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Raad hoopt dat recreatieschap
"De Graafschap" blijft voortbestaan
De gemeenteraad van Vorden schaarde zich dinsdagavond unaniem achter het voorstel van het college teneinde te trachten het
recreatieschap "De Graafschap" in stand te houden. C. Chr. Voerman, fraktievoorzitter van het CDA vond het jammer datje als
gemeente gedwongen wordt in de richting van nde passiviteit. Volgens Burgemeester Vunderink valt dit laatste nog wel mee.
"Ik heb de overtuiging dat wanneer alleen Doetinchem en Zelhem zullen uittreden, we niet veel stappen terug behoeven te
doen. Wel zullen we binnen het schap wat moeten bezuinigen, maar er blijft toch voldoende ruimte om aktiviteiten te ont-
plooien". De heer J. Bosch, franktievoorzitter van de P.v.d. A. vond het maar een slechte zaak dat steeds meer gemeenten te-
genwoordig trachten om van samenwerkingsverbanden af te komen. "Als je alleen naar de kosten kykt, ben je ael op de ver-
keerde weg", aldus Bosch. Op een vraag van de heer Voerman wat de gemeente Vorden denkt te doen wanneer het schap zou
verdwenen antwoordde burgemeester Vunderink dat de gemeente Vorden dan zeer zeker naar nieuwe samenwerkingsverban-
den zal gaan zoeken.

NIEUW ONDERZOEK BOMEN
Aangezien er de vorige week nogal wat kri-
tiek was van de zijde der verschillende
raadscommissies op het voorstel van het
college om een achttien-tal bomen te gaan
"opereren" trok het college het voorstel in
teneinde een nieuw onderzoek te plegen.
Wethouder Geerken deelde mede dat er
een objektief deskundige in de arm wordt
genomen.

KULTURELE AKTIVITEITEN
De heer A.J. Stoltenborg sprak lovende
woorden tot het adres van het bestuur van
de Stichting Dorpscentrum. De raad keur-
de de jaarrekening 1981 goed. "Het be-
stuur heeft de kinderziekte aardig over-
wonnen en er is zelfs een overschot op de
begroting. We zijn tevreden over het be-
leid", aldus Stoltenborg. Hij kreeg van we-
thouder Geerken de toezegging da deze
een gesprek op gang zal brengen tussen het
bestuur van het Dorpscentrum en de com-
missie sport en cultuur. Doel van het ge-

sprek zal zijn om te proberen wat meer Vor-
dense voorstellingen in het Dorpscentrum
te krijgen.
De heer Voerman (CDA) werd medege-
deeld dat de uitbreiding van het industrie-
terrein primair in westelijke richting zal
plaatsvinden. "We hebben in gedachte om
langs de Kerkhoflaan een soort groen-
strook te kreeëren", aldus Burg. Vunde-
rink.
De heer H.J Graaskamp (CDA) kreeg van
wethouder Geerken te horen dat in Vorden
een begin is gemaakt met een banenplan
voorjeugdige werkelozen. "Inmiddels wer-
ken er al drie op het gemeentehuis", aldus
de wethouder.

GEEN AANVULLENDE SUBSIDIE
POLOCLUB
De raad van Vorden besloot dinsdagavond
dat de zwem- en poloclub geen aanvullen-
de subsidie zal ontvangen. "De gemeen-
schap kan moeilijk betalen voor een vere-
niging die een vermogen heeft van 20 mil-

le", zo reageerde wethouder Geerken op
opmerkingen van de heer E. Brandenbarg
(WD) Deze stelde dat de vereniging als
het ware gestraft wordt voor zelfwerkzaam-
heid. Hij suggereerde dat wanneer de polo-
club de geldlen van de Prettymarkt zou
aanwenden om bijvoorbeeld leden op een
kindervakantieweek te sturen, er waar-
schijnlijk wel een aanvullende subsidie
zou zijn gegeven. Geerken: "Verenigingen
moeten niet bij voorbaat een beroep doen
op subsidie. Subsidie dient allelen gegeven
te worden daar waar een tekort is". Overi-
gens had de wethouder enorme aardering
voor de aktiviteiten van de zwem- en polo-
club.

De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.) kreeg
van de heer Geerken te horen dat deze een
onderzoek zal instellen naar de huidige
subsidieverordening. "Ik ben bereid te
denken over een doelreservering", aldus
de wethouder die zei voor zijn onderzoek 3
a 4 maanden nodig te hebben.

GEDEPUTEERDE TE BOKKEL

Gesprek met agrarische
bevolking
De organisaties G.M.v.L., A.B.T.B, en
C.B.T.B. hebben afgelopen woensag een
gezemenlijke avond belegd, waarop de
heer te Bokkel, lid van Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland en o.m. belast met de
portefeuille Ruimtelijke Ordening, de aan-
wezigen inzicht gaf over hetgeen momen-
teel leeft onder de agrarische bevolking.

Spreker belichtte de nieuwe landinrich-
tingswet. Het memoreerde de geweldige
bedragen die in de ruilverkavelingen wor-
den geinvesteerd. Vrijwillige kavelruil is
ook een methode om tot resultaat te ko-
men, bovendien werkt dit veel sneller en is
minder kostbaar. De Hinderwet roept veel
problematiek op. In Gelderland kwam 50%
in eerste instantie niet in aanmerking. De
intensieve veehouderij brengt ook zijn pro-
blemen mede. De boer is niet grust, er ko-
men steeds meer regels en weteen. Zal de
mestboekhoudin er aankomen? Zodat
men kan zien waar de mest blijft? Men
spreekt over koperfosfaat- en nitraatgehal-
te. De waterleidingmij, komen in de pro-
blemen. Het grondwater staat ermee in
verbinding. Men gaat hier paal en perk aan-
stellen. Er zijn gronden in de provindie die
te zwaar bemest worden en derhalve min-
der produktief worden. En... de grond is de
belangrijkste productie-faktor voor de
boer. In Nederland zitten wemet z'n allen
te dicht op elkaar, nergens zijn zoveel be-
zwaarschriften als die in het kader van de
Ruimtelijke Ordening. De Raad van State
is bijkans 5 jaar achter met beroepsschrif-
ten. Over Vorden is men redelijk tevreden.
En het provinciaal beleid moest naast de
landbouw ook de andere belangen beharti-
gen.

De Nat. Collecte Geestelijke Gehandicapte Kind heeft het prachtige be-
drag opgebracht van f8053,95 plus alle cheuque- en girokaarten.
Alle collectanten en geefsters (gevers) hadÉkik dank.

Als het grondgebruik in het geding komt is
een ieder actief. Ruilverkaveling, streek-
plan, hinderwet en bestemmingsplan
moeten gezemenlijk aan de orde komen.
Worden er nog nieuwe bedrijven toegela-
ten als in die streek mestoverschotten zijn?
De boer moet zelf voor zijn mestoverschot
opdraaien! Hoe staat men tegenover de
burgerbewoning tussen de boeren? Ko-
men er afstandnormen, rekening houdend
met het soort vee dat men wil houden. En
wat te denken van de beheersovereenkom-
sten die het de boeren moeilijk maakt om
te blijven boeren. Kan een boer een erfbe-
planting zetten zonder kafverbod? In dit
verband werd nog aangehaald hoe het de
boer te verkopen dat hij beperkingen krijgt
en b.v. het grote veld oefenterrein op grote
schaal met rupsvoertuigen zal worden.
Gedeputeerde Te Bokkel besprek alle pro-
blemen openhartig al bleek wel dat de
landbouw en veeteelt in de toekomst nog
veel te maken zullen krijgen met tal van
voorschriften, regels, wetten en beperkin-
gen. Een leerzame avond. Voorzitter
Graaskamp onderstreepte zijn dankwoord
aan de heer Te Bokkel met een brok Vor-
dense kaas, daarbij de wens uitsprekende
dat hij nog lang op de stoel bij de provincie
mag blijven zitten.

Surprise voor EHBO
Van de "Stichting Comité voor de Zomer-
zegels" in Den Haag ontving de afdeling

Vorden van de Kon. Ned. Ver. EHBO het
zeer verheugend bericht, dat op haar ver-
zoek voor een bijdrage om te kunnen over-
gaan tot de aanschaf van de oefenpop "Re-
cording Resusci Anne" gunstig is beschikt.
Deze oefenpop is speciaal ontworpen voor
het beoefenen van reanimatie (= hartmas-
sage) in combinatie met mond op mond-
beademing en is uitgerust met een fijne
mechaniek welke meteen alle handelingen
regestreert, doormiddel van controlelamp-
jes en tevens vast legt op papier. ALle ge-
maakte fouten zijn daardoor direkt aflees-
baar en kunnen meteen gecorrigeerd wor-
den.
Het bestuur van de afdeling Vorden is dan
ook zeer ingenomen met deze forse gift van
het Comité Zomerzegels, waardoor dit zo
kostbare attribuut kan worden aange-
schaft, dit te meer daar zij de financiering
hiervan uit eigen middelen nog in geen ja-
ren nrond zou kunnen krijgen en er reeds
enige jaren een groep eigen leden regema-
tig naar Zutphen gaat voor de beoefening
van de uitwendige hartmassage.
Mede gezien de doelstellingen van de
Stichting Zomerzegels om bedragen ter
beschikking te sellen van culturele belan-
gen en projecten van Volksgezondheid en
maatschappelijk werk meent het bestuur
dat zij deze oefenpop niet uitsluitend al-
leen voor haar ledengebruik mag bezitten
en zij is dan ook van plan deze pop voor be-
langstellenden, niet EHBO'ers, in het be-
lang van eenieder in te toekomst te gaan ge-
bruiken.

Gemeentenieuws
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Verleende vergunning voor een collecte
Het is verboden om zonder een vergun-
ning van burgemeester en wethouders te
collecteren. Voor de periode van l novem-
ber tot en met 6 november hebben burge-
meester en wethouders een vergunning af-
gegeven aan het Nationaal Jeugdfonds.

Verkeersvoorzieningen in woonwijken
In de afgelopen zomer is de aanleg van een
aantal verkeersdrempels en kruispuntver-
hogingen uitgevoerd in de wijken Brinker-
hof en Hoetinkhof, samen met het herstra-
ten van wegen in die wijken.

Zoals bekend bestaat het voornemen der-
gelijke voorzieningen ook in de wijk De
Boonk en in de Molenwijk aan te brengen.
Voor burgemeester en wethouders daartoe
definitief besluiten willen zij graag, weten

hoe de aangebrachte wegdekverhogingen
in Brinkerhof en Hoetinkhof bevallen.
Zij zullen het op prijs stellen hierover wat
te vernemen van omwonenden en/ol' ge-
bruikers. Willen degenen die een mening
hebben over het gebruik en/of over de
vorm en uitvoering van de wegdekverho-
gingen dat schriftelijk aan hen laten weten
of daarvan mondeling of telefonisch mede-
deling doen aan de afdeling Algemene Za-
ken c.a. ter secretarie, toestel nr. 18 Voor
uw medewerking bij voorbaat dank.

U w berichten worden graag voor het einde
van de volgende week tegemoet gezien.
Dan worden ze verzameld en wordt bezien
of zij van invloed moeten zijn op de ver-
keersvoor/ieningen die voorgenomen zijn
in de wijk De Boonk en de Molenwijk.

Verleende bouwvergunningen: publ ikat ies
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 heer M.M. Gotink, Lankampweg

4 te Vorden, voor het bouwen van een
paardestal aldaar.

2. Aan de heer H.J. ter Heurne, Dorps-
straat 8 te Vorden, voor het bouwen van
een snackbar met neven ruimten aldaar.

Verlichtings- en
bandencontrole
De Verlichtings- en Bandencontrole van
Veilig Verkeer Ned. afd. Vordene in sa-
menwerking met de Vordense garagehou-
ders belooft dit jaar een groot succes te wor-
den. Op maandag- en dinsdagavond wer-
den in totaal reeds 95 auto's gekeurd. Bij
beide garages liep de geplande tijd hier-
voor dan ook behoorlijk uit. Als de rest van
de wek de belangstelling zo blijft dan kan
de 200 weer worden overschreden.

