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Burgemeester Vunderink bezorgd over
verkoop bouwterreinen
Burgemeester Mr. M. Vunderink drukte woensdagavond t i jdens de openbare vergadering
van de commissie Algemeen Bestuur zijn bezorgdheid uit over de "langzame" verkoop van
bouwterreinen in de gemeente Vorden.

Zo had het college de bedoeling om zes
bouwterreinen te verkopen in het bestem-
mingsplan Brinkerhof voor particuliere wo-
ningbouw.
Momenteel zijn er nog maar twee gegadig-
den. "Dit is bijzonder spijtig, het typeert de
huidige marktsituatie. Het is wel te hopen
dat we zo spoedig mogelijk meer kandidaten
vinden. Sommige gemeenten worstelen
reeds met de exploitatieopzet. Dit dreigt ook
bij ons te gebeuren", aldus Vunderink. Mo-
menteel is de behoefteraming voor Vorden
34 woningen per jaar. Tot dusver kon de ge-
meente Vorden meer bouwen. "Het kan
best zijn dat het cijfer dat de provincie ons
toestaat, niet gehaald kan worden. De vraag
is bovendien wat gebeurt er met het plan Ha-
verkamp. Ook hier is de planning achterop
geraakt. Van de 24 geplande woningen daar
zijn er inmiddels acht gebouwd en slechts
één verkocht", aldus Vunderink.
De heer G.J. Bannink was van mening dat
men in de eerste plaats de verkoopvoorwaar-
den voor de koper wat aantrekkelijker moet
maken. "Woningbezitters worden momen-
teel gepakt. Mensen die de moed hebben te
bouwen moet men niet straffen door hen
hoge onroerendgoedbelasting te laten beta-
len", aldus Bannink.
Burgemeester Vunderink deelde mede dat
de raad binnenkort een nota Volkshuisves-
ting kan verwachten. Tijdens de discussie
hierover kunnen dan tevens de belemme-
rende bepalingen aangesneden worden.
Burgemeester Vunderink wenste in die nota
ook de selektiekriteria te betrekken. "Nu al
algehele marktsituatie is gewijzigd zullen we
ons moeten beraden of de huidige model-
voorwaarden gehandhaafd moeten blijven
of dat er teruggegaan moet worden naar
minder zware voorwaarden, "aldus Burg.
Vunderink.

Verkeersstudie
In de openbare vergadering van de commis-
sie Algemeen Bestuur deelde burgemeester
Vunderink woensdagavond mede dat er me-
dio november een hoorzitting zal worden
gehouden, waar de bevolking haar mening
kenbaar kan maken over het standpunt van
het college inzake de verkeersstudie. "Daar-
na kunnen we ons standpunt nogeens hero-
verwegen om dan in januari het geheel in de
raad te behandelen". De heer Vunderink
merkte op dat deze inspraakavond onder lei-

ding zal staan van een onafhankelijke voor-
zitter. Dit zal zijn de heer G. Versluis van de
Stichting Gelderland. Tijdens deze bijeen-
komst zal in het eerste deel gesproken wor-
den over de omleiding van het verkeer.
Daarna zullen onderwerpen als wegvers-
mallingen, ophoging van wegen en dergelij-
ke aan de orde komen.
Burgemeester Vunderink werd door de
commissie geadviseerd op deze hoorzitting
aanwezig te zijn. "Primair niet discussieren,
goed luisteren en indien er om wordt ver-
zocht advies geven", aldus luidde de "bood-
schap" die het college vanuit de commissie
Algemeen Bestuur meekreeg. Vanaf don-
derdag 22 oktober kan de volking uit Vorden
zich van de plannen van het college op de
hoogte stellen. Deze plannen zijn in kaart
gebracht en kunnen bekeken worden in de
openbare bibliotheek en op de gemeentese-
kretarie.

