenden tot de werkgroep Welzijnsplanning, p/a Ge-
meentehuis Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 1 5 oktober 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Naast onze overheerlijke speculaas bakken wij nu
ook

TAAI-TAAI
Dat is weer iets nieuws van:

Warme Bakker

OPLAAT
WEEKENDREKLAME:

Dik speculaas
Speculaas popjes



Goed licht? Allicht?
Veilig verkeer Ned.
afdeling Vorden.

Ook dit jaar bieden de Vordense garagehou-

ders U:

Gratis verlichtings- en
banden controle
Maandag 25 oktober
Dinsdag 26 oktober
Woensdag 27 oktober
Donderdag 28 oktober
Vrijdag 29 oktober

Garage Groot Jebbink
Garage Tragter
Aral Service Station
Garage Kuypers
Garage Boesveld

Bij elke garage van 19.00 - 20.30 uur, ogentest
apparaat van WN aanwezig.

Bovendien gratis controle f ietsverlichting etc. de-
ze gehele week tijdens de normale openingsuren
bij de plaatselijke rijwielhandel.

18-22oktoberl982

Sparen, ja natuurlijk ^ cv
D

KNIPTIP <§>
Een statief geeft scherpere
en dus mooiere foto's. Er
zijn gewone, maar ook
schouder-, tafel-, kiem-
en autostatieven.

Landbouwers, er is weer VLOEIBARE SCHUIM-
AARDE beschikbaar

voor bekalking
van uw bouw- en weiland
Bevat ca 45% droge stof.
De droge stof bevat 200 kg zuurbin-
dende waarde.
4 -N
8 - P2 O5
1 -6 - k20
8-MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bij:

J.G.A. Korenblik
Wichmond, tel. 05754-509.

Het boekje 'De natuur
buiten... binnen bekeken'.
Bij uw spaarbank.

Dit jaar staat de Wereldspaarweek
in het teken van de natuur in
Nederland. Natuurgebieden waar
we heel zuinig op moeten zijn.
In het boekje 'De natuur buiten...
binnen bekeken', vindt u boeiende
informatie over de bezoekerscentra
van Natuurmonumenten en van
Staatsbosbeheer. Elke provincie
komt aan bod. Een prima gids
voor uw dagtocht i es door de
mooiste natuurgebieden van ons
land. Komt u er een halen, zolang
de voorraad strekt.

Gratis natuurkalender Voor nieuwe
van uw Bondsspaarbank spaarders f 7.50

buiten,.,
V binnen
\ bekefcen

Bij het openen van een nieuwe
spaarrekening met een eerste inleg
van tenminste f25.-, doet uw
spaarbank er éénmalig f 7.50 bij.
Om het helang van sparen nog eens
extra te benadrukken. Of het nu om
sparen van geld of het sparen van
de natuur gaat:
Sparen, ja natuurlijk.

bondsspaarbank

Voor iedere nieuwe en bestaande
cliënt is er - zolang de voorraad
strekt - een prachtige natuur-
kalender. Deze kalender geeft u, net
als het boekje 'De natuur buiten...
binnen bekeken', een indruk van
het natuurschoon; de flora en de
fauna in ons eigen land. En hoe
beter u onze natuur leert kennen,
hoe zuiniger u er op zult zijn.

UITSCHIETER VAN DE WEEK
Zwarte jong en klassiek Nu 98,- en 149,-

RUURLO

n i ou ui bij
wclkooi»
HEIDEPLANTEN
VORDEN, Stationsweg 20,

tel. 1583.

ADVERTEREN ET VERKOPEN

PROVINCIE GELDERLAND

Bekendmaking

HINDERWET
Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene be-
palingen Milieuhygiëne bekend, dat zij, onder voorwaarden vergunning ingevolge de Hin-
derwet hebben verleend aan de heer A.H. Bruil te Vorden voor het uitbreiden of wijzigen
van een veehouderij met mestopslag gelegen aan de Okhorstweg 7 te Vorden.