Gelderse Maatschappij
van Landbouw, Jong
Gelre en Bond van
Plattelandsvrouwen
Hierbij delen wij u mede dat onze geza-
menlijke feestavonden worden gehoude
op 5 en 6 november a.s. in het Dorpscen-
trum te Vorden, waarbij u en uw huisgeno-
ten van harte welkom zijn.
Door enkele leden van "Jong Gelre" zal op
deze avonden voor U een kluchtig spel op-
gevoerd worden in drie bedrijven. Het to-
neelstuk is getiteld: "De klom en de goud-
vis" geschreven door H. Frieling.
Medespelenden:Dick Regelink - Hendrik
Jan Veldhuis, ongehuwde boer.
Adriaan Eskes - Geert Wever, knecht van
Veldhuis
Absie Gotink - Jantje de Boer, huishoud-
ster bij Veldhuis.
Elsbeth Regelink - Lies Dijkema, onge-
huwde rijke boerendochter.
Ronnie Stokkink - Willem Veldhuis, oom
van Hendrik Jan.
Henk Tjoonk - Piet Lohuis, bijgenaamd
"De KJomp" koopman
Hanny Harmsen - Tine Q^erhof, dienst-
bode bij Veldhuis ^^
Jan Hulshof - Jaap Hendriks, jongste
knecht bij Veldhuis.
Regisseur - Henk Broekgaarden
Soufileuse - Dinie Fokkink
Grimeuse - Betsie Verste

Korte inhoud:
Het stuk speelt zich aften huize van de jon-
ge Hendrik Jan Veldhuis. Deze woont met
een huishoudster, een oudste en een jong-
ste knecht, benevens een dienstbode op de
boerderij Morgenrood. Als oom Willem op
bezoek komt wil hij dat er getrouwd wordt.
Maar dat is gemakkelijker gezegd dan ge-
daan. Daarom wordt de hulp van de
"klomp" ingeroepen.
De eerste avond wordt verzorgd door de
Gelderse en de Plattelandsvrouwen. In de
pauze wordt er een verloting gehouden,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan
de Kerstmiddag voor bejaarden en invali-
den en aan andere doeleinden.
Na afloop van het toneelstuk is er dansen
m.m.v. The Bleu Danio's.
Entreeprijs voor deze avond is f 5,-. De
tweede avond wordt geheel verzorgd door
"Jong Gelre". Ook deze avond zal er een
verloting worden gehouden. Deze avond is
er na hè toneelstuk dansen met muziek van
topformatie "The Tramps".
Entreeprijzen voor deze avond: leden Jong
Gelre Vorden f5,-: niet leden f8,-. Wij ho-
pen u allen op één van deze avonden te ont-
moeten.

De gezamenlijke besturen.

Bijbelkring
De plaatselijke, gezamenlijke commissie
voor vorming en toerusting van de Geme-
menteleden houdt ook ditjaarwee een Bij-
belkring. Het thema luidt: "Leven en ster-
ven met verwachting".
Deze Bijbelkring begint deze week don-
derdagavond 28 oktober en wel in "de
Voorde", Kerkstraat 15. Er wordt lees- en
gesprekstof aangereikt. Het is de bedoeling
na deze startavond de volgende avonden in
onderling overleg af te spreken en ook waar
die gehouden zullen worden. Of dat ook
kan in een huiskamer hangt uiteraard af
van het aantal deelnemers. Iedereen is
overigens van harte welkom.

Studie/werkdag
Deze week vrijdag 29 oktober wordt in
Amersfoort een studie/werkdaggehouden
over mensen en wetten in Zuid-Afrika.
Vrouwen die in eigen omgeving meer be-
kendheid willen geven aan apartheid in
Zuid-Afrika kunnen aan deze dag deelne-
men. Inlichtingen bij: Vrouw, Kerk en 2/3
Wereld: telefoon 030-732354. En in Vor-
den mag u ook wel bellen het nummer
2583.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Zendingsbus/missionaire
werkdag
Voor de provincie Overijssel en ook voor
de Classis Zutphen (en daar hoort ook Vor-
den bij) wordt een zendingsdag gehouden
te Holten op a.s. zaterdag 30 oktober en wel
in het gebouw "De Kandelaar", gelegen
naast de Gereformeerde kerk, Stations-
weg, Holten.

Gemeenteleden uit onze Vordense ge-
meente die deze dag in Holten willen mee-
maken kunnen kontakt opnemen met de
heer H.S.J. Albers, de secr.-penning-
meester van de gemeentelijke zendings
commissie van de Herv. gemeente te Vor-
den. Zijn adres en telefoon luidt: Zutphen-
seweg 6, telefoon 1280. Iedereen is welkom
op deze zendingsdag, a.s. zaterdag in Hol-
ten.

Dankdienst voor gewas
en arbeid
De eerste woensdag in de maand novem-
ber is vanouds De Dankdag voor gewas en
arbeid. In vele gemeenten wordt op die dag
een Dankdienst gehouden. Zo ook in Vor-
den, in de Gereformeerde kerk en in de
Hervormde Dorpskerk. In de Hervormde
kerk kunnen in de Dankdienst de deelne-
mers aan de aktie Gast aan Tafel het spaar-
kartonnetje inleveren en plaatsen voor in
de kerk, op de tafel. De aktie Gast aan Tafel
is een doorlopende aktie voor blijvende
voedselverbetering in de arme, derde we-
reldlanden zelfs door o.a. landbouwonder-
wijs, landbouwprojecten, watervoorzie-
ning enz.

De G.S.A. Gereformeerde
raad voor samenlevings
aangelegenheden
Op zaterdag 6 november organiseert de
G.S.A., de stichting landelijke Gerefor-
meerde raad voor Samenlevings Aangele-
genheden een werkdag over het thema:
Kerk tussen emancipatie en discriminatie.
Deze dag wordt in Utrecht gehouden en is
bedoeld voor mensen die willen werken
aan een beter leefbare samenleving. Er zijn
negen verschillende workshops. Informa-
tie: telefoon 033-943244.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: G.G.J.Z. Nijenhuis
enB.B.M. Eulink.
GEHUWD: J.A. de Grijff en Y. Nagtegaal:
R.G. Jurriens en J.H. Gordinou de Gou-
berville.
OVERLEDEN: J. Maandag-Kornegoor,
oud 88 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Euch. viering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Euch. viering, zondag
10.45 uur Euch. viering.

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur Ds. J. Veenendaal, Dienst van
Schrift en Tafel. Elke zondagmorgen is er
Kinderoppas in "de Voorde"

Woensdag 3 nov (dankdag voor gewas en
arbeid) 19.30 uur ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, 19.00 uur ds. A. Buys Silvolde-Gen-
dringen. Woensdag 3 november dankdag:
19.30 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 30-10 zondag 31-10 dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-

veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 30-10 12.00 uur tot maanda-
gochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J. Knippers, Eibergen, tel. 05454-1543
G. Harbers, Doetinchem, tel. 08340-23938
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 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-
3516.

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.

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

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

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

ALPH A-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur , Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uits lu i tend 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.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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Heel blij en met grote dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon
en broertje

HENDRIK WILLEM

We noemen hem

WOUTER

Gerry, Gerrit en Jolande Dijk-
man

23 oktober 1982
De Hanekamp 14
7251 CJ Vorden

Nu de eerste spanning wat ge-
weken is, willen we iedereen
graag vertellen dat onze piep-
kleine dochter

RACHEL DESIREE

op 30 september 1982 gebo-
ren is. Ze woog toen 1175 gram
en was 37 cm „groot".

Marie-José en Gerard
Oosterlaken
Hoetinkhof 95
7251 WK Vorden.

De eerste maanden ligt Rachel
op de couveuse-afdeling van
het Sint Jozefziekenhuis in
Deventer.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op onze
trouwdag ontvingen, danken
wij u allen hartelijk

JANENJOKEWULLINK

de Boonk 51, Vorden

Uw oude gevels weer als nieuw
stralen en chemisch reini-
gen
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Te koop: z.g.o.h. damesbrom-
fiets Puch Maxi S.
Vr. Pr. f 500,-.
Dorpsstraat 9, Ruurlo.
Tel. 05735-1278.

Te koop: mini-gaskachel voor
keukenverwarming.
Prijs f 75,-
Lijsterstraat 26, Ruurlo.

Te koop: dames-brommer
Puch Maxi bouwjaar'78, rood
en stuurkuip voor Yamaha-
brommer.
Tel. 05750-20728

SANITAIR EN BIJPASSEN-
DE WAND- EN VLOERTE-
GELS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TÏNKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Heeft u nog stapelpannen en
u gebruikt ze niet, bel dan
05752-1404

Aangeboden een slaapkamer,
eventueel gemeubileerde zit-
kamer, met gebruik van keu-
ken, douche en toilet, liefst
meisje of alleenstaande vrouw
Brieven onder nummer 33-1
Buro Contact.

Te koop wegens plaatsgebrek
een g.o.h. bergmeubel bij:
G. Keunen, Galgengoorweg 5
Vorden. tel. 05752-1783

Te koop: Racebaan en
Fleischman trein.
Tel. 2531

Te koop: grootbeeld kleuren
t.v. witte kast f 325,-
Vaarwerk 15, tel. 2278.

Wees er bij, ze zijn er weer de
Enkhuizer Almanak 1983
Boek- en Tijdschriftenhandel:
"Jan Hassink".

13 november KARNAVAL
De Boggelaar Warnsveld, met

The New Allycats.

EVERT MAALDERINK
en

RIAGOTINK

delen u mede dat zij gaan trouwen op dins-
dag 2 november 1982 om 11.45 uur in het
gemeentehuis "Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in
de Hervormde kerk te Vorden om 13.00 uur
door ds. J. Veenendaal.

Dagadres: zaal "De Herberg", Dorpsstraat
10a, Vorden. Receptie van 15.00 tot 16.30
uur.

Toekomstig adres:
Lankampweg 4, 7251 PM Vorden

JOZEF MEIJER
en

GERRIE LOMAN

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op vrijdag 5 november om 10.30 uur
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
13.30 uur in de St. Willibrorduskerk te Hen-
gelo (Gld.) door pastoor Morren.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur. Dagadres:
zaal Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo
(GW.).

Wij gaan wonen:
Vordenseweg 23a,
7255 BV Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 6 november a.s. zijn wij 40 jaar
getrouwd.

H.MEULENBRUGGE
en

H.W. MEULENBRUGGE-BANNINK

Deze dag hopen wij met onze kinderen en
kleinkind te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 -
16.00 uur in café „de Keizerskroon" te Ruur-
lo.

7251 LG Vorden, oktober 1982
Wiersserbroekweg 12

In verband met ons 25 jarig huwelijk en 25 jaar
bestaan van de zaak is onze winkel en werkplaats

zaterdag 30 oktober 1982
de geheJe dag

GESLOTEN
Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
Meesterschilder, Ruurloseweg 35 Vorden
Telefoon 05752-1523.

J

KUNSTHANDEL*
LIJSTENMAKERIJ

-Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Alles moet weg

Omdat wij ons gaan specialiseren in lijsten, moe
ten alle schilderijen en prenten de deur uit.
Gedurende de maand november hierop een kor
ting van 25 tot 30%

Te koop:

klei consumptieaardappelen
Voor de wintervoorraad.
Eventueel thuisbezorgd.

ROSSEL
Elzeboomweg 3, Ruurlo, tel. 05736-476.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is
geweest, geven wij u kennisvan het geheel onverwacht
overlijden van onze lieve, zorgzame vader en opa

DERK STOKKINK
weduwnaar van Gerritdina Hendrika Slagman

op de leeftijd van 69 jaar.

Bemmel: G.W. Stokkink
J A.M. Stokkink-Weijers
Marriëlle en Bas

Vorden: DJ. Stokkink

7251 JB Vorden, 24 oktober 1982
„'t Koskamp", Sekdijk 1, Wildenborch

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal ge-
houden worden op donderdag 28 oktober a.s. om 12.00
uur in de kapel van de Wildenborch, waarna de begrafe-
nis zal plaats vinden om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er in de kapel gelegenheid om de fa-
milie te condoleren.

Heden overleed geheel onverwacht onze mede oprich-
ter en erelid

DERK STOKKINK

op de leeftijd van 69 jaar.

Bestuur en leden
Schietvereniging „de Wildenborch"

Vorden 24 oktober 1982

Brood-
schappen
. •• M * *lijst:

En
waar halen

we dat brood van-
daan? Juist, bij de
Echte Bakker!

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 13(

Gevraagd per 1 december

WINKELMEISJE
leeftijd ca. 18 jaar.

Barendsen Vorden B.V.
Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden,
tel. 05752-1261

Aanmelden: 's avonds na 7 uur.

„Looft den Heer" 75 jaar
Chr. gem. zangver. — Hengelo Gld.

Zaterdag 30 oktober Sporthal „de
Kamp", Hengelo Gld. - 20.00 uur.

Jubileum-concert
o.l.v. Gerrit J. Scheffer

met medewerking van:

Stafmuziekkorps
Leger des Heils Ned.
Piano: Francisca Best (Vorden)

Entree f 5,00. Voorverkoop: Wolters Boekhandel,
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld. - tel. 05753-1253

Te koop
In een rustige straat gelegen hoekwoning met
grote garage en tuin op het zuiden. Ind: kelder,
hal, keuken, bijkeuken, toilet en kamer. 1 e verd: 3
slaapkamers en badkamer m. douche. 2e verd:
vliering. Het geheel verkeert in goede staat van
onderhoud en is direkt leeg te aanvaarden.
KOOPPRIJS f 89.000,- k.k.