Burgemeester Vunderink:
"Sommige perspublicaties
over woonwagenkwestie
zouden recht getrokken
moeten worden"
Burgemeester Vunderink deelde woensda-
gavond aan het slot van de openbare verga-
dering van de Commissie Algemeen Be-
stuur mede, dat de commissie in een beslo-
ten vergadering op de hoogte gebracht zal
worden over de situatie met betrekking tot
het kort geding inzake de woonwagenkwes-
tie.
"Sommige perspublikaties zouden recht ge-
trokken moeten worden. We hebben er echt
wel behoefte aan om naar "buiten" te ko-
men, anders gaan verkeerde informaties een
eigen leven leiden. Momenteel willen we er
nog niet in het openbaar over discussieren.
Zolang de rechtzaak nog loopt willen we na-
melijk niet de indruk wekken de rechter te
willen beinvloeden", aldus burgemeester
Vunderink.

Goed licht? Allicht!
De eerste avond van de verlichings- en ban-
dencontroleweek, welke onder auspiciën
van de afdeling Vorden van WN werd ge-
houden, startte bij garage Groot Jebbink. In

totaal kwamen 48 auto's op de kontrole. Bij
42 moesten de koplampen in meer of min-
dere mate worden bijgesteld. Bij slechts 5
auto's was alles perfekt in orde. Uitzonder-
lijk slechte kwaliteit werd niet gekonsta-
teerd. In 4 gevallen werd geadviseerd om de
banden te vernieuwen. Van het ogentestap-
paraat werd door 23 personen gebruik ge-
maakt.

Ondanks slechte weer nog
ruim twaalhonderd bezoekers
op de Wiersse
De tuinen van het landgoed de Wiersse blij-
ken ondanks alles nog steeds een trekpleis-
ter van betekenis te zijn. Het slechte weer ten
spijt kwamen er zondag toch nog zo'n 1250
bezoekers om de tuinen te bezichtigen voor
de laatste maal dit jaar. Er was voor de echte
liefhebbers van alles te zien tijdens deze
herfstdag. De laatste rozen waren nog in
bloei en velen bewonderden de prachtige
oude eiken, beuken en tulpebomen in hun
fraaie herfsttinten. Erg enthousiast was men
ook over de kleurschakeringen van de bla-
den van azalea's.
"In totaal hebben nu ruim twintigduizend
mensen dit jaar de tuinen bezocht", aldus ei-
genaar de heer E.V. Gatacre. Ze kwamen
van heinde en ver. "Toch zijn er velen die
een of meerdere malen per jaar komen, zo
langzamerhand wordt er een kern van trou-
we bezoekers opgebouwd". Ook volgend
jaar zullen de tuinen van de Wiersse dank zij
de bereidwilligheid van de heer Gatacre
weer op verschillende dagen geopend zijn.

Bloemen, planten en tuinen
op KPO-avond
In zaal Schoenaker hield de KPO-afdeling
Kranenburg-Vorden een drukbezochte
avond, w^mp ook verschillende echtgeno-
ten aanw^^waren. Na een openingswoord
van voorzr^er mevrouw H. Wiggers ver-
toonde de heer J. Kettelarij prachtige eigen
kleurendia's over bloemen, tuinen en plan-
ten. Hij gaf hierbij een duidelijke toelich-
ting, ten^^pok verschillende vragen wer-
den bearm^ord.
Na een hartelijk dankwoord van de voorzit-
ster voor deze boeiende avond deed ze me-
delingen over de cursussen. De cursus leer-
bewerken zal op 6 januari beginnen. In to-
taal worden vijf avonden gegeven te weten: 6
januari, 16 januari, 3 februari, 17 februari en
3 maart. Er hebben zich tot nu toe veertien
dames opgegeven. Op 3 november zal er in
zaal De Boggelaar te Warnsveld een dag
voor alleenstaande worden gegeven.
De eerstvolgende KPO-bijeenkomst is op
dinsdag 17 november. Dan komt baronesse

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. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 lot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelntan: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Verleende bouwvergunningen (publi-
katie ingevolge de Wet Arob).