De beschikking en overige stukken liggen vanaf heden tot en met 22 november 1982 ter in-
zage in het gemeentehuiste Vorden op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur, alsmede elke
maandagavond in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur.
Tevens ligt een exemplaar van de vergunning met overige stukken tot en met 22 november
1982 ter inzage bij de provinciale dienst Milieuhygiëne, Marktstraat 1 te Arnhem op elke
werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
en met 22 november 1982 beroep open bij de Kroon voor de aanvrager, de betrokken advi-
seurs en degenen, die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest overeenkom-
stig artikel 20,21,22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de
Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de Geschillen van Be-
stuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een
verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voor-
zitter van de af deling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State. De beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Arnhem, 13 oktober 1982 - nr. MH 620/5-MH308
Gedeputeerde Staten van Gelderland
WJ. Geertsema - voorzitter
P.J. Loor - griffier

Te koop: 1 ha stoppelknollen
machinaal te plukken.
A. Roeterdink, Vaalverinkdijk
3, HengeloGId.Briefjesinleve-
ren tot en met donderdag 21
oktober.

DE TUINEN VAN DE WIERS-
SE Vorden, voor de laatste keer
in 1982 opengesteld zondag
24 oktober van 10.00 -17.00
uur.
Entree f 3,- p.p.. Gratis parke-
ren.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Van eerste eigenaar Opel Co-
modore GSE inj. 2,8 I. auto-
maat, bj. '78, veel extra's.
Motorisch 100% eerste lak,
schade vrij.
Tel. 05750-23009, na 18.00
uur.

AUTORIJLESSEN?

B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Af te halen tegen kleine ver-
goeding strooisel uit opfok-
kuikenstallen. Ideaal voor lig-
boxen.
H.J. Stokkink, Lochemseweg
32a, Warnsveld, tel. 05751-
387.

aan
In de herfstvakantie is een bezoek

Ruurlo

beslist de moeite waard
Grote kollekties kleding voor dames - heren en kinderen.
Sportieve- en modieuze kleding.

STEPMANTELS t/m 48 v a 129,-
LODENMANTELS t/m 50 195,-
TWEEDMANTELS t/m 50 279,-
JAPONNENt/m52va 139,-

ROKKEN o.a. Hammer t/m 50 v a 39,50

tSLvJUoto modieus en klassiek v.a. 59,—

JACKS- COATS- en BONTJASJES:
HERENJACKS v.a. 89,-
HEREN ANORAKS v a 159,-
HEREN SUEDE JACKS 169,-
Kr\IM l/\LvJIMo in alle maten en modieuze kleuren.

KINDERJACKS v a 39,-
BARBARA FARBER JACKS v... 69,-
Kl N DERPANTALONS in mode kleuren en modellen v.a. 29,—

NOG 3 DAGEN:

10% KORTING op alle kinderjacks

Grote en zeer modieuze kollekties PULLOVERS-
SLIROVERS en VESTEN

Vrijdags koopavond tot 9 uur f ook open tussen 6+7 uur) Zaterdags de hele dag open tot 4 uur.



Te koop: banden 13/155 nw,
accu 60a, onderd. v. Subaru
GFT 5 coupé 1976, trekhaak,
uitlaat, 5 versn. bak, g. motor,
stoel + hoez, dlb. kopl + Bumb.

Weg n. Voorst 9a, Zutphen of
tel. 05739-303.

Meisje 22 jaar zoekt werk voor
hele dagen.
Brieven onder nr. 32-1
Bureau Contact

Te koop: baby uitzet + kin-
derwagen met toebehoren +
een nieuwe box.
L. van Eek, Smidstraat 6, Vor-
den, tel. 3561

Jonge vrouw zoekt huishoude-
lijke werkzaamheden voor en-
kele morgens in de week.
Brieven onder nr. 32-2.

KORT GERITST
Gevoerd, kort dames-
laarsje. Makkelijk,
rnet een rits aan de
binnenkant.
Kleur : taupe

f. 55-

Voor

KETTINGZAGEN
uw adres

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo G.

Goed ondergoed voor het hele
gezin haalt u bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden

Laat uw CV nazien.
Het bespaart u stookkosten.
Bel 08342-1364.