Inl. Mak. en Ass. kantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, tel. 05752-1531

G.M.v.L. - N.B.v.P. - Jong Gelre Vorden
houden hun jaarlijkse feestavonden op

5 en 6 november a.s.
In het Dorpscentrum, door Jong Gelre leden wordt het to-
neelstuk opgevoerd:

"De klomp en de goudvis"
Beide avonden dansen na met:

5 nov. The Bleu Danio's
6 nov. The Tramps

Aanvang beide avonden 19.30 uur, zaal open 18.45 uur.

Sportschool Smit
* Judo * JiunJitsu * Karate *

!! GRATIS MEEDOEN!!
Gedurende de maand november geven wij U de kans kennis te maken met judo,
jiu-jitsu of karate.

Grijp deze kans en kom op één van de volgende lesuren:

* Karate *
Dinsdags: 19.30 - 21.30 uur dames en heren vanaf 14 jaar.

* Judo *
Donderdags: 16.00 - 1 7.00 uur peuter en kleuterjudo vanaf 4 jaar

17.00 - 18.00 uur jongens en meisjes 7 t/m 10 jaar
18.00 - 19.00 uur jongens en meisjes 11 t/m 13 jaar
19.00 - 20.00 uur jongens en meisjes junioren
21.00 - 22.00 uur dames en heren senioren

* Jiu-Jitsu *
Donderdags: 20.00 - 21.00 uur dames en heren vanaf 14 jaar.

SPORTSCHOOL SMIT
Molenweg 43, telefoon 05752-1816

Moor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN wa
uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750-26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

DE DIERENSHOP

SUPERAANBIEDINGEN
Hols Donatin 2,51*
Pittah hondevoer 25k„0

Pens

«x,r 4,60
41,-

0,95400 gram (diepvries) geen 1,15 maar

's maandags gesloten
's woensdags de gehele dag open
Spalstraat 12, Hengelo (G), tel. 2396

kan bij ons wél, ziet onze mantels en jassen.
Step-mantels v a 129,-
Loden mantelS (ookorg.Tirolerloden) v a 195,-

Tweedmantels v a 279,-
Heren step-jassen v a 159,-
Heren jacks v a 89,-
Kinder jacks v a 39,-
Kinder mantels v a 98,-

M odecentrum

Ruurlo

Vrijdags koopavond tot 9 uur (ook open van 6-7 uur). Zaterdags de hele dag open.



Oktober
oohbi

Beckers
hamburgers
doos 12 stuks
a 75 gram
van 7.45 voor

A45
Gouda's Glorie
slasaus
0.5 liter
van 1.49 voor

K.G. koffie
qrootpak
500 gram.
Vac. of bonen
van 6.89 voor 6."
Appelsap
pak 1 liter
deze week

Geldig van 28/10 - 30/10

Hom/oppen
500 gram 598
Fricandeau
500 gram

Schnitzels
van de ham
100 gram

-f49
Grove
braadworst
500 gram 4so

Ho/s kluiven
per pak
van 2.75 voor

Woensdag:
Gehakt h.o.h.
kilo

Boeren-
metworst
100 gram

Mona
yoki drink
1 liter
van 1.97 voor

aind

1*9
m

179
Brie v/d mat
100 gram 459

Dreft afwas
flacon 400 gr.

Curver
bodbox
35 liter
van 22.95 voor

Gourmetstel
2-detig
van 28.50 voor

Fonduestel
"Bouquet"
van 34.95 voor

Geldig van 28/10 - 30/10

Onze aktie:
Holland mijn appelland gaat
door.

Zie onze presentatie:
4 kilo
1e klas fruit
keuze uit:
Cox's, goudreinetten, golden-
delicious. lombarts,
+1 waardebon

we:

4so
4 bonnen geven recht op een
appel kwartetspel!

Pracht
Witlof «f68

Dinsdag:
Gewassen
Winterpeen
kilo
Kilo
Harde
uien

Of»
Ze zijn er weer volop uw
kinderen zijn er dof op
Mandarijnen
2 kilo
±30 stuks
zonder pit

nu

Vat D/xon

;
een 4 maar nu
.5 kilo slechts

Nieuw!
Shobis
triopak
van 1.39 voor

Woensdag:
2 krop
Malse sla

Cyclamen
2 stuks
barstens vol
knop. Dlv.tlnten

PracM
paraplu
plant
Potgrond zeer nat houden.

950

Chocolade
spritstongen
pak 12 stuks
van 1.98 nu voor

Smelik roomboter
krakelingen
per pak
van 1.79 voor

Rauwe ham
100 gram Jacky slank

van 1.19 voor Fonduebord
wit
van 4.95 voor

Gebraden
gehakt
150 gram

Eru pikantje
smeerkaas
van 1.42 voor

Dipschaaltjes
met steel
van 3.25 voorSaks

200 gram Profiteer er nu nog eens van!
Overheerlijke
Muskaat
druiven
kilo

Gouda's Glorie
margarine
kuip 500 gram
van 1.73 voor

Pracht
Schefflera
standplaats vol
licht tot schaduw

TV. kan
bloemdecor
van 17.50 voorGebraden

fricandeau
100 gram

Maandag:
Goudgele
Andijvie
kilo

Carnaby choco
vanilletaart Greengage zeep

set 3 stuks
in kadoverpakking
van 6.75 voor

8 punten
van 6.65 voor

Maandag:
Magere
Speklappen
500 gram

Appeltimpen
zak a 6 stuks
nu

Gekookte
lever
100 gram

O.B. tampons
normaal-speciaal
doos 20 stuks
van 3.10 voor

Veluwse
koffiekoek
van 2.95 voor

Dinsdag:
Verse
braadworst
kilo

speculaas
pak 3 stuks
van 1.79 voor Bak-

leverworst
250 gram

Baronie
chocolade
letters
VS prijs

Strooigoed
zak 225 gram

Kruidnoten
per zak
VS prijs

Henkes
jongejenever

Baily's
Irish Cream
per fles
van 19.95 voor

Grants whisky
per fles
deze week

nieuwe wijnprljzer llat voor u klaar
ag er naar In onze slijterij!

VEENENDAAC^PPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BQRCULO HENGELO(GLD J RUSSEN GROENLO GOOR VORDENOe*d/g van 28/10 - 3/11 «2
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COMMISSIELID
W.B.J. LICHTENBERG

"Een boom met een
houten poot moet men
omhakken"
De kastanjebomen blijven een punt van
discussie in de Vordense raadscommissies.
Was het eerder deze week de commissie fi-
nanciën die kritische geluiden liet horen of
het allemaal wel zinvol is om alle achttien
bomen te "opereren". In de commissie
openbare werken was het al niet anders.
De heer Stoltenborg vroeg zich af of het
niet raadzamer is om bij de N-V. kerk een
andere sterkere boomsoort te planten in
plaats van kastanjebomen. Om een aantal
kastanjebomen speciaal te behandelen zet-
te hij vraagtekens. "Het resultaat van die
behandeling moet maar worden afge-
wacht". (Het college stelt voor onv
f18.000,- uit te trekken voor de behande-
ling van de achttien bomen bij de N.V. kerk
en bij het station.
De heer W.B.J. Lichtenberg ("Ik zit in de
vrije natuur en ik ken vrijwel alle bomen
van naam") had een hele studie van alle
door het college beoogde bomen gemaakt.
Ook hij was van mening dat tenminste een
vijftal bomen moesten worden omgekapt.
"Mensen die in hunjeugd een houten been
krijgen moeten er hun hele leven mee
door. Een boom met een houten "poot"
moet men omhakken", zo stelde hij. Hij
was ook tot de konklusie gekomen dat een
beuk en een eik nabij het station veel te
dicht met de toppen bij elkaar staan. "Dan
maken ze elkaar stuk", zo zei Lichtenberg.
Wethouders Geerken zegde toe de bezwa-
ren en opmerkingen van dde commissiele-
den eerst nog eens aan het college voor te
leggen en te bezien of het voorstel nog eens
nader bestudeerd moet worden.

A.J. STOLTENBORG TIJDENS
COMMISSIE SPORT & CULTUUR:

"Huidige subsidieveror-
dening is waardeloos"
Bij de behandeling van het niet toekennen
van een aanvullende subsidie voor de
zwem- en poloclub stelde de heer A.J. Stol-
tenborg de huidige subsidieverordening
waardeloos te vinden.
"De huidige verordening is gestoeld op te-
korten in het verleden. Een tekort is bij een
vereniging zo gemaakt. Schaf maar een
paar dure trainers aan en je hebt een tekort
zo voor elkaar. Ik vind belangrijk wat een
vereniging in de toekomst wil gaan doen.
Laten ze met plannen komen. Aan de hand
daarvan een eventueel subsidiebedrag be-
palen. De vereniginen weten dan vooraf
precies waar ze aantoe zijn", aldus de heer
Stoltenborg. Mevrouw M. Aartsen-den
Harder zag gaarne dat verenigingen kleine
doelreserveringen mogen hebben. Dus
geld kunnen reserveren voor iets dat bij-
voorbeeld over enkele jaren gerealiseerd
moet worden.
Wethouder Geerken kon met die laatste
gedachtengang wel meegaan. Of de veror-
dening op de helling moet, moet ik nader
bestuderen. "Wel wijs ik erop dat vereni-
gingen in deze tijd niet bij voorbaat moeten
denken we krijgen wel subsidie. Zelfwerk-
zaamheid vind ik zeer belangrijk", aldus
Geerken.

Wethouder Geerken deelde op vragen van
de heer Stoltenborg mede dat een onder-
zoek van de N.S.F, heeft uitgewezen dat
het derde veld van de voetbalvereniging

"Vorden" in slechte staat verkeert. Er zal
een rapport worden uitgebracht dat nader
met "Vorden" zal worden besproken. Ook
zal dan een verzoek van de voetbalclub die
vraagt of de gemeente de bediening van de
regeninstallatie voor haar rekening wil ne-
men, nader worden besproken.

MUZIEKSCHOOL
De heer Stoltenborg wees de wethouder
erop dat deze een toezegging heeft gedaan
om met betrekking tot het muziekonder-
wijs in Vorden met een werkplan te komen.
Wethouders Geerken wees op een brief die
van de muziekschool Zutphen is binnen-
gekomen en waarin de muziekschool stelt
mee te willen werken aan het te volgen be-
leid van de gemeente Vorden. De heer
Geerken wil de zienswijze van de muziek-
school gaarne bij in zijn voorstellen aan de
raad betrekken.

DORPSCENTRUM
Mevrouw Aartsen-den Harder zou gaarne
zien dat het bestuur van het Dorpscentrum
meer aktiviteiten aan de dag zou leggen.
"Nu de professionele kultureleaktiviteiten
in het dorpscentrum geen haalbare kaart
blijken, is het juist goed "Vordens avon-
den" te organiseren. Ik denk dat het be-
stuur van het dorpscentrum hier niet erg
achteraan zit. Neem een voorbeeld aan
Winterswijk", zo stelde mevrouw Aartsen.

A.J. STOLTENBORG TIJDENS
COMMISSIEVERGADERING

"Vuilniszakken in Vorden
plotseling kleiner"
"Als een echte huisvader is het mijn taak
om wekelijks de vuilniszakken aan de weg
te zetten. Zo ook deze week. De vuilniszak
uit de ton gehaald, zak aan de weg gezet en
getracht een nieuwe vuilniszak om de ton
te krijgen. Maar wie schetst mijn verba-
zing, de zak paste niet om de ton. Ik be-
greep het niet, tonnen kunnen volgens mij
niet groeien. Dus op naar de buurvrouw.
Ook zij ging meten en kwam tot dezelfde
onstellende ontdekking als ik. Zou dan de
gemeente op een onduidelijke manier gel-
den bijeen halen, waar de raad niets van af
weet?".
Dit vroeg de heer A.J. Stoltenborg zich
woensdagavond tijdens de vergadering van
de commissie openbare werken af.
Stoltenborg had becijferd dat de "nieuwe"
zak 15 procent minder huisvuil kan bevat-
ten. Om de commissie van zijn gelijk te
overtuigen haalde hij een oude en een
nieuwe zak uit de tas. Een inderdaad de ene
vuilniszak was kleiner. Verbazing alom.
Stoltenborg adviseerde om de aanwezige
voorraad bij de winkeliers terug te laten ha-
len. Wethouder Geerken die donderdag-
morgen zijn huisvuil aan de weg zal zetten
zal dan tevens zijn vuilniszakken uitprobe-
ren. De raad wordt dan deze week nader
geinformeerd.