2. Stuurgroep Maatschappelijke Discus-
sie Energiebeleid.

3. Informatie van burgemeester en wet-
houders m.b.t. standplaatsen voor
woonwagens in de gemeente Vorden.

Ad 1. 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 overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact op-
nemen met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift binnen
30 dagen na de datum van publikatie moet
worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer R.A.T. Zents, Larenseweg

3, voor het vergroten van een schuur al-
daar.

Ad 2. Stuurgroep Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid
Op 24 oktober heeft u in uw dagblad een pa-
gina-grote advertentie kunnen lezen van de
Stuurgroep Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid.
Wij maken u er op attent dat u, voor het geval
deze advertentie aan uw aandacht is
ontsnapt of de advertentie wellicht is zoek-
geraakt, deze advertentie op uw gemak nog
eens kunt overlezen bij het gemeentehuis.
Op het publikatiebord is namelijk de tekst
van deze advertentie integraal weergege-
ven.

Ad 3. Informatie van burgemeester en wethou-
ders m.b.t. standplaatsen voor woonwagens in
de gemeente Vorden
De laatste keer dat deze kwestie in de com-
missie Algemeen Bestuur c.a. aan de orde
kwam is afgesproken, dat alvorens de loca-
tiekeuze voor bedoeld centrum te maken en
de daarvoor geldende procedure te starten,
eerst zou worden afgewacht de nota die het
Regionaal Woonwagencentrum van plan
was te maken over de consequenties van het
Koninklijk Besluit, waarbij een schadeclaim
van f 50.000,- was toegewezen aan een in-
woner van Doetinchem, die zich benadeeld
voelde door de stichting van een woonwa-
gencentrum in zijn directe nabijheid.
Inmiddels is van het Regionaal Centrum
vernomen, dat de bedoelde nota er niet zal
komen. Men verwijst naar een brief van de
minister van volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening, waarin naar de mening van het
Centrum duidelijk genoeg de verschillende
aspecten van deze kwestie worden behan-
deld.
Na daarover de commissie Algemeen Be-
stuur opnieuw te hebben gepolst op 21 dezer
hebben wij heden besloten de procedure te
starten voor de keuze van een lokatie voor
het bedoelde centrum aan de zuidkant van
de Overweg, ongeveer ter hoogte van het
station. Zoals bekend kan voor de lokatie
aan de Hamelandweg (het voormalig woon-
wagenkampje), waarna onze voorkeur uit-
gang, geen hogere medewerking worden
verwacht.
Eén en ander houdt in, dat wij binnenkort de
gebruikelijke procedure in beweging zullen
brengen die tegenwoordig pleegt te worden
gevolgd bij het tot stand brengen van sub-
centra voor woonwagens. Deze procedure
begint met een vóór-inspraak voor belang-
hebbenden, waarbij naast de voorlopige
voorkeur voor de te kiezen lokatie ook een of
meer alternatieven worden genoemd. Na
die vóór-inspraak komt er een heroverwe-
ging in het college van B. en W., waarbij ook

weer advies wordt ingewonnen van de
raadscommissie voor Algemeen Bestuur.
Afhankelijk van inspraak en heroverweging
volgt dan daarna hetzij de normale planolo-
gische procedure volgens de Wet R.O., het-
zij een nieuwe vóór-inspraak voor belang-
hebbenden op basis van de keuze voor een
alternatieve lokatie. In het laatste geval zal
hernieuwd overleg met rijk, provincie en
Regionaal Woonwagen Centrum nodig zij n.
Wanneer de planologische procedure is af-
gerond en de benodigde grond is verworven,
zal het betrokken stuk grond moeten wor-
den doorverkocht aan het Regionaal Cen-
trum, onder voorwaarde dat eventuele scha-
declaims op grond van artikel 49 Wet R.O.
ten laste komen van het Regionaal Cen-
trum. Laatstgenoemde verzorgt verder in-
richting en beheer van het sub-centrum.
Volgens het provinciaal woonwagenplan
dient Vorden vóór 1987 een dergelijk cen-
trum voor vijf woönwagenstandplaatsen te
hebben gecreëerd.
In onze vergadering van 6 oktober 1981 heb-
ben wij een beslissing genomen op het ver-
zoek van de heer De Vries om een tijdelijke
standplaats in Vorden. De openbare beslui-
tenlijst van de betreffende vergadering—be-
spreekstukken agendapunt 45 — luidt als
volgt: „het college verleent aan zichzelf een
vergunning voor het kappen van de onder-
beplanting aanwezig op een deel van het
voormalige woonwagenkamp aan de Hame-
landweg conform de situatietekening van
gemeentewerken, opdat de kermisreiziger
De Vries daar tot het begin van het volgende
kermisseizoen met woonwagen en pakwa-
gen met toebehoren kan verblijven. Het via
Mr. Knoop door de heer Te Velthuis, wo-
nende aan de Oude Zutphenseweg daarte-
gen naar voren gebracht bezwaar is niet zo-
danig zwaarwegend, dat aan de familie De
Vries niet toegestaan zou moeten worden op
die plaats de wintermaanden door te bren-
gen. Dit met toepassing van artikel 10 van de
Woonwagenwet.