W. Weulen Kranenbarg
Zelhem

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:

HELMINK
VORDEN ZOTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Stop de bollen in de grond voordat
de bloemen op de ruiten staan.

TRIUMPH TULPEN
Blue Bell, purper blauw,
bolgrootte 11-12. Welkoop aktieprijs

per 10 stuks

BLOEMBOLLEN-
PLANTER*

Onontbeerlijk bij het bollen-
planten, altijd de juiste plantgat-

diepte. Normale prijs 8,15

Welkoop
aktieprijs

TUINKROKUSSEN
40 gemengde tuinkrokussen,

bolgrootte 7-8.
Welkoop aktieprijs

TUINHYACINTEN
Rood, hemelblauw, helderwit, zacht
rose en geel; al deze kleuren in een
gemengd pakket. Bolgrootte 14-15.

Welkoop aktieprijs
per 20 stuks

POTNARCISSEN
Prachtige Paperwhite, wit.
Bolgrootte 15-16. Welkoop aktieprijs
per 5 stuks

Bloembollen? Bij Welkoop vind je
't meest en betaal je 't minst.
Al zou u van uw tuin een

klein Keukenhof willen maken, bij
Welkoop kan 't. Want we hebben
alle soorten bloembollen. Zoals we
óók alles hebben op het gebied van
gereedschappen. Van tuinartikelen.
En ̂ ^•iervoerders.

Niet voor niets is Welkoop
de Grote Groene Vakwinkel, voor
Huis en Tuin, voor Mens en Dier.
De Welkoop bloembollengids staat
boordevol fleurige bloembollen.

Ga gerust naar de winkel
en haal deze

GROOTKRONIGE
NARCISSEN

Met
Bo,0

prachtige gele kleur,
e III. Welkoop aktieprijs

per 25 stuks

I m/w
k00

De Grote Groene Vakwinkel,
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland.
Prijzen incl. BTW. Levering zolang de voorraad strekt.

De met een * gemerkte aanbiedingen zijn geldig t/m 30 oktober 1982.

TULIPA PRAESTANS

Fraaie meerbloemi
oranje, bolgrootte

tulp, kleur

£lkoop aktieprijs
per 25 stuks

LABORA HOBBYSPADE*
Met stalen blad. Voorzien van
85 cm lange essen T-steel.
Normale prijs 38,75

Welkoop
aktieprijs

SNOEISCHAAR
Lichtmetalen uitvoering, hand-
grepen met rood plastic^
overtrokken.
Normale
prijs 22,50

Welkoop aktieprijs

FAVORTTA TUINTURF
80 LITER*

Deze tuinturf is zeer geschikt voor
de struktuurverbetering van uw
tuingrond, ook voor de aanleg van
gazons en heidetuinen.
Normale prijs 8,20
Welkoop aktieprijs

TUINTURF

GESCHENKPAKKET
BLOEMBOLLEN

Voor tuin en balkon. Inhoud:
5 hyacinten, 7 narcissen,
10 botanische tulpen, 8 greigii
tulpen, 25 krokussen, 20 blauwe
druifjes, 15 irissen, 15 sneeuw-
klokjes, 20 allium.
Totaal 125 bloembollen in fraaie

geschenkdoos.
Welkoop
aktieprijs

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713
RUURLO Stationsstraat 12 - Tel: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583
STEENBEKEN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.

REPARATIE
\\as- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen d i rekt l evcrbua i
DE WILD
Rietbergers!raat 34, /u tphen
Tel. 05750-15410.

Dalo tonnen
te koop Houten vaten (regen -
tonnen) v.a. 1 2,5 tot 200 liter.
Prijzen vanaf 12,50
Inl. Meidoornstraat 1 a, Henge-
lo Gld. tel. 05753-2759

Te koop: g.o.h. bankstel
Ruurloseweg 57, tel. 2187.

Te koop: een Tomos brom-
fiets, bouwjaar 1 979.
Annet Barendsen, tel. 05752-
1261

Dat is lekker! Speculaas van
Warme Bakker Oplaat.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL 05752-1971

KAPKOP
met accessoires van 29,95
voor 24,50.
Poelman
Burg. Galleestraat 12
Vorden, tel. 05752-1364.