WETHOUDER J.F. GEERKEN OVER
SOCIAAL CULTUREEL PLAN:

"Ik hecht grote waarde aan
plannen die van
onderafaan tot stand
komen"
Het sociaal kultureel plan Vorden dat deze
week tidjens inspraakavonden met de Vor-
dense verenigingen nader besproken zal
worden heeft bij wethouder J.F. Geerken

grote waardering geoogst. Geerken: "De
werkgroep heeft een geweldig stk werk ver-
richt. Dat moet beslist niet onderschat wor-
den. Ruim eenjaar is er zeer intensief aan
het plan gewerkt. Het is lang niet eenvou-
dig. Dit plan voor de jaren 1983 t/m 1986 is
in het belang van alle verenigingen. Het is
een vorm van een nieuw beleid dat door de
verenigingen bijgesteld of geaksepteerd
moet worden", aldus Geerken.

VOORGESCHIEDENIS
Twee jaar geleden heeft de gemeente het
initiatief genomen om met de plaatselijke
verenigingen te bespreken hoe in Vorden
de subsidiekoek moet worden verdeeld.
De inspraakavonden die toen gehouden
werden trokken een flinke belangstelling,
een teken dat de verenigingen zich nauw
bij deze materie betrokken voelden. In de
tijd van wethouder W.B.J. Lichtenberg is
er een voorbereidingsgroep vanuit de raad
samengesteld, aangevuld met enkele parti-
culieren. Toen de voorbereidingen achter
de rug waren werd de werkgroep welzijns-
planning in het leven geroepen. Hierin
hadden een aantel mensen zitting die een
bepaalde werkvorm vertegenwoordigen.
Zoals bijvoorbeeld de werkvorm amateu-
ristische kunstbeoefening: volkscultuur:
jeugd- en jongerenwerk: peuterspeelzaal-
werk: sportieve recreatie etc. etc.
De werkgroep geeft in haar plan aan op
welke wijze het sociaal kultureel werk in de
gemeente Vorden gestalte moet worden
gegeven. Zij heeft daarbij een aantal priori-
teiten opgesteld.
Zo wordt als zeer belangrijk het peuter-
speelzaalwerk genoemd. Ook het jeugd- en
jongerenwerk scoort bij de wergroep zeer
hoog. De aandacht wordt hierbij gevestigd
op de kindervakantie-aktiviteiten: de ka-
dertraining: vorming.
De amateursitische kunstbeoefening
wordt ook als zeer belangrijk ervaren. Dit
wordt in het plan nader aangeduid met ka-
dertrainingen, opleiding leden koren, mu-
ziekkorpsen etc. uitvoeringen gericht op
een specifieke doelgroep zoals bejaarden,
gehandicapten. Alsmede uitvoeringen van
algemene aard bijvoorbeeld zang en mu-
ziek concerten en dergelijke.

SUB^IEBELEID
De vJ^Bgroep geeft in haar plan verder aan
hoe het subsidiebeleid voor het jaar 1983
gevoerd moet worden, althans zoals de
werkgroep dat voorstelt. De verdeling van
de subsidiepot (er is voor het komende jaar
ongeveer 60.000 gulden te verdelen) is on-
der ̂ ^r gebaseerd op wat vereniginten
aan H^iteiten ontwikkelen: wat hebben
de verenigingen aan akkomodatie.
Geerken: "De grote vraag voor ons als ge-
meente is hoe ga je in het beleid de zelf-
werkzaamheid van verenigingen belonen.
Dit moet nader bestudeerd worden. Het al-
gemeen belang moeten we steeds voor
ogen houd. Individuele wensen zullen we
gezien de problemen waarmee ons land te
kampen heeft, op een lager pitje moeten
zetten".

Nederlaag voor dames
tegen IJsselmeeuwen
De dames van Vorden hebben zaterdaga-
vond verdiend met 4-1 verloren van de IJs-
selmeeuwen uit Zutphen. De eerste perio-
de bracht Hermien Tiessink bij een 1-0
achterstand de balans in evenwicht. De 2-1
voorsprong die de IJsselmeeuwen in de
tweede periode namen bleef in de derde
periode gehandhaafd. In de vierde periode
werd de 4-1 eindstand, waarbij één doel-
punt uit een strafworp, bereikt.

„Oud

Vorden"

: >./-":' ; -;.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H Haverkamp
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Op deze kaart ziet U het huis aan de Stationsweg van de bekende molenbouwer
ten Have, hier staande bij de voordeur. Achter het huis bevond zich de werk-
plaats en het opslagterrein van het bedrijf dat een zeer goede naam had bij de mo-
lenaars van ons land.

Ratti l - Gorssel 0-0
De wedstrijd eindigde zondagmiddag zoals
die begon met dubbelblanke stand. Toch
hebben de toeschouwers wel een leuke pot
voetbal gezien, maar van beide zijden was
er geen schutter in de ploeg. Daar komt bij
dat in beide doelen de keepers in goede
vorm staken en de keren dat ze in aktie
moesten komen geen fout maakten.
Ratti lijkt voorzichtig gezegd wat aan de be-
terende hand.

S.H.E.5-Ratti43-l
De thuisclub nam vrij gemakkelijk een
voorsprong, maar kort voor rust wist Ab
Waarle op fraaie wijze drie verdedigers te
omspelen en uit diens voorzet kon Johan
Egberts inkoppen 1-1.
Na de rust wist de thuisclub de score uit te
bouwen naar 3-1. Ratti kreeg nog wel kan-
sen maar liet deze onbenut.

A.Z.S.V.6-Ratti21-l
Voor de rust een vrijwel gelijkopgaande
strijd met wisselende kansen. Echter werd
er niet gescoord. In de 20ste minuut van de
tweede helft was keeper Wassink bij een
kopbal kansloo l -0. Ratti liet het echter niet
bij die achterstand zitten. 5 minuten voor
tijd was het Bart Nijhof die met een hard
schot onder de lat de stand gelijk trok. De
thuisclub die de tweede helft sterker was
kon hierin geen verandering meer bren-
gen.

Ratti 3-Apeldoorn 12 7-3
Harry Groot Roessink opende de score,
waarna Eric Rothman en Jan Batenburg de
stand naar 4-0 tilden. Vlak voor rust moest
keper Gertie Lenderink capituleren voor
een ver schot. Na de thee wist Apeldoorn
terug te komen tot 4-2. Jan Batenburg, Ar-
no Kampermann en Harry Rotman voer-
den de stand vervolgens op tot 7-2. Apel-
doorn echter bleef volhouden en kwam
nog tot 7-3. a.s. Zaterdag is er de belangrij-
ke wedstrijd van Wim Sloetjes en zijn man-
nen tegen koploper Gazgjk.

DAMES:

Ratti l -Lemelerveld 11-2
Reeds in de eerste mini^wst A. Berend-
sen voor Ratti te scorenroor een slechte
uittrap van de Lemelerveld-keepster op te
vangen en vervolgens goed te benutten, l O
Minuten later trokken de bezoeksters de
stand weer gelijk 1-1. Vlak voor rust wist
Lemelerveld de stand naar 1-2 te tillen. In
de tweede helft had Ratti het beste van het
spel. Diverse kansen deden zich voor maar
aan de afwerking schortte het dit keer. De
beide punten gingen dus mee naar Leme-
lerveld. A.s. zondag uit tegen Vaassen zul-
len we nu de nodige puntjes moeten pak-
ken.

ZATERDAG AFDELING

Ratti l - Alexandria l 4-0 '
Al in de 3e minuut van de wedstrijd kwam
Ratti l op voorsprong. Henk Bulten haalde
van zeker 25 meter afstand keihard uit. De
bal zigzagde via onderkant lat in het doel l -
0. Dat was een flinke opsteker voor Ratti,
dat veel gemaakelijker voetbalde dan Ale-
xandria. Jammer is het dat Ratti nog veel te
veel eenvoudige kansen laat liggen. Smei-
tink, Nijenhuis en Roeland Paarlberg kre-
gen in de eerste helft elk een kans voor het
inschieten, maar de schoten zijn steeds
niet goed gericht. In de 45e minuut werd
Boudewijn Smeitink door de keeper van
Alexandria in het strafschopgebied vastge-
houden. Scheidsrechter Vos wees terecht
naar de penaltystip. Nijenhuis benutte op
keurige wijze 2-0. Direct daarna was het ru-
sten.
In de tweede helft werd Henk Bulten welke
licht geblesseerd was vervangen door Ger-
rit Hoetink. Ratti bleef aandringen, maar
lieten evenals in de eerste helft teveel kan-
sen liggen. In de 70e minuut zorgde Rei-
nier Gosselink uit een zacht geschoten bal
op het doel van Alexandria, waarbij de kee-
per in de andere hoek stond voor 3-0.
Alexandria gaf de moed niet op en kwam
enkele malen gevaarlijk door. Maar de
voorhoedespelers kapten de bal te veel af,
waarna de achterspelers van Ratti weer op
hun post stonden. Van Ratti-kant werd een
bal keihard ingeschoten. De keeper van
Alexandria redde op keurige wijze. In de
laatste minuut van de wedstrijd kon Jan Ni-
jenhuis de stand voor Ratti op 4-0 brengen.

Knappe zege voor Vorden
by de Witkampers
De Witkampers uit Laren is al sinds jaren
een ploeg die voor de geelzwarten in het
Larense altijd een moeilijk te bestrijden te-
genstander is. Aan deze "traditie" heeft
Vorden zondagmiddag een eind gemaakt.
Knap spelend slaagde Vorden erin om de
thuisclub met 0-1 te verslaan. Een verdien-

de overwinning die Vorden de komende
weken het nodige zelfvertrouwen zal ge-
ven. De ploeg mikt immers op terugkeer
naar de vierde klas KNVB.
Wim Harms was zondag in Laren weer in
een uitstekende vorm. In de eerste helft,
die niet al te best was, keerde Harms op uit-
stekende wijze enkele inzetten van de La-
rense aanvallers.
In de tiende minuut van de tweede helft
nam Vorden een 0-1 voorsprong dankzij
Andre v.d. Vlekkert. De thuisclub probeer-
de deze achterstand weliswaar ongedaan te
maken, de Vordense achterhoede gaf geen
krimp. Zelfs kegen de Vordenaren moge-
lijkheden te over om de kleine voorsprong
uit te bouwen. Kansen waren er wel, helaas
werd er slordig mee omgesprongen.

Velocitas
Het zaalvoetbalteam van Velocitas heeft
competitiewedstrijd tegen Davanda III
met 2-1 gewonnen. Vlak voor het verstrij-
ken van de eerste helft scoorde Corry ten
Barge 1-0. De ruststand ws 1-1. In de twee-
de helft scoorde Freddy Bosch de winnen-
de treffer 2-1.

V.V. Vorden
Uitslagen
Zaterdag 23 oktober: Vorden Ao - Hercu-
les Ao 2-1: Witkampers A l - Vorden A l 4-
3: Vorden BI - Steenderen Bi 2-6: Voorst
B2 -Vorden B2 0-5: Voorst Cl -Vorden C l
4-4: Dieren C2 - Vorden C2 4-2: Gazelle C3
- Vorden C3 11-0.

Programma Zaterdag 30 oktober: Vorden
Ao - Ruurlo Ao: Vorden A l - Lochem A l:
Gazelle B2 - Vorden BI: Wilh. SSS B3 -
Vorden B2: Zutphen Cl-Vorden Cl bor-
den C2 - Eerbeek C3: Vorden C3 - Warns-
veld C3.

Uitslagen zondag 24 oktober: Witkampers
- Vorden 1-0: Vorden 2-Erix 21-1: GSV l -
Vorden 3 2-1: Vorden 4 - Zutphania 4 0-5:
Vorden 5 - SCS 2 5-0: Vorden 6 - SVBV 3 4-
2: Brummen 9 - Vorden 7 2-0.
Programma zondag 31 oktober: Vorden -
Pacelli: Vios B 3 -Vorden 2: Vorden 3 -Bre-
devoort l: Be Quick 4 - Vorden 4: SHE 4 -
Vorden 5: Vorden 6 vrij: Vorden 7 - Socci 6:
Vorden 8 - OBW 9.

Pak slaag voor
heren poloërs
Het eerste herenteam van Vorden heeft de
competitie wedstrijd tegen de Woelwaters
uit Harderwijk met niet minder dan 19-1
verloren. Een score die met de regelmaat
van de klok tot stand kwam. Arjan Menge-
rink redde de eer. De jeugd van Vorden
deed het beter en won met 16-0 van de IJs-
selmeeuwen uit Zutphen. Martin Siebe-
link 7x, Han Berenpas 4x, Mark Karmig-
gelt 3x en Andre Karmiggelt scoorde de
doelpunten.