E. Sloet tot Averlo uit Zevenaar spreken
over Acupunctuur. Op dinsdag 22 decem-
ber wordt de jaarlijkse Kerstavond gehou-
den.

Over het huidige basis-onderwijs gegeven
door de leraren en leraressen op de Kranen-
burg was spreker te vreden.

Ten aanzien van het huidige voortgezet
onderwijs had spreker nog wel wat aan te
merken. Hij haalde voorbeelden uit de prak-
tijk aan waaruit bleek dat dit volgens hem op
een veel te smalle basis was. Hij richtte zich
tot het college van B en W met het verzoek
om de veranderingen die er ten aanzien van
het onderwijs op de Kranenburg zullen ko-
men, snel tot stand te willen brengen. De
Kranenburgse kinderen, het onderwijzend
personeel, ouders en bestuur hebben er
recht op.

Tjechoslowakije aktie
De Amnesty International Werkgroep Vor-
den vestigt de aandacht op de mensenrech-
tenbeweging in Tjechoslowakije. Binnen-
kort begint het proces tegen de onderteke-
naars van "Charta '77". Het ziet er naar uit
dat deze voorvechters van de mensenrech-
ten zware straffen zullen krijgen. Door mid-
del van schrijfaktiviteiten zal er geprobeerd
worden het proces ten goede te beinvloe-
den.
Op de eerstvolgende schrijfavond van 2 no-
vember in het dorpscentrum kan er naast
"het gewone schrijven" geschreven worden
ten behoeve van de Charts-ondertekenaars.
Voorbedrukte kaarten en voorbeeldbrieven
liggen klaar en eveneens op het middag-
schrijfuur dat met ingang van november ver-
plaatst is naar het Elshof 13 te Vorden.

Expositie Jan Nijhof
in bibliotheekgalen
Gedurende de maand novemo^p, in de ga-
lerie van de bibliotheek werk te zien van Jan
Nijhof uit Borne. Zijn werk zal bestaan uit
schilderijen en tekeningen. De expositie is te
bezichtigen van l november to^i met 4 de-
cember gedurende de openin^^pen van de
bibliotheek.
Jan Nijhof werd 45 jaar geleden geboren op
een oude tabaksplantage. Hij noemt zich
zelf filosofisch materialist. Hij schildert uit
een innerlijke drang die in het diepst van zijn
wezen te maken heeft met het willen blijven
existeren na de dood. Zelf zegt Nijhof: "Ik
ben geen profeet en ik breng de wereld geen
boodschap. Ik ben slechts een verslaggever.
Ik konstateer. Al door het leven gaande te-
ken ik op. Ik schilder datgene dat ieder mens
met zijn eigen zintuigen kan waarnemen.
En daarvan toon ik slechts een gedeelte van
de werkelijkheid zoals die is. Ik toon de eeu-
wige strijd en de destruktie. De verrotting en
de afbraak. De gruwelijkheid van de oorlog
en van het leven zelf. Misschien is dat wreed
en hard. Er is een troost. Hetgeen ik toon is
immers slechts een deel van het geheel dat
leven heet", aldus Jan Nijhof.