Het adres voor aanleg van
gas, CV, loodgieterswerken.

W. Weulen Kranenbarg
08342-1364, Zelhem

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Jonge vrouw zoekt administra-
tief of kantoorwerkzaamheden
voor enkele morgens in de
week.

Brieven onder nr. 32-3.

Te koop: 3 oliehaarden, Efel en
Siegler, 2 olietanks van 200 l.
Tel. 1488.

Vrouwenraad Vorden the
ma-avond op 28 oktober om
19.45 uur in het Dorpscentrum.
Entree f 2,50.

Zie onze weekaanbiedingen

Een grote sortering brood
op de meest natuurlijke wijze bereid.
Vele malen per dag vers van de Warme
Bakker

Specialiteiten Reformprodukten, na-
tuurzuivere jams en honing.

Omdat de gezondheid een goede zaak is

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 - 1877

Gevraagd part time

VERKOOPSTER
leeftijd 25 tot 35 jaar.

Sollicitaties telefonisch 2124,
mondelinge sollicitaties

Raadhuisstraat 2

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.

bankon. vijvers.
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zand. grint, cement

Dakbedekkings-
materialen' pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

De beste keuken
voor elke vrouw
Kom beslist eerst vrijblijvend bij
Holtslag kijken, voordat u uw keuken
koopt.

Nu de allernieuwste KEUKEN mo-
dellen in onze showroom

GEOPEND:
dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags ook van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 - 1 3.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

***

ZONDAG 24 OKTOBER

TELEPHONE

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461



N.C.V.B. afd. Vorden
Op de eerste avond van Het seizoen mocht
de pres. mevr. den Ambtman, behalve een
groot aantal leden, ook het 100ste lid wel-
kom heten. Voor Mevr. A. Smeenk Menk-
veld was er een kleine attentie. Na een ver-
slagje van de rondleiding door de Biblio-
theek door mevr. Kruiselbrink en een ver-
slag van het dagje uit naar de Vinkenweide
te Brummen door mevr. Bloemkolk, kreeg
Ds. L.J.R. Ort uit Winterswijk het woord.
Aan de hand van dia's werd duidelijk ge-
maakt waarom Jeruzalem voor Joden,
Christenen en Moslims zo'n bijzondere
plaats is.
Elk van de drie Wereldgodsdiensten heeft
in en om deze stad, zijn Heilige plaatsen.
Via de oude trappen van de vroegere tem-
pel is alleen de zgn. Klaagmuur nog over.
De zaal v.h. Laatste Avondmaal is ge-
bouwd boven het graf van Koning David.
De laatste dia was van een Open Graf, het
symbool van Pasen. Ds. Ort eindigde met
de oproep. Bidt Jeruzalem vrede toe. De
pres. wees de dames nog op de Rayonkon-
taktdag in Dieren, waar Ds. J. Zijlstra een
inleiding zal houden over de Bergrede.
Het programma voor het komende seizoen
ziet er als volgt uit: op donderdag 4 nov.
maken de dames een uitstapje naar Zut-
phen, daar al een bezoek gebracht worden
aan de Walburgkerk + Librije.
De okt. bijeenkomst is, i.v.m. de Herfstva-
kantie op 26 okt. Mevr. L. van de Brug, uit
Warnsveld zal dan dia's laten zien over
Griekenland, met een zijsprong naar de
Griekse mythologie en de Ikonen. Op 16
nov. komt Mevr. Sepmeyer uit Drempt
spreken over/ Vrouw, wat nu? De Kersta-
vond op 21 december zal worden verzorgd
door eigen leden. Het Nieuwe jaar begint
met een koffiemorgen in het Dorpscen-
trum op 5 jan. Daarna zal op 18 jan. dhr.
Kamperman een avond verzorgen voor het
I.V.N., de film Bedreigde landschappen
van Bert Garthof wordt dan gedraaid, de
Jaarvergadering op 15 febr. is een verrras-
sing en in maart de 15e komt een oude be-
kende nl. mevr. Ds. Laman Trip-Klein Sta-
rink, zij zal spreken over Joodse Feesten.
Op 19 april komt de Gewest, pres. Mevr.
De Keyzer-de Jong, het ond. is dan
N.C.V.B.-vrouwen ontmoeten Hongaarse
Christenen.
Het seizoen wordt besloten door een
plaatsgenoot, Dr. Sterringa zal op 17 mei
e.e.a. vertellen over Hart- en vaatziekten.
Het bestuur heeft gestreefd naar een pro-
gramma waarin men voor elk wat wils aan-
treft. Bent u geen lid en toch geïnteres-
seerd, u bent van harte welkom. De bijeen-
komsten vinden plaats in het Dorpscen-
trum.