Judo
Zaterdag 23 oktober werd in Sporthal
"Heerenmate" te Zevenaar gestreden om
het districtskampioenschap aspiranten en
kyu-graden (blauwe en bruine banders)
van Oost-Nederland. Voor Judo-kwai -
Vorden kwamen bij de aspiranten uit Pa-
trick Haccou en Dick Smit. Beiden lieten
zich echter in de Ie ronde reeds verrassen.
De 2e ronde wist Dick op beslissing van de
scheidsrechter te winnen. Patrick won hier
met ippon door zijn tegenstander met een
linkse beentechniek vol te werpen. In de 3e
ronde viel het oordeel van de scheidsrech-
ter echter in het nadeel van Dick uit en
moest Patrick de strijd opgeven door arm-
klem, zodat beiden het verder voorgezien
konden houden.
Bij de kyu-graden bracht Bert Wullink te-
veel gewicht in de schaal, n.l. 500 gram en
werd hierdoor ingedeeld bij de zware jon-
gens boven 95 kg, met als latere kampioen
E. Welling 165 kg, van Jindo Doetinchem.
Bert kon echter toch nog een 4e prijs mee
naar huis nemen.

Dammen
Het eerste tiental blijft l punt achterlopen
op de koploper in de landelijke 2e klasse,
Amsterdam '80. Beide teams wonnen zate-
dag hun partijen. De achterstand van de nr
3 op DCV is inmiddels opgelopen tot 3
punten. Het was wel een nipte overwin-
ning met 11-9 op Bussum. Zoals wel vaker
dit seizoen verloren er 3 spelers, dit keer J.
Masselink, W. Wassink en H. Hoekman.
Daar stond tegenover dat Henk Ruesink al
na een half uur gewonnen had, en later Kra-
jenbrink, Wesselink en Graaskamp ook
hun partijen in winst wisten om te zetten.
G. Wassink, Luimes en Wiersma speelden
remise , waarvan de eerste 2 uit een betere
tot gewonnen stand.
Het 2e team verloor in Winterswijk met 11 -
0. Er waren 2 overwinningen van J. Lank-
haar wiens tegenstander in gewonnen posi-
tie een combinatie over het hoofd zag, en
B. Rossel. J. Hoenink won wel een schijf,
maar wist in het eindspel de winst niet te
vinden. Ook A. Wassink, H. Hoekman en
G. ter Beest en H. Wansink speelden remi-
se. Verliespartijen waren er voor B. Breu-
ker, H. Klein Kranenbarg en G. Hulshof.
Het derde achttal heeft het Ie puntje. Te-
gen Brummen werd met 8-8 gelijk ge-
speeld. Een verdiend punt, al had J. La-
mers wat geluk in het eindspel, waar hij.in
verloren positie nog een puntje meenam.
S. Buist stond een schijf voor, maar miste
de winst. T. Slütter en B. Hiddink wonnen
wel. D. van Rikxoorten J. Slütter verloren.
Naast Buist deelden ook H. Esselink, B.
Wentink en J. Lamers de punten met hun
tegenstander. Het 4e team heeft evenals
het Ie kampioensaspiraties. Afgelopen
week moest er uit gespeeld worden tegen
Terborg 2. Al om 9 uur was het vonnis ge-
veld en werd een 6-4 overwinning voor
DCV 4 genoteerd. Winstpartijen waren er
voor T. Slütter, J. Slütter en M. Boers-
broek, W. Berenpas en G. Brummelman
verloren.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Now, in den hof van ow löp un blind peerd ok neet volle meer kapot, 't
meeste he'j d'r wel af'. Willem uut 't Kranengoor leep met Dark Möln-
diek 'n hof te bekiek'n. Willem en zien vrouw waarn bi'j Dark op vesite;
umdat 't zu'k mooi weer was waarn zee un ende 't hackfort deurewandeld.
't Wasjaojammer umme op zo'n mooien zondagmeddag de hele tied bin-
nen te zitt'n. 't Kon wel een van de lesten wean da'j d'r van genieten
konn'n. De vrouwluu hadd'n nao 't loop'n nogal las van de vuute en waarn
metene in de kamer op 'n stoel evall'n. Veural Dark zien vrouw had on-
mundug grote likdeurne op de tene zitt'n en daor was zo'n ende loop'n
'n bezuuking veur. Umme ze d'r op tied af te laot'n haal'n was ze te knie-
perug of meschien was 't ok wel de angst. D'r bunt now eenmaol vrouw-
luu die d'r un hekkei an heb dat t'r an eur eporkt wod!

Dark had in 'n hof ok nog kleinvee zitt'n, d'r was nogal un grote lappe
grond bi'j 't huus waor e wonn'n, ruumte had e dus genog. Met un paar ka-
naries begonn'n, had e d'r nog al zovölle grei zitt'n dat Anton van Hoof t'r
haos jeloers op zol wodd'n at hee 't allemaole zaog. Kniens, kippen,
kriel'n, doeven, enden, kalkoenen en Joost mag wett'n wat veur grei nog
meer had e d'r allemaole zitt'n.

"De hoender doet 't nog neet zo arg bes bi'j ow, heb ze snot of zoiets?"
"Met die hoender geet 't net zoas 't kammenet, eers liekt 't alles maor wie-
ter is 't niks als klungelderi'je. "Kom, kom, neet zo somber, zoat 't now
liekt is 't met un paar dage bekekk'n en kan Lubbers an de slag". "Gleuf t'r
maor niks van, ze lik nog wel un wekke of wat met mekare te hekkeien".
'"k Zol neet wett'n waor ze now nog gin liekugheid oaver heb". "Meschien
kont zee 't nog wel neet eens wodd'n of zee Vorden now subsidie mot ge-
ven veur de beume op 't kerkplein of zölt zeggen: How ze maor in de kon-
te en pot maor ni'jen. Dat leste is meschien ok nog wel 't beste. Loop maor
's met nao veur 't huus, daor staot van die grote eiken. Prach beume maor
ze heurt eigenluk in 't bos, zukke groten, 't Is hier allemaole blad en dood
holt, alles he'j vol zitt'n tot de dak götten too. Ene goeie bujje en dan he'j
weer lekkeri'je um dizzen tied van 't jaor. En dat dooie holt op de weg vin'k
altie maor geveurluk met al dat vekeer hier. Daorumme köj zukke beu-
me 't beste maor neet te groot laot'n wodd'n."

Meschien hef Dark wel geliek. Un boom zo'n tien jaor old laot'n wodden
en dan weer ni'jen. Hold de gemeenteluu werk en de kwekeri'jen vaart t'r
wel bi'j. En dan he'j minder blad en gin dood holt. En de boomsjirurgen
kont ze dan wel an de likdeurne van Dark's vrouw zett'n, dan bunt die ok
neet warkloos. En daor geet 't ok un betjen umme bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman
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Fiat 1 2 7 spec r o o d 1 9 7 7
Fiat 127 io50L2drs 1979

Fiat 127 io5oci3drs 1979

Fiat 128 spec. 1100 2 drs 1978

Fiat 128cii3oo4drs 1976

Fiat Ritmo L 3 drs 1980

Fiat RïtmO 65 CL bruin metl 1979

Fiat Ritmo 65 CL blauw meti 1980
Fiat 131 1300 4 drs. geel 1978

Fiat 131 1600 CL4 drs. rood... ...1980

Fiat Ritmo diesel rood 1980

Opel Ascona 4drs 1976
Renault 5 TS geel 1979

Renault 30 TS met elect schuifdak 1978

Citroen 2CV6 biauw 1977
Citroen 2CV6 rood 1977
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*^Z Ritmo
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F I A T AUTOBEDRIJF TEGER BV RUURLO
Stationsstraat 18 - telefoon 05735-1426

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

KEUKENS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

Tuinhekken stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

G. ESKES
Deldenseweg 7, tel. 1410

Voor al uw levensmiddelen, ook voor
boter en kaas, en voor vla, melk, karne-
melk en Yoghurt in de fles is dit het jui-
ste adres.

ZONDAG 31 OKTOBER

NEW FOUR

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Speelgoed huish. art. ka do's

Binnenkort
ook in

Vorden
Dorpsstraat 15

l

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

TEAC.
HIFI componenten
* Versterker A-70, 2 x 50 Watt.
* Tuner AM-FM, 4 voorkeuze toetsen
* Cassette V-40, metaltape-dolby
* Platenspeler P-70, volautomatisch di-

rectdrive.
* 2 jaar garantie

compleet 1498,-
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

**'
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700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Kinder vingerhandschoenen
Sportieve imitatieieren handschoenen, ijzersterk en met
opdruk skier. Bij de pols een kleine rits. Ze zijn
heerlijk warm gevoerd. De adviesprijs is 15,- weektopper

"7
i f

" '

Nicolientje baddoeken

'n Echte ouderwetse Geldersche koffietafel?
'n Gezellige fijne bruiloft?
'n Diner of receptie?
'n Reünie of personeelsavond?
'n Mooi warm of 'n apart koud buffet?

't Pantoffeltje
'n tikje nostalgisch
airconditioned
eigen parkeerplaats

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

3 stuks uni baddoeken in poly verpakt. Kleur bruin, rood en groen
Een zware baddoek die na 1 keer wassen heerlijk dik wordt. * n
De adviesprijs per stuk is 7,95 weektopper per 3 stuks l U»'

Uni truien
Een prachtige kwaliteit met V. hals. In een
fijn gebreide kwaliteit en in vele kleuren.
Geschikt voor dames en heren.
De adviesprijs is 59,50 Tuunteprijs39,50
Uni dames blouses
Een prachtige blouse met schulprand. In vele
kleuren verkrijgbaar en ook nog voor een
weggeef prijs. De normale prijs OQ
is 59,50 weektopper £«J § i

Gewatteerde pantalons
Merk monsieur B. Een fantastische warme pantalon
in chintz kwaliteit. Kleuren bordeaux - marine -
raf en grijs. De adviesprijs is dames 69,50, |̂|
meisjes 59,50 Tuunteprijs dames *T%

meisjes39,50

Kinder sweaters
Met op het voorpand Club 15 of Roll geborduurd.
Een sterke dicht gebreide trui met ronde hals. 4 C
De adviesprijs is 29,50 weektopper l ü r'

Kinder regenpakken
De bekende campripakken in de zware kwaliteit.
Kleuren oranje, bordeaux en blauw.
Maten 140/176. Adviesprijs 79,50 weektopper

^p^SSs^*
*&*:*tf

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

Suede
modelaars
Zeer modieus
laarsje in de
kleuren blauw
rood, en

petrol. Maten
36-41 Henst|

69?°

Oersterke werkschoen
Olie- en zuur bestendig. Maten
40-46. Herfstprijs:

Prachtige kollek- -^^—-—
tie dameslaarzen 9 Dames mocassin Praóhtige

gevoerde laars in
suede en leer.
Ook met platte
hak Kleuren
blauw, ijswit en
bordeau Diverse
ni . l • • 1 1 < • i
Prijzen vanaf

m diverse lengtes
b.v. dit model.
,,Second-hand
leder

Prachtige blokhak mocassin van
vol-nerf-leder in de kleuren
blauw, bordeau en zwart
Maten 36-42 Hertstprijs:



Vrijstaande woningen
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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.

Zo'n fijne halfwollen onder-
blouse. Heerlijk warm koopt u
bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

Oude kasten, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

SOKPANTOFFELS
maten 36 t/m 41 in drie kleu-

ren. j&Zffjfri,., f 20,-

MC.- RKKINK

Het adres voor aanleg van
gas, CV, loodgieterswerken.

W. Weulen Kranenbarg
08342-1364, Zelhem

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 VOflDEN TEL 05752-1971

ROLLUIKEN
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

STAATSLOTEN
Maandag 1 november

Afhalen uitsluitend 's morgens
van8.30-12.30uuren'smid-
dagsvan 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

met
Televisie

reparaties

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

Weekendaanbieding:

DIKSPECULAAS
bij:

•* ' : vv in l ' . i i i . i bro i' tMiikt;!

' i:,

Te huur: Compressoren, ho-
gedruk reinigers warm en
koud.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1,
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335.