In Vorden stond de tijd even
stil....
Als je tijdens de voorbije week-wending (of
week-wende!) naar de klokke-toren keek in
Vorden en de tijd wilde zien/wilde weten
door naa het klokke-uurwerk te kijken, dan
moest je wel denken: dat in Vorden de tijd
stil staat. Toch is dat, u weet wel beter, niet
het geval. De tijd gaat door, voorbij, snel.
Een klokke-maker zal het klokke-uurwerk
wel weer aan het werk krijgen. Dat hopen we
tenminste. Ook in Vorden zijn we niet uit de
tijd, maar bij de tijd. We lopen ook niet
achter. Kijkt u maar weer es naar de klokke-
toren in het centrum van ons dorp Vorden
met z'n 8 kastelen en zijn ene (echte) kerke-
toren, die in goede staat verkeerd, staat er in
de kranten. En dat is gelukkig ook zo. Het
uurwerk loopt spoedig ook wel weer aan de
hand van Vadertje Tijd. En die loopt nog
altijd snel...

Jeugddienst in de Dorp s kerk
In de maandelijkse Jeugddienst op de eerste
zondag van de maand (a. s. zondag l novem-
ber) hoopt voor te gaan ds. B. Nijendijk uit
Woerden. De heer en mevrouw Nijendijk
wonen en werken namelijk niet meer in Bo-
chum, West-Duitsland, maar u in Woerden.
De Zanggroep "New Singers" uit Voorst
hoopt aan deze Jeugddienst mee te werken,
a.s. zondagmorgen in de Hervormde dorps-
kerk. Iedereen is er welkom.

Avonddienst a.s. zondag
l november
as. Zondagavond l november is er ook een

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

avonddienst in de Hervormde kerk te Vor-
den. Deze dag, deze zondag ligt pal naast 31
oktober, vanouds de dag van de Reformatie,
de Kerk-hervorming. (Maarten Luther: 31
oktober 1517). En de zondag zelf is "Aller-
heiligen" in de R.K.-kerk.
Te verwachten valt dat deze avonddienst,
die als avonddienst altijd toch een wat bij-
zonder karakter mag/moet hebben en geen
doublure van de morgendienst hoeft te zijn,
beide thema's als onderwerp zal hebben:
Kerk-hervorming en Allerheiligen....
Ook in de avonddienst is a.s. zondagavond
eenieder die komen wil zeer welkom.

Extra-vergadering
Hervormde kerkeraad
De kerkeraad van de Hervormde gemeente
belegt een extra-kerkeraadsvergadering op
donderdag 5 november, in verband met de
verkiezing van ambtdragers. Daaraan voo-
rafgaat de vergadering van het Moderamen
van genoemde Kerkeraad. De vaste verga-
der-avond van de Hervormde kerkeraad is
de derde donderdag van de maand.

Vergadering
Zendings-commissie
De gemeentelijke zendings commissie van
de Hervormde gemeente hoopt samen te ko-
men op dinsdagavond 3 november op het
adres: Ruurloseweg 19. De Na-jaarszen-
dings-week wordt landelijk gehouden: l t/m
8 november. In genoemde tijd wordt ook de
najaars-zendingskollekte gehouden.

Dankstond voor gewas en
arbeid
Volgende week woensdagavond 4 novem-
ber, vanouds de Dankdag voor gewas en
arbeid (de eerste woensdag in de maand no-
vember) zal ook in de protestantse kerken in
Vorden, in de Gereformeerde kerk en ook in
de Hervormde dorpskerk, de Dankdienst
voor gewas en arbeid gehouden worden.
Voor en/of tijdens de dienst in de dorpskerk
kunnen de gevulde spaarkartonnetjes voor
de bekende aktie Gast aan tafel ingeleverd
worden. U kunt ze plaatsen op de tafel voor
in de kerk. De diensten worden 's avonds ge-
houden.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.R. Brandenbarg en W. Th.
G.M. Beunk; H. Arink en T. Holtkamp.
OVERLEDEN: H. Stapper-Pongers, oud 72
jaar; H. Hissink, oud 68 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE KERK
Zondag l november 10.00 uur ds. B. Nijen-
dijk (Woerden), Jeugddienst m.m.v. "New
Singers" uit Voorst.
19.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink, "Kerk-her-
vorming en Allerheiligen".