Vrouwen in de V.V.D.
Dinsdag, 12 oktober j.1. sprak voor "Vrouw
in de WD" afd. Vorden, de heer J. van Hel-
den (gedeputeerde Prov. Staten en voorma-
lig direkteur Arbeidsbureau Zutphen) over
"de vrouw op de arbeidsmarkt", alsmede
over zijn taak als gedeputeerde.
Naar aanleiding hiervan wordt op woens-
dagochtend, 24 november a. s. een bezoek
gebracht aan het Provinciehuis te Arnhem.
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt
u zich opgeven bij: mevr. T. Brandenbarg,
tel. 2024.

Dia-avond
Pater A. Seesing
Donderdagavond heeft in de zaal naast de
Christus Koning-kerk een dia-avond
plaats. Pater Alfons Seesing zal die avond
aan de hand van dia's vertellen over zijn le-
ven en werken tussen de bewoners van
Borneo. Men leze de advertentie. Deze
avond geld ook als voorbereiding op a.s.
zondag, landelijke missie-zondag.

Expositie
Henri Liesker
De expositie in de galerie van de Openbare
Bibliotheek van de Doetinchemse teke-
naar Henri Liesker duurt nog tot 29 okto-
ber a.s. De tentoonstelling is open op de ge-
bruikelijke openingstijden van de biblio-
theek alsmede op dinsdag-en vrijdagavond
en voorts op de zaterdag en zondagmiddag.

Tekenmiddag
Ter gelegenheid van de kinderboekenweek
hebben ruim honderd kinderen in Vorden
in de openbare bibliotheek een tekening ge-
maakt. Dit jaar was het thema REIZEN. De
kinderen konden een tekening maken aan
de hand van een denkbeeldige reis door
Vorden. Nadat ze hun werkstuk hadden
ingeleverd werd vol aandacht geluisterd
naar het optreden van het poppenspel van
poppenkast De Kat. De jury bestaande uit
mevrouw J. Vunderink en de heren R. Bul-
thuis en A.J. Zeevalking kozen 12 tekenin-
gen uit die gebruikt zullen worden voor het
maken van een verjaardagskalender. De ge-
kozen tekeningen zijn van LUC Ebbers, 6
jaar; Barbara Hui t ink, 6 jaar; Martine Mo-
lendijk, 7 jaar; Nancy Rutgers, 7 jaar; Ale-
xander Molendijk, 8 jaar; Jeroen Luurse-
ma, 8 jaar; Monique Bijenhof, 9 jaar; Ruth
Klein Gunnewiek, 9 jaar; Erica Roeleveld,
10 jaar; Amely Overmars, 10 jaar; Esther
Dolphijn, 10 jaar en Diana Pijpers, 12 jaar.
Als de kalender gemaakt is kunnen alle kin-
deren die hebben meegedaan deze gratis
ophalen bij boekhandel Loga. Dit wordt
nog nader bekend gemaakt. Daarna zal de
kalender ook te koop zijn.