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

Jonge Florijn
15,45

Aanbieding t/m 3-11

Vinotheek SMTT

i . '.
( ormlni;lop* i

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342

Hui/inga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Gewijzigde
spaarrente
bij de Rabdbank

m.i.v. 1-11-1982

Spaar-Direct-rekening .A 51A% (was 5l/z%)

Spaar-Extra-Premie-rekening 7]/2% (was 8

Rabobank Kinder-spaarplan 11A% (was 73A%)

Grijp 5-spaarrekening 6l/2% (was 7

Rabo-Tiener-rekening 7 % (was 11A%]

Spaarrekening met opzegtermijn

van 3 maanden 5%% (was 6 %)

van 6 maanden 6 % (was 61A%)

van 2 jaar 7 % (was 71/4%)

van 3 jaar 7!/2% (was 73/4%)

Rabobank Wijzigingen voorbehoude

Tractoren & Werktuigen

L.M.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG13
Telefoon 05752-3163

OFF. DEALER VAN CASE TRACTOREN

Wij verstrekken U gaarne vrijblijvend alle infor-
matie over deze degelijke tractor, gebouwd
voor en in EUROPA naar AMERIKAANSE maat-
staven, vandaar de nieuwe naam CASE.
TEVENS BIEDEN WIJ TE KOOP AAN:

Diverse inruil tractoren o.a.:

David Brown Case, MF, Zetor, John Deere enz. (22 t/m 72 PK;
met of zonder kabine

Enkele gebr. ploegen (1 en 2 schaar)

Gebr. kuilvoersnijders

Gebr. mengmesttanks.

Vraag prijsopgave van nieuwe tank. We bieden goede prijzen voor uw oude.

SPECIALE AANBIEDING
Diverse kettingzagen Sachs Dolmar types 1 os t/m 120.
"G^vl^" 'OOIO elektrische kettingzagen voor de hobbyist (zeer lage prijs).

Ook nog enkele gebruikte ZagöH o.a. Dolmar 119, zaagbereik 43 cm. Jon-

sered, zaagbereik 45 cm.

St. Nicolaaskrant
Bezorg nu uw copij voor de advertenties
van het St. Nicolaasnummer, welke uitge-
geven wordt in samenwerking met de Vor-
dense Winkeliersvereniging. Speciaal de
leden hebben voorrang, doch dan moet wel
de copij tijdig in ons bezit zijn. Uiterlijk 28
oktober.
5 November moeten wij de krant al op de
post hebben, dus lever nu uw kopij in of bel
even 1404.

Drukkerij Weevers.

Vordense Coöp Zuivelfabriek
Per 30 oktober 1982 zullen we stoppen met de verkoop van melk,
melkprodukten, frisdrank, bier, koffiemelk, roomboter en margari-
ne.
De retour emballage kan nog tot 5 november '82 ingeleverd wor-
den.

We blijven wel doorgaan met de verkoop van ons eigen produkt, namelijk

KAAS.
De openingstijden vanaf 1 november '82 zullen zijn: maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Onze clientèle danken we voor het
vertrouwen dat u ons al die jaren hebt gegeven en voor een uitste-
kend stukje kaas tegen een zeer scherpe prijs zien we u gaarne terug,
ook na 1 november '82.

Vorc^nse Coöp Zuivelfabriek
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Oude motoren, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

UITSCHIETER VAN DE WEEK!!
Tinneroy pantalons in 2 kleuren
(kaki + roodbruin) nu 39f"~

Modecentrum

Ruurlo

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

W. Weulen Kranenbarg

Zelhem

Melkbussen stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
Tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

De mooiste
mantels van dit najaar.

Wollen fxipe met
e dnikkers en

k(intru.st hiezeti.

189,-

in mantel niet Schitterende mantel
kinnfiirtuhele teddr- metfraaie sin*stiktiels

\-uerin}f en leuke ïn'roor-en aehtetptmtL'
kontrast biezen. Dö^r de aparte suüüng

239 — "eennieuH-winterbceld."

259,-

Sportieve mantel run
oÜ-jïnished katoen in
een komfortiibele snit.

In moilit'uti petii)!.

189,-

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Ons modeteam
zal u graag
adviseren bij de
aanvulling van
uw garderobe.



Uit het politierapport
Uit de lucht
In samenwerking met de'opsporingsdienst
van de P.T.T. is in Vorden een geheime
zender uit de lucht gehaald. Eigenaar M.
uit Borculo kreeg terzake een proces-ver-
baal. De inbeslagname geschiedde 15 ok-
tober j. 1. om half elf des avonds.

Ingesloten
Op het politiebureau te Vorden is op 17 ok-
tober ingesloten F.M. uit Heerlen, die
wordt verdacht van diverse inbraken o.m.
in Baak en Wichmond. M. werd in Ren-
kum aangehouden. Woensdag wordt hij
voorgeleid voor de offiecier van Justitie te
Zutphen.

Baldadigheid
Op de bouwplaats van woningen op het
Hoetinkhof vonden baldadigheden plaats
en zijn er vernielingen aangericht. De poli-
tie houdt verscherpt toezicht.

Getuigen gevraagd
Op 15 oktober tussen half drie en half vier is
op de Rondweg bij de kruising Zutphense-
weg een aan de rechterzijde van de weg
staande lantaarnpaal geheel omvergere-
den. De betrokken bestuurder is doorgere-
den. De politie heeft de zaak in onderzoek.
Gezien de bandensporen zal het vermoe-
delij k een vrachtauto zijn geweest. De poli-
tie verzoekt eventuele getuigen zich te
wenden tot het politiebureau.

Auto contra jeep
Een jeep uit 1942 kwam op de Almense-
weg afslag Gazoorweg in aanrijding met
een personenauto. De aanrijding ontstond
omreden geen voorrang werd verleend. De
politie heeft de zaak in onderzoek. De per-
sonenauto werd zwaar beschadigd. De
jeep (een Dodge uit 1942) liep slechts on-
betekende krasjes op.

Nog een lantaarnpaal
Op de Rondweg bemerkte H.v.Z. uit
Warnsveld te laat de bocht op toen hij rich-
ting Zutphen reed. Het gevolg was dat hij
een lantaarnpaal aan de linkerzijde van de
weg omver reed en vervolgens tegen een
markeringsbord tot stilstand kwam. De au-
to was totall-loss. Dr. Haas verleende de
bestuurder eerste hulp.

Eerst links dan rechts
De bestuurder B uit Zelhem wilde afgelo-
pen donderdag met zijn busje komende uit
de richting Hengelo op de Rondweg linksaf
richting Wichmond, maar bedacht zich op
het laatst en sloeg rechtsaf richting Vorden.
Daardoor reed F.E. uit Deventer, die B.
aan het inhalen was tegen de bus aan. Ge-
volg: schade aan beide voertuigen.

Serie inbraken
Op 20 oktober om kwart over vijf in de mor-
gen is een inbreker gestoord met zijn werk-
zaamheden bij de woning van de familie
van A. aan het Hoetinkhof. Er wordt niets
vermist. In de nacht van 24 op 25 oktober is
in een vijftal woningen in Vorden ingebro-
ken. De werkwijze van de inbreker was in
alle gevallen identiek. Het boren van gaat-
jes waardoor het slot kan worden opgewipt
en het opschuiven der ramen. Het betrof
woningen aan 't Vaarwerk, Brinkerhof
(2x), Mispelkampdijk en Hoetinkhof. De
buit in zijn totaal was niet groot nl f80,-.
Ook of 't Wiemelink is gepoogd in te bre-
ken. Dit geschiedde afgelopen maandag.

Diefstal rywiel
De heer O. uit Vorden heeft bij de Rijkspo-
litie aangifte gedaan van de diefstal van zijn
rijwiel, geparkeerd staande bij de Dorps-
kerk te Vorden. De diefstal van dit zwarte
rijwiel is gebeurd afgelopen zondag.

Verkeerscotrole
Tijdens een selectieve verkeerscontrole op
de Zutphenseweg afgelopen dinsdagmid-
dag werden door de rijkspoliti^l auto's
aangehouden, zeven maal werd een ver-
baal uitgereikt t.w. 3x geen rij- en kente-
kenbewijs, lx defecte uitlaat, 2x geen gor-
del bestuurder en l x geen gordel passagier.

Auto naar de sloop
Tijdens een patrouille van de Rijkspolitie is
afgelopen woensdag een kleine personen-
auto aangehouden en voor technisch on-
derzoek opgebracht naar het bureau. De
betrokken auto schaarde n.l. over de weg.
Het onderzoek bracht zoveel mankemen-
ten aan het licht dat de auto voor de sloop is
afgevoerd.

Gesignaleerd
Opnieuw zijn in Vorden dames gesigna-
leerd die langs de deuren venten en waren
te koop vragen dan wel goederen verko-
pen. In voorkomende gevallen zoveel mo-
gelijk gegevens verzamelen en de politie
direct waarschuwen.

Broodoonog!
^̂ ^ ^ ^ ^ ^ A ^̂ Bî ^

De brutale kruidenier
houdt dit land goedkoop!f

Broodoorlog!
Alle soorten gesneden wit en bruin brood, dus óók
volkoren en tijgerbrood, nu voor de wettelijk voor-
geschreven minimumprijs van f 1,76.
Goedkoper mag niet, anders zouden we nog wel
verder zakken met de prijs,
we zijn wel brutaal maar we houden ons aan de
wet.

'ÜIÊiiii^^mm

Cöbber extra jam
conflture,
pot 450 gram, abrikoos, kersen,
ananas of aardbei

Santusa bijenhoning,
pot 450 gram

Margarine,
pakje 250 gram, Vrij Produkt

Croma
braadmargarine,

Frolic,
zak 1500 gram

Sherry,
medium dry, fles 0,67 liter.

Clder,
real demi-sec. fles 0,75 liter -

Appelmoes,
5/4 POt :

Delmonte
tomatenpuree,

Sperziebonen,
y> pot
wortelen extra fijn,
5/4 POt

Knakworst,
potje 180 gram. 8 stuks

Unox Smac,
blik 200 gram

Pllchards,
in tomatensaus, blik 425 gram

Roosvlcee,
f les 0,6 liter _

Suikerklontjes,
kilo -

Aqua Fresh
tandpasta,

steradent tabletten,

varkenssate,
3 stokjes

sneeuwster,
diepvries _

Afwasmlddel extra,
literflacon

Spiritus,
literflacon _

Tolet w.c.-poeder,
bus 450 gram

Atrlx handcrème,
pot 200 ml

Clorlx tolletbloc,
56 gram

Magere chocolade via,
houdbaar, literpak

Ardlta
damesverband,
met hechtstrip, pak 20 stuks

Tolietzeep, -ion
3 stukken a 90 gram, Vrij Produkt IO3

Tarwebloem,

Havermout,
pak 500 gram

Niet in alle filialen verkrijgbaar
Slagerspnjzen geldig tot en met 30 oktober

Spaghetti,
pak 500 gram Runderlappen,

mals, mager, kiloBastogne koeken,
pak 24 stuks Borstlappen,

mager, kiloTheebiskwie,
pak 175 gram Klapstuk of hachee,

500 gramTissue toiletpapler,
4 rollen a 200 vel. Vrij Produkt.Mars,

50 gram, pak 3 stuks zwaluw lucifers,
10 pakjes _ GroentemanMini-Mars,

Mini-Snickersof Mini-MilkyWay,
zak 250 gram Cricket

wegwerpaanstekers,
2 stuks -

Kaasknabbels,
100 gram

Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Groente- en fruitprijzen geldig tot en met
30 oktober as

Colden wonder chips,
zak 120 gram, paprika of naturel

zoute pinda's,
zak 250 gram

Aluminlumfolie,
rol 25 meter. Vrij Produkt ._ Mandarijnen, 1QQ

Spaanse, nieuwe oogst, Satsuma, kilo lïlïJ

worteltjes,
gewassen, kilo

Jordan
afwasborstel

Soeppakket,
diepvries, pak 500 gram

vissticks,
diepvries, pak 250 gram a 10 stuks

Sperziebonen,
import, 500 gram

Junior haarlak,

Friesche Vlag
halvamel,
fles 0,5 litj

Mag
chocolademelk,
houdbaar, literflacon _

Cailfornia soep, K0
4-bordenblik, groente, kip of tomaat OïJ

Heinz
tomatenketchup,
fles 850 gram

Uitjes.
zoeizuur, v* pot

^^T ^^T ^^T ^^

Wat dit land nodig heeft is een brutale kruidenier
[UI PRUS-SIAG
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Eendertien-jarige knaap werd maandagj.l.
betrapt toen hij bij boekhandel Loga een
magnetisch schrijfbloc ter waarde van f7,-
ontvreemde. Toen de verkoopster de jon-
geman wilde vasthouden stompte deze de
verkoopster en wist vervolgens te ontko-
men onder achterlating van het ontvreem-
de.

Pseudo-paspoorten
In het kader van de kinderboekenweek
heeft Uitgeverij Kosmos te Amsterdam
een op een Nederlands paspoort gelijkend
boekwerkje uitgegeven. In verband met
overtreding van de auteurswet heeft de Of-
ficier van justitie te Amsterdam de inbes-
lagname gelast van die boekwerkjes. Bij
een plaatselijke winkelier heeft de Rijkspo-
litie Vorden nog een drietal van dergelijke
boekwerkjes kunnen achterhalen.