Woensdag 4 november 19.30 uur: ds. J. Vee-
nendaal. De Dankdienst (Dankdag voor ge-
was en arbeid).

GEREFORMEERDE KERK
Zondag l november 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlsta.

Woensdag 4 november 19.30 uur: ds. J.R.
Zijlstra, Dankstond voor gewas en arbeid.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 31 oktober en zondag l november
dr. van Tongeren. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen

en dringende consulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
M.H. van Muiswinkel, Borculo, tel. 05457-
1981.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen tus-
sen 7.30 en 8.30 uur.

WEEKEN D/AVON D EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 31 oktober 12.00 uur tot maandag
2 november 7.00 uur dr. Warringa. Komen-
de week avond- en nachtdienst ook dr. War-
ringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdagen
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

OGZO ZIEKENFONDS

Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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Botermalse
riblappen
1000 gram

tëföf'fi-'fa.

Voor een heerlijke
krachtige soep!

Vleesbenen
500 gr.

Reklames Slagerij geldig van 29/10 t/m 31/10 - 1981

Mager
rundergehakt
500 gr.

Braad-
saucijzen
500 gr.

Bretons
gehakt
500 gr.

Dit is een heerlijk
gekruide gehakt met

diverse groenten.

maandag

Kreyenbroek
spijsbroodjes
pak 6 stuks
van 1,69 voor

Krakelingen
grote baal 300 gr.
van 2,75 voor

Witte reus
koffer 2 kilo

deze week

Nibbit
cocktail
van 1,49 voor

Pepermunt-
ballen zak 200 gr.
van 1,25 voor

W/.
K*/™ fytü

''ïiï/'/.

Chocolade
blokrepen
85 gr. van IJ9 voor

Duyvis livorno
SlasaUS 0,5 liter
van 2,49 voor

•///ti/Jt
f/A

Golden
Wonder
kroepoek grote baal
van 1,30 voor

Iglo bief burger
pak 4 stuks
van 3,95 voor

i Caveau wijn
rood, w/t of rosé
van 4,45 voor

Potgrond
grote baal 20 liter
van 3,25 voor

mM^-^w/lm// jt$>

Knakworst
pot 8 stuks
van 1,19 voor

Eurisza
snelkookrijst
400gr. van 1,19 voor^

Speklappen

1000 gr.

dinsdag

Verse worst

1000 gr.

woensdag

Gehakt ha/fom haH

1000 gr.

GELDïG^to 29-10 t/m 31-10 1981. heerlijke
Zuurkool

heerlijk zachtzure uit het vat
i ...i- ^^E?^\ 500 gramJonathan

handapfëgls

ze zijn er weer volop
die heerlijke

Mandarijnen
20 stuks

denk aan uw
winteropslag, prima
bloemige zeeuwse

Klei
eigenheimers
5 kilo

20 kilo

prachtige Palm
geen 8.50 maar
deze week
regelmatig sproeien met lauw
water, potgrond vochtig houden,
verlangt een lichte standplaats.

kijk eens naar onze prachtige
sortering Droogbloemen
keuze uit ca. 20 soorten en u weet
het: alles tegen de scherpst
mogelijke prijzen.

SftijZ
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Schouderham
z. vet of zwoerd
150 gr.

•'•'//.

I
m
É

w

Johma
sellerijsalade
200 gr.