Wij binden de strijd aan
tegen onnodig hoge prijzen
van het dagelijks brood!
Kom op, andere kruideniers en warme bakkers,
f 1,76 voor een gesneden brood is genoeg, lager
mag van ons ook, maar dat mag niet van de
overheid (we zijn wel brutaal, maar we houden ons
aan de wet)!
De prijs omlaag, de kwaliteit waar een warme
bakker trots op mag zijn.
Dit zijn de soorten:

Engelse marmelade, 1QQ
pot 450 gram , 133

Ostella
hazelnootcrème,
pot 400 gram :

Heinz sandwich
spread,
pot 300 gram

Chocoladehagelslag,
pak 400 gram, melk of puur, 9AQ

Gelderse rookworst,
225 gram

Illiliiii
176

iliilliiii 176

Rozebottelsiroop,
fles 0,6 liter, Vrij Produkt

Heinz v»e bonen In
tomatensaus,
Vi blik

Rode bietjes,
Vi P0t

Rode kopj,
5/4 POt

Montilla,
oorkruik 2 liter

Liebfraumilch,
f les 0,7 liter

Bereich Nlerstein,
fles 0,7 liter

Margarine,
pakje 250 gram _

Stokbrood,
vacuüm verpakt _Gouda's Glorie

frltesaus,
Dot 0.65 liter Mergpljpjes,
Bona margarine,
kuip 500 gram

Karaat halvarine,
kuip 500 gram . volle melk,

houdbaar, literflaconHalfvolle koffiemelk,
flacon 1065 gram Remla f ritesaus,

emmer 0,6 liter __

unox knakworst,

Homburg leverpastei,
blik 200 gram

Roomboter-
ba n ket letter,

Augurkjes,
zoetzuur, pot 720 ml

uyttewaal plccalllly,

witte peper of
nootmuskaat, eg

Blooker cacao,
pak 125 gram

AJ.P. malzena,
pak 400 gram

Gebroken
snelkookrijst,

.
betergevuld, heel blik, Vrij Produkt

m

pakje 78gram, diversesmaken 3 voor

Slager
Golden wonder
frikandellensaus,
flacon 0,75 liter _

Cream crackers,
pak 200 gram __

varkensfricandeau,
blank, kilo

varkensschnitzels,
blank, vers, iOO gram

Roggebrood,
pakje 450 gram, licht of donker

Beschuit,
rol 13 stuks, Vrij Produkt

Parkstone
crackerbread,
pak 200 gram

Groenteman

wortelen fijn,
heel blik

Doperwten zeer fijn,
half blik __

Chocoladeletters,
130 gram, melk of puur

Golden wonder
hot satésaus,

Alphonse Lavalle, 1e kwaliteit, kilo

Spruiten,
Hollandse, kilo

flacon 0,75 liter. 299 Champignons,
Hollandse, 250 gram

v. Houten superreep,
80 gram, melk, puur of hazelnoot

Roomboter
banketstaaf,
200 gram, 2 stuks __

Kleutertaai,
zak 500 gram

Diepvriesspinazie,
pak 450 gram. Vrij Produkt

Diepvries boerenkool,
pak 450 gram, Vrij Produkt

Frikandellen,
doos 20 stuks a 70 gram

Wat dit land nodig heeft is een bnitale kruidenier

Vloeibaar
schuurmlddel,
flacon 300 ml, Vrij Produkt 99

499

89
Erwtensoep, 1cQ
betergevuld, heel blik, Vrij Produkt . IU5J

Homburg achterham,
blik 454 gram

Abee huzarensalade,
bakje 150 gram

UL
D PRUSSIAG

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN 42

Administratiekantoor in conflict met de
rijksgebouwendienst
"Al gedurende een periode van ongeveer 2 V: jaar onderneemt Administratiekan-
toor Vorden pogingen om de boven etage, die in 1976 werd verhuurd aan de
Rijksgebouwendienst t.b.v. Staats Bos Beheer, te ontruimen. Deze ontruiming
heeft tot nu toe nog niet kunnen plaatsvinden en één en ander begint zowel voor
het kantoor van Staatsbosbeheer, maar met name voor A.K.V. rampzalige vor-
men aan te nemen", zo zegt B.J. Bloemendaal, mededirecteur van het Admini-
stratie Kantoor Vorden.
Toen het A.K.V. in 1976 met een zevental
assistenten het pand aan de Ruurloseweg
betrok was de ruimte van dien aard dat be-
sloten werd het bovengedeelte te verhuren
aan de Rijksgebouwendienst en op die bo-
venetage heeft S.B.B, destijds een districts-
kantoor ingericht.