Reegeit aangereden
Inwoner D.J.B, kon op de Deldensebroek-
weg een aanrijding met een reegeit, toen
deze plotseling de weg over kwam, niet
voorkomen. De reegeit bracht het er niet
levend af. Verstralers en voorzijde van de
auto liepen schade op.

Diefstal dakpannen
Mevr. G. uit Vorden deed aangifte van dief-
stal van ca 150 oude dakpannen, eigendom
van/haar werkgeefster fam. H. Vermoede-
lijk zijn de pannen afgevoerd met een aan-
hangwagen.

Leksteken fietsbanden
Inwoner G.J.W. deed bij de Rijkspolitie
aangifte dat maandag j.l. de banden van
zijn in de N.S. fietsenstalling staande fiets

waren doorgestoken. Afgelopen dinsdag
bleek dit bij meerdere aldaar gestald zijnde
fietsen het geval te zijn. De Rijkspolitie
heeft de zaak in onderzoek.

Waarschuwing
Afgelopen donderdag heeft de politie de
katapults van enige jongelui in bewaring
genomen. Er waren klachten binnen geko-
men terzake van het onverantwoord ge-
bruik. De politie heeft daarbij de jongelui
gewezen op de gevaren die het hanteren
van een katapult kan voortbrengen. De-
zelfde jongelui werden diezelfde middag
om kwart voor drie betrapt toen zij middels
een geschenk van de spaarweek de bermen
aan de rondweg in de fik staken. Ook deze
aanstekers werden ingenomen. Vermoe-
delijk speelt de verveling aan het einde van
de vakantie een woordje mee.

Thema-avond
vrouwenraad
Donderdag 28 oktober aanstaande organi-
seert de Vrouwenraad weer een thema-
avond in het Dorpscentrum. Voor deze
avond is de heer G.H.H. Adams, stafdo-
cent aan de Politie-Kaderschool te Zut-
phen, uitgenodigd. Onderwerp van deze
avond s "Angst en onveiligheidsgevoelens
bij de mens". Om het onderwerp iets toe te
lichten volgen hier enkele aandachtspun-
ten nuit zijn inleiding.
Menselijk leven is verbonden met angst en
onveiligheidsgevoelens. Vele ervaren wel-
licht de dreiging op het hedendaagse be-
staan. Dagelijks zien en horen we van
dood, moord, terreur, verkrachting en ge-
weld. Snelle veranderingen en spanningen
in de maatschappij laten ons niet onbe-
roerd, zoals spanningen tussen Oost en
West, atoomdreiging, honger, oorlog en el-
lende, evenals problemen rond energie.

voedsel, milieu en grondstoffen. Ook heb-
ben we te maken met verschuivingnèn in
de ge/.insstruktuur zoals nieuwe vormen
van samenleving, wel of geen kinderen,
wel of niet buitenshuis werken. We vragen
ons ook af hoe het straks met de kinderen
gaat, zeker wat betreft de studie, werk en le-
vensoriëntatie. De angst dat ze misschien
vluchten in sekten, drugs of krminaliteit .
Door het ver/.wakken van de religieuse of
levensbeschouwelijke dimensie voelen ve-
len zich verlaten. Welke voorwaarden en
normen gelden voor ons als er gesproken
wordt over abortus, euthanasie, transplan-
tatie, zaadbanken, etc. etc.
Dit zijn allemaal vraagstukken die velen
bezighouden en die angst en onveilig-
heidsgevoelens kunnen oproepen. Na de
inleiding van de heer Adams is er een pau-
ze waarna volop gelegenheid is om vraen te
stellen en te diskusiëren. De avond is voor
iedereen, zowel mannen als vrouwen, toe-
gangkelijk! Voor prijs entree en aavang zie
advertentie in deze Contact.
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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.

28 okt. vrouwenraad thema-avond
29 okt. Jong Gelre Volleybal, Dorpscen-

trum
4 nov. Bejaardenkring Dorpscentrum.

Droogbloemen schikken
Met een hartelijk welkom door de vice-
voorzitter van de kampioene in de ereklas-
se Bloemschikken, mevr. J.A. Lutke-Wil-
link uit Geesteren en de vele dames en her-
en, begon een avond waarin „droogbloe-
men" een ander leven gingen leiden en tot
nieuwe creaties werden omgetoverd.
Mevr. Lutke-Willink, zoals ze zelf vertelde,
een boerin met grote liefde voorhet bloem-
schikken en handwerken, gaf waardevolle
adviezen over het drogen van bloemen en
liet zien hoe prachtig haar eigen gekweekte
en gedroogde bloemen waren. Na de pauze
mochten de aanwezigen met deze prachti-
ge bloemen hun eigen creativiteit ten toon-
stellen. Het werden enkele uren vol inten-
sie voor de mogelijkheden van het schik-
ken van droogbloemen.
Met een hartelijk applaus werden zowel
mevr. Lutke-Willink als mevr. Kramer die
haar assisteerde voor deze fijne avond be-
dankt.
De grote belangstelling op deze avond en
de deelname aan de bloemschikwedstrij-
den, die door de Kon. Mij. worden georga-
niseerd, zijn een bewijs dat veel mensen in
deze tijd van doemdenken, met GuidoGa-
zelle willen zeggen, mij spreekt de blomme
een tale". Allen die door bloemen, planten
etc. verkwikt worden, zijn hartelijk welkom
op de avonden van de Kon. Mij. van Tuin
en Plantkunde. Inlichtingen: Secretaris D.
Jansen, Eefde, tel. 05750-40784.

Opening sporthal
De in aanbouw zijnde sporthal te Vorden
zal volgend jaara op 5 februari worden geo-
pend. Het ligt wel in de bedoeling dat de
hal begin januari al in gebruik wordt geno-
men.

Record jaarbezoek
Wierssertuinen
Afgelopen zondag kwam ruim 3500 bezoe-
kers de tuinen van het kasteel "De Wiers-
se" bewonderen. Was het in de-eerste uurt-
jes wat dunnetjes, later toen het weer con-
stant bleek kwamen ze in grote getale. Veel
aandacht was er voor de wederom geplaat-
ste familiewapens van de aan "De Wiersse"
gepatenteerde geslachten t.w. Gatacre, de
Stuers, van Heeckeren en van Limburg Sti-
rum. Deze wapens waren het laatst geschil-
derd in 1947, daarvoor in 1922.
Ook de Rhododendron- en rozententoon-
stelling hadden goede weerstomstandig-
heden. Tesamen hebben de vijf bezoekers-
dagen in 1982 een record aantal bezoekers
opgeleverd. -

Bosgrond 't Hackfort
In ons nummer van 14 oktober gaven we
een persbericht weer waarin melding werd
gemaakt dat een perceel bosgrond in 't
Hackfort in hoge mate verzuurd was. Al-
thans tot die ontdekking kwamen enige
medewerkers van de Landbouwhoge-
school te Wageningen, die dit onderzoek
hadden gedaan in samenwerking met eni-
ge andere instanties. Landbouw en indu-
strie moeten, volgens de onderzoekers, de
schuldigen zijn, aldus het bericht.
De agrarische bevolking keert zich nogal
fel tegen deze berichtgeving. Het is gemak-
kelijk, aldus deze, de schuld maar weer op
de landbouw af te schuiven. In het gebied
in en rondom 't Hackfort wordt met overleg
de weilanden en landerijen bemest. Het is
zo dat bij lange na niet hete toegestane aan-
tal varkens per H.A. wordt gehaald.

K.P.O.
De oktoberbijeenkomst van de K.P.O.
mocht zich in een grote opkomst verheu-
gen. Mevrouw Wieggers opende met een
Herfstgedicht en daarna hebben de talrij ke
dames enige uurtjes gekwisd. Het was een
uitermate plezierige avond in zaal Schoe-
naker.

B.V. Kranenburg
Kranenburg I wist thuis tegen Gouden
Druif I een regelmatige 38-32 overwinning
te ehalen. Kranenburg 2 daarentegen had
alle moeite om VOP 2 te weerstaan. Het
werd een nipte overwinning met 35-34.
Het derde team moest naar Baak. Tegen

Ons Genoegen 3 werd het een 32-40 over-
winning.
Het vierde team speelde thuis tegen Gou-
den Druif 4. Slechts Freddie v.d. Linde
kwam tot volle winst. Inge van de Broek
scoorde 9 punten, Lourens Bleumink en
Harrie Roelvink waren echter dit keer de
mindere van hun tegenstanders. Zodoen-
de overwon Gouden Druif met 33-36.
Kranenburg 5 tenslotte leed een zware ne-
derlaag tegen KOT 2 met 2-40.

"De Graafschap" wint
samengestelde
wedstrijden
Zaterdag werd de onderlinge samengestel-
de wedstrijd tussen de ponyclub de Vier-
sprong uit Toldijk, L.R. de Zevensteen uit
Steenderen en de organiserende vereni-
ging "De Graafschap" uit Vorden.
Tijdens de prijsuitreiking in Hotel Bakker
mocht de instrukteur van "De Graafschap"
de heer J. van Willigen zowel de beker voor
de paarden als de ponies in ontvangst ne-
men.
De wedstrijd bestond uit dressuur, welke 's
morgens werd verreden en een cross-cou-
try over drie kilometer met aansluitend een
springparkoers. In het totaal kwamen er 60
combinaties aan de start.
Nadat voorzitter Joh. Norde 's avonds de
vrijwilligers voor de medewerking had be-
dankt overhandigde hij iedere deelnemer
een lintje voor dressuur prestatie.
Uitslagen samengesteld: Pony beginners: l.
Marcel Schiphorst, 2. Henny Bilderbeek,
3. Marieke Rekswinkel.
Ponies B en L: l . Jonen Heuvelink, 2. Alies
Oplaat, 3. Astrid Bergsma.
Paarden beginners: l. Katja van Biljouw, 2.
Wim Groot Nuelend, 3. Mirjam Doornbos.
Paarden B en L: l , Wim Lenselink, 2. Ger-
rie Uenk, 3. Henny Lenselink.
De beker voor de beste Vordense begin-
ners combinatie beschikbaar gesteld door
Bakker Oplaat, werd gewonnen door An-
dre van Asselt, terwijl Jorien Heuvelink de
beker van de firma Woltering won voor de
best gevorderde combinatie.
Doordajfc paarden van Vorden voor de
derde Ifl^le dierenarrsenbokaal Steende-
ren wonne, mag deze beker definitief in
Vorden blijven.

B.V l̂ash
UitslajPPplash 2 - Seapeard 8-0: Flash 2 -
B.C Euro 4 4-4: Flash 2 - Yapton 3 8-0:
F lash2-BCWehl7- l .

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo G.

Vioolles
Leerling-Conservatorium wil
les geven aan beginners.
Telf. 05752-2697

Hoofddealer: Honda. Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast, Samix

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP-VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen -tuinbouwtrekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL. 05753-20 26

Eindeloos loopplezier voor beiden
de sportieve schoen i

Partnerlool". voor een parlnerf

36-45

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342

Schildersbedrijf

J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.

LS.

De tijden die we beleven zijn weinig florissant. Bezuinigingen en inleveren zijn aan
de orde van de dag. Wat stellen wij daar tegenover?
Dit; een premie op schilderwerk die, recht tegen de stroom is, voor particulieren
maar liefst 50 gulden per man per dag bedraagt! Een solide bedrag, een zeer we-
zenlijke bijdrage in de kosten. Een stimulans om uitgerekend nu het binnen schil-
derwerk aan de beurt te laten komen.
Die ongekende hoge premie is alleen bestemd voor particulieren. Voor bedrijven,
scholen, instellingen, gemeenten en andere lagere overheden geldt een premie
van 35 gulden per man per dag.

Bovengenoemde premies worden verleend voor onderhouds- binnen schilder en
behangwerk, dat minstens 3 dagen vergt en wordt uitgevoerd in de periode van
22 november 1982 tot en met 11 maart 1983 en waarvoor de aanvrage voor het
begin van de werkzaamheden is ingediend.

Wij kennen de voorwaarden en regelen de aanvraag voor U. Wilt U meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend 05752-1 523 en wij informeren U geheel vrijblijvend.