Gebraden kip
als broodbeleg
100 gr.

m

im-:--/:

Bacardirum
wit of bruin
per fles 17?5

Coppelstock
jonge jenever
fles 1 liter 13?5

M

Mona gezins-
pudding
5 smaken, 0,5 liter
van 2,05 voor

^^ÊÊ^i^i
W^>^>>/>!^^ /

y
Vallés
camembert
250 gr. van 4,40 voor*

Becel
margarine
250 gr. van 1,15 voor

Carnaby
Choco notentaart
20 cm van 7,75 voor

l Coebergh
bessenjenever^

f / liter
van 13,95 voor

Boerenwit
800 gr. deze week

Rozijnen vol-
korenpuntjes
zak 6 stuks

Maanzaad-
bollen
zak 9 stuks

,̂ JJ

>f/fi
w/

i
p c o 0

 c
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Brise
dubbele lucht-
verfrisser 2 geuren
van 4,75 voor

Plaffoniere
bolmodel
van 11,95 voor

'~^?~ £&&£.•

Aluminium
folie 25 meter
van 3,25 voor

Modess
a damesverband

**g°^ . pak 20 stuks nu
•***•

*sl

Pledge
meubelspray
3 soorten
van 3,98 voor

Puzzels
100 stukjes in kubus
van 1,45 voor

m

//'•,•'
M

'///iJi'jA

'm

„Alleen bij V.S.!
flGrolsch pijpjes

krat 24 fles l'
f van 12,35 voor
i gratis glas bij elk krat

MARKT
Remie halvarine

kuip 500 gr.
van 0,95 voor

<jfaaaaf.'fXiSMifj* W'tf' VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN

^B^^iww*m^MW^
Reklames geldig van 29/10 t/m 4/11



Met vreugde en dankbaarheid
geven wij u kennis van de voor-
spoedige geboortje van ons
dochtertje en zusje Elisabeth
Margaretha Catharina. Wij noe-
men haar

LIESBETH

A.M. Koren-van Weverwijk
P. Koren
Gerrie
Anja
Petra
Kees

Vorden, 22 oktober 1981
Het Elshof 1 5

Voor de vele blijken van belang-
stelling, bloemen en kado'sont-
vangen bij ons huwelijk. Betui-
gen wij onze hartelijke dank

JANENGRADAGOTINK
Margrietlaan 14, Ruurlo.

Graag willen we iedereen be-
danken voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's die ons hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

GERRITENANNIE
KLEIN BRINKE

" 't Weeverhuis"

Kruisdijk 7, 7251 RL Vorden.

Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en kado's,
die ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

K. HIETBRINK
J.H. HIETBRINK-

GROOTJEBBINK

Vorden, Beunkstege 4.

Fongers... blijvend licht lopend,
sterk en stootvast gelakt. Véél
modellen, mooie kleuren. Kies
een fiets die bij u past. FON-
GERS!
Barink, Tweewielerspecialist.

Te koop: Enkele voor en ach-
ter bouten. Diepvries klaar.
Tel. 05752-2907.

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

Radio/
TV-serviee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

BENZINE'S, DIESEL
en MOTOROLIE
goedkoper bij

Nico Keune &Co.
Nijverheidsweg, Vorden,
telefoon 1737

Voor al uw grond-, bestratings-,
riolering- en sloopwerken:
Henny Dostal. Aanneming &
Transport, Industrieweg 4, Vor-
den. Tel. 05752-2665.

STAATSLOTEN

verkoop maandag 2 november
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-1 9 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Te koop: prima eetaardappelen
(wintervoorraad), Surprise en
Pimpernel.
H. van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond.Tel. 05754-793

U komt toch ook naar de
schouwburg te Lochem waar

P.E.K.L.O.
haar tentoonstelling houdt van
konijnen, hoenders, duiven en
cavia's op zaterdag 31 okt. van
10-21 uur; zondag 1 nov.vanlO-
17 uur

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

2 November is het 25 jaar geleden dat wij in het huwelijk
zijn getreden

KEES GOEDHART
TRUUS GOEDHART-ELISSEN

Wij hopen dit te vieren met kinderen en kleinkinderen op
vrijdag 6 november.