Door allerlei omstandigheden is het arbeid-
sterrein en de omvang van het kantoor der-
mate gegroeid, dat al begin 1980 werd be-
sloten te trachten te komen tot een ontrui-

ming van S.B.B. De eigenaar van het
A.K.V., de heer De Regt, heeft destijds aan
de Rijksgebouwendienst allerlei alternatie-
ven voorgesteld waaruit u i t e inde l i jk de
Melder-school als zinnig alternatief over-
bleef. Hoewel het huurcontract in augustus
1981 afliep, was het op dat moment nog niet
mogelijk de verhuizing van het dis t r ic ts-
kantoor naar de Medlerschool te realiseren,
zodat het A.K.V. werd genoodzaakt de hal
te verbouwen zodat op die plek weer een
aantal mensen kon werken.

Nu het kantoor een ui tbreiding heeft ge-
vonden tot een 21 tal assistenten, onder lei-
ding van niet alleen meer De Regt, maar
ook de heer B.J. Bloemendaal, begint de si-
tuaie dermate nijpend te worden dat /elfs in
Zutphen al de nodige kantoorruimte is bij-
gehuurd. De heer Bloemendaal: "Navraag
bij de gemeente heeft geleerd dat ook de ge-
meente graag tot een spoedige overdracht
van de Medlerschool aan de Rijksgebou-
wendienst zou komen, omdat zolang het
leeg staat de waarde ervan uiteraard er niet
beter op wordt, terwijl het SBB-kantoor op
zich ook behoefte heeft aan meer ruimte.

Uit mededelingen van de RGD bleek dat de
Medlerschool inmiddels al verkocht zou
/ i j n , maar dat men zat te wachten op een
budget van de Staat die de verbouwing mo-
gelijk moest maken. Ambtenaren van SBB
vertelden dat het budget er inmiddels al
moest zijn. Maar nogmaals de gemeente,
die ook belang heeft bij transport van de
school, weet officieel nog van niets.
Althans de officiële overdracht is er nog
niet geweest", aldus Bloemendaal.

Om aan deze nijpende toestand een eind te
maken en zeker omdat ook in dit najaar het
personeelsbestand van het A.K.V. door de
stijging van de omvang van het werk, nood-
gedwongen weer zal worden uitgebreid,
hoopt de heer Bloemendaal dat één en
ander toch op korte termijn zijn beslag zal
krijgen en het groeiend kantoor de boven-
ruimte in gebruik kan nemen.
"/clI's de sportwereld in Vorden zou gebaat
zijn bij een snelle beslissing ten aanzien van
de eventuele verkoop van de Medlerschool
daar de Touwtrek Vereniging Vorden de
school graag in gebruik neemt", zo zegt de
heer Bloemendaal tot besluit.

Wereld Natuur Fonds
Rangers opgelet
Het comitee noord-oost Gelderland van
W.N.F, organiseert op donderdag 21 okto-
ber namiddag in het Dorpscentrum een
dialezing voor de Rangers in de gemeente
Vorden. De dia-serie is gemaakt naar aan-
leiding van het twintigjarig bestaan van 't

Wereld Natuur Fonds Neder land en 't feit
dat de honderdduizendste donateur kon
worden ingeschreven.

„de Wiersse-tuinen"
De tuinen van De Wiersse, één van de acht
kastelen van Vorden, worden voor de laat-
ste maal opengesteld en wel op zondag 24
oktober.
I n de Franse tuin staan de laatste rozen nog
in bloei, omringd door pas geknipte vogel-
figuren van de taxus. Achter de strakke
heggen van de stijltuinen verkleurt het
blad van de bomen van "gronden van ver-
maak". Daar kan men, langs kronkelende
paden en stille vijvers, bij verborgen
prieeltjes en met mos bedekte beelden de
herfst ervaren zoals deze ook twee eeuwen
geleden werd ervaren.
Inmiddels zijn de familie-wapens van de
vier aan „de Wiersse" gepatenteerde
geslachten - na renovatie - weer op het
plein voor het kasteel aangebracht.