Inmiddels verblijven wij steeds gaarne tot uw dienst
Hoogachtend
J.M. Uiterweerd

Voorronden
clubkampioenschappen
volleybal Nederland
Twee ploegen van Dash hebben aan deze
voorronden meegedaan t.w. een meisjesju-
niorenteam en een meisjes-aspiranten-
team. Het eerste team toog onder leiding
van Gerben Kuiper naar Kampen. Vooral
gelet op het leeftijdsverschil hebben de
meisjes-junioren het er voortreffelijk afge-
bracht. Er werden twee eclatante overwin-
ningen geboekt op resp. Animo (15-8 en
15-1) en Taberna (15-7 en 15-8) en twee ge-
lijke spelen nl. tegen ATC(11-15 en 17-15)
en Krekkers (15-5 en 12-15). Aldus beland-
de de ploeg in de finale, maar toen bleken
de meisjes enigszins moegespeeld ook al
omdat er maar l wisselspeelster mee naar
Kampen kon. Sparta uit Zelhem, dat elk
jaar weer sterk is, zag kans Dash op de
knieën te krijgen met 15-6 en 15-6. De
tweede plaats in dit gezelschap mag even-
wel als een zeer goed resultaat worden be-
schouwd. Een volgend jaar kan er méér in
zitten nals dezelfde ploeg het nog eens zou
kunnen proberen.
De meisjes-aspirantenploeg van Dash, die
naar Gorssel ging onder leiding van Gerrit
Limpers had het moeilijker. In de prachti-
ge nieuwe sporthal van Gorssel behaalden
ze in de eerste wedstrijd een gelijkspel te-

gen SVS, maar konden het tegen Longa
niet bolwerken, hoewel de tweede set bijna
werd gepakt. Tegen Zios gingen de Dash
meisjes goed van start, maar op een kritiek
moment stokte het bij een ruime voor-
sprong van 13-9 en het werd helaas voor
Dash nog 14-16 voor Zios. In de tweede set,
bij experimentele wissels van Dash, kwam
de ploeg helemaal niet meer aan de bak en
wer het 15-0 in het voordeel van Zios. De
zeer jonge Dash-ploeg, 13/14jarigen, heb-
ben een goede les gehad en zullen in de-
zelfde samenstelling het volgend jaar na
een hopelijk goede voorbereiding hoge
ogen kunnen gooien.
Overige uitslagen: M. jun. Dash - DVO 2 2-
l:ds. l ek l . Dash4-Sp. Dev. 1-2: Dash 3-
Sp. Dev. 2 1-2.
Programma Dames 3e div. Dash l - Krek-
kers l (Sportzaal Vorden).
Krekker heaft uit 4 wedstrijden reeds 10
punten behaald, terwijl Dash er 5 uit 3
heeft.

P.K.V. nieuws
Op de landelijke tentoonstelling van Hoen-
ders, Dwerghoenders, Konijnen, enz.
georganiseer! door "de Eendracht" te Rijs-
sen, behaalden éénige leden van de P.K.V.
alhier mooie predikaten.
Grote hoenders: Australorps, A. van Hus-
sel. Z.G.

Dwerghoenders: Sussexcolubia, A. van
Hussel. G.
Konijnen: Vlaamse Reus Haaskleur: W.
Rietman 2 x 2e F en 3 x ZG
H . B . J . S n e l l i n k 2 x G .
Vlaamse reus wit: H.B.J. Snellink ZG.
Nieuw Zeelanders rood: G. Lenselink Ie F

e n 2 x G .
CastorRexM.G.Lijftogt3eZG,ZG,en2x
G.
Mid: geel marter d. Klein Geltink G.

Treffers '80
Het eerste team van de Vordens Tafelten-
nisvereniging Treffers '80 heeft de compe-
titiewedstrijd tegen medekoploper Unitas
uit Etten met 8-2 verloren. F. Evers en F.
Schoenaker behaalden elk een punt, ter-
wijl R. Knippen niet tegen het Chinese spel
van Uni tas was opgewassen. Dit was de
eerste nederlaag voor de Vordenarcn
Het tweede team won thuis met 7-3 van
Hengelo. S. Hovenkamp won 3 part i jen,
terwijl J. Jansen en J. I b b i n k elk tweemaal
tot winst kwamen.
het derde tea verloor met 7-3 van KSV uit
Vragender. Blijverveen 2x en M. Martinus
zorgden voor de Vordense punten. Het
vierde team won uit met 6-4 van Keyles uit
Keyenborg. R. de Heus won 3 partijen, H.
van Blijderveen 2x. Het dubbelspel werd
eveneens gewonnen.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Nederlandsche
Middens' nds Spaarbank

SPECIALISTEN
IN SPAREN

Ten Cate ondergoed voor het
hele gezin

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden
heeft het.

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel an

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1 531

Koopjestip!!
Alleen deze week blauw lak
ballerina met stoffen
gesp en bananenhak.
Normaal f 109,-

f75,-nu

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Tuinproblemen:
Haal de Hovenier erbij.

Plant nu Uw bloembollen (Voor
binnen en buiten) Vaste planten/
violen etc. Heesters/ coniferen,
Laan- en fruitbomen, alsmede
meststoffen-tuinturf enz.

Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508 b.g.g. 2054

LAN D11

HEM ' N
GBO E N VOOR ZIENERS

SRI 31-VI D
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

•—TT~
Uw oude deuren beter als nieuw!

Grote demonstratie
Vorden

op vrijdag 29 oktober a.s. van
16.00-20.00 uur in het Dorpscentrum,

Vorden, Raadhuisstraat 6

• interreno
Interreno Oost-Gelderland ARWI
Eibergseweg 25 - 7273 SP Haarlo (gem. Borculo).
Telefoon: 05456-478.

Graete
Burggraf stereo HiFi

EEN WAARBORG

VOOR NAZORG

* 67 cm Heliochrom beeldbuis
* 32 programma's
* Infrarood afstandsbediening
* Stereo of simultaanweergave
* 30 W muziekvermogen
* 3-weg basreflex luidsprekers
* HyperSonic klanksysteem
* AV-aansluiting voor video-recorder
* Aansluitingen voor 2 hoofdtelefoons en cas-

setterecorder
* Voorbereid voor Teletekst
* 2 jaar garantie

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813



De prijzen springen de pan uit, tijdens onze

MAGAZIJNENVERK l lP
VRIJDAG

29
OKTOBER
van 8.30 uur tot

's avonds 21.00 uur

ZATERDAG

30
OKTOBER
van 8.30 uur tot

's middags 16.00 uur

MAANDAG

1
NOVEMBER

van 13.30 uur tot
's avonds 21.00 uur

845,—

mmII!
SS
B\

Nog enkele

Tuinstoelen en
Terrasstoelen

voor een zacht prijsje

Fauteuils
Massief eiken vanaf

Draaifauteuil
Massief eiken. Rundlederen
kussens van 975,- voor

Club
Zwaar massief eiken.
Mohair velours éénmalig 4 /O/ —

Schommelstoel
Bruin gebeitst beuken voorlH9, —

Draaifauteuil
Manou. Draion velours kussen
zware kwaliteit voor

Draaifauteuil
Geheel rundieren, bali romp
(2 kleuren) van f 1085,- voor

Mimiset
3 delig massief
eiken meeneemprijs

Ladenkastje
Eiken. 4 laden
van f 345,- voor

Lektuurbakken
E i ken reeds vanaf 3 O, —

Kralenstoel
Eiken. Biezen zitting 1 65,- voor 11 9, —

Boekenkast
Eiken. Hoog model éénmalig

T.V.-kasten
Eiken. Diverse modellen

Linnenkast
Schuifdeur. Grenen struktuur «•/%/>
1/3 leg, 2/3 hang pakketprijs 169/~

2 deurs kast
Massief grenen met
Louvre deuren *>r>«
1/2 hang, 1/2 leg pakketprijs 298,—

Ledikant
80/190 massief vuren IOQ
l nel. bodem 139, —

Fauteuil
Grenen met bruin camvast «•**«%
kussen van 1 72,- pakketprijs J 39, —

Zitelementen
los. Massief grenen/ ruitstof ***r\

pakketprijs 1 29, —

Schrijf bureau
Grenen struktuur pakketprijs 1 29, —

Prikborden eoxso cm 17,95
Lattentafels
Massief grenen (3 maten) vanaf

Mimiset
Massief grenen /O,—

Boekenkasten
Massief grenen (als pakket) 180 x 80 95, —

100 x 80 75,—

In onze ondergrondse magazijnen (lift aanwezig). Ingang via de winkel.
Momenteel komen de nieuwste meubel en tapijtkollekties weer binnen, dit vraagt natuurlijk veel
ruimte in onze toonzaal.
Vandaar dat wij U diverse toonzaalmodellen in leder, massief eiken, Bali-bruin, essen en manou met
Kortingen tot 30% aanbieden in onze magazijnen.
ALLES ONDER VOLLEDIGE GARANTIE. HAAST U! DE MEESTE MODELLEN ZIJN ÉÉNMALIG.

MODERNE
HOEKKOMBINAT1ES
Geheel bekleed met een zware
draion velours. Diverse modellen
Als 3 + 2 zits vanaf

Geheel massief Grenen

HOEKKOMBINAT1E
1 -2-3 zits. Tweedstof kussens
van 1875,-kompleet voor

1295,-

1495 -

vanaf 269, —

BANKSTEL 3 1 - 1 zwaar massief
eiken met losse rundlederen kussens,
van f 2845,- éénmalig
in draion velours éénmalig f 1 975,-

HOEKKOMBINAT1E ,::,
zwaar massief eiken. Fors model met
voorgevormde rundlederen kussens
van f 3985,-

2395,-

1.49 m breed
Met dichte deuren of
2 glasdeuren
van 1845,- voor
(Dit is éénmalig)

éénmalig

Eiken bankstellen met draion velours vanaf

3275,-
1375,-

1495-
Diverse buffetkasten en vitrine kasten met
forse kortingen

Aanbouwwand
2,40 m breed. Massief eiken
front met verlichtingslijst
van 3545,- éénmalig

Vitrinekast
Bali-bruin essen,
95 cm breed
van 1120,-

&

éénmalig

<%%«&
*V

2 zits banken
in modern, klassiek

en leder vanaf

795-

EETHOEKEN
Boerenknopstoelen
Massief eiken met biezen zitting
van 198,-zolang de voorraad strekt

Windsorstoelen
Massief eiken. Skat zitting

van 189,-voor

Eetkamertafels
Eiken. 120 x 80 cm

Eetkamerstoelen
Bali-bruin essen

vanaf l «f O r

119-vanaf

Eetkamertafel
Zwart essen. 120 x 80 uittrek
van 329,- voor

Keukentafels vanaf

145,
85,

ledikant 140/200

en 2 nachtkastjes met klep. 11 O O
Geheel massief eiken éénmalig llüOf~~

«P

dolle dagen
Vrijdag en Maandag tot

's avonds 21.00 uur
geopend

DIT ZIJN NOU TAPIJT-
KOOPJES OM TE STELEN!

Kortingen tot 30%
24 rollen kamerbreed tapijt op voorraad, worden U tegen zeer
scherpe prijzen aangeboden en bovendien gratis gelegd. Deze
prijzen gelden, zolang de voorraad strekt. 2 voorbeelden:

Woonkamertapijt
400 breed, zuiver scheer-
wol. Bergoss grove nop.
Normaal 359,- nu voor

O"7Q£- i Wf ™
+ gratis leggen

Slaapkamertapijt
400 breed, velours (beige)

nylon.
Normaal 109,- nu voor

79,— p™
+ gratis leggen

ALLES MET VOLLEDIGE GARANTIE

Coupons tapijt met kortingen tot 50%

Door de enorme rollen verkoop van het laatste halfjaar, zijn er grote
hoeveelheden coupons in wol en nylon overgebleven.

Komplete interieurverzorging en binnenhuisarchitektuur
Zutphenseweg 24, Telefoon 05752-1514

UIT ONS WONINGTEXTIEL MAGAZIJN

Zuiver donzen dekbedden (type cassette)

Synthetische dekbedden prima kwaliteit

Zuiver scheen/vollen dekens

Gestikte dekens

Draion dekens

Flanellen lakens

1 persoons vanaf

298,-

69,50

119,-
79,-

49,-

25,95

2 persoons vanaf

429,-

109,-

149,-

97,50

85,-

35,95
Cinderella hoeslakens, dekbedovertrekken etc in diverse maten voor een speciale

10% korting

20% korting

prijs.

Chenille Spreien diverse kleuren en dessins in 1 en 2 persoons

DoilChe gordijnen diverse dessins met

Tafelkleden handweef vanaf 49,- Smyrna vanaf 169,-

Veren kussens f 18,95 per stuk 2 voor 29,95

Theedoeken 2 voor 12,95 Baddoeken zware kwaliteit 2 voor 19,95

Gratis reservering en verzekering voor latere levering
Eigen bezorgdienst
Prima service en garantie
3500 m meubeltoonzalen

' Prijzen gelden zolang de voorraad strekt
'Vrijdag 2 9 oktober en maandag 1 novembertot's avonds

21.00 uur open.


	CVO44-28-10-1982 deel 1
	CVO44-28-10-1982 deel 2