Receptie van 16.30-17.30 uur in zaal de Herberg, Dorps-
straat 10a te Vorden.

Vorden, oktober 1981
De Hanekamp 9
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v Langs deze weg willen wij u familie, buren,
vrienden en kennissen hartelijk bedanken

<> voor de vele gelukwensen, bloemen en ka-
's' do's, die van ons gouden huwelijksfeest een

onvergetelijke dag hebben gemaakt.

\ H.JAWESSELINK
) A.H. WESSELINK-WESSELINKil

7255 LH Hengelo Gld.
Slotsteeg 18

j oktober 1981

Heden nam de Heere tot zich, na een liefdevolle verzor-
ging in "Huize Nuova", onze lieve moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

GRADA JENNEKEN LENSELINK
weduwe van Albert Jan Oltvoort

op de leeftijd van bijna 88 jaar.

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, daar Zijn vrees in woont;
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden.
Naar zijn vreêverbond, getoond
d'Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der boze netten.

Ps. 25 vs. 7

E. Bennink-Oltvoort
B.F. Bennink

A.J. Oltvoort
M. Oltvoort-Heersink
klein- en achterkleinkin-
deren

7251 KM Vorden, 25 oktober 1981
Kapelweg 6

Moeder is opgebaard in het rouwcentrum Het Jebbink 4
te Vorden. Gelegenheid tot afscheidnemen en condole-
ren woensdag 28 oktober van 20.00 tot 20.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. donderdag 29
oktober om 13.00 uur in de Gereformeerde kerk te Vor-
den, waarna de begrafenis om 14.00 uur op de Algeme-
ne begraafplaats te Vorden zal plaats hebben.

Heden heeft de Here thuisgehaald na een langdurige
ziekte onze geliefde zuster

GRADA JENNEKEN LENSELINK
Weduwe van A. J. Oltvoort

Op de leeftijd van 87 jaar.

A.J. Lenselink
E.L. Lenselink-Huizinga
J. Klein Bleumink-Lenselink
L.J. Antink-Lenselink
B. Antink.

neven en nichten

Vorden 25 oktober 1981

De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. (Ps. 23:1)

Heel plotseling heeft God tot Zich genomen mijn lieve
Man

HARM JAN MOOIWEER

op de leeftijd van 70 jaar.

Zutphen, 25 oktober 1981
Ruysdaelstraat 24 - 7204 CD

H.W. Mooiweer-Meerbeek

Mijn man is opgebaard in de aula van de Zutphense Be-
grafenis Stichting. Lievevrouwestraat 12 te Zutphen,
waar gelegenheid is tot condoleren woensdag 28 okto-
ber a.s. van 19.00-19.30 uur.

Een dienst van Woord en Gebed zal plaatsvinden op don-
derdag 29 oktober a.s. om 11.00 uur in de Chr. Gerefor-
meerde Kerk aan de Hobbemakade 2 te Zutphen, waar-
na de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algeme-
ne Begraafplaats, Vordenseweg 18 te Warnsveld.

YOGA in Vorden
op dinsdagmorgen 3 november.

starten we met de beginnersgroep in het
Dorpscentrum.

Inlichtingen: Theo de Gans. Leraar stichting Yoga, Ve-
dante. Tel. 08338-3143.
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Vanwege de Verbouwing zijn wij
genoodzaakt onze winkel

2-3- 4 november te

SLUITEN

Op donderdag 5 november a.s.
willen wij onze winkel

HEROPENEN
Tevens willen wij dan vieren dat onze
zaak 50 jaar bestaat met

speciale
aanbiedingen

Tot ziens. Fam. H. Sueters. Bazar Kranenburg

Van 's morgens 10.00 uur tot 's avonds
22.00 uur bent u van harte welkom om
'n kijkje te nemen, en 'n borreltje met
ons te drinken.

Voor ieder kind

een leuke
verrassing

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te be-
danken voor de vele blijken van medeleven na het overlij-
den van mijn lieve man en onze lieve vader en opa

DERKJANBRINKERINK

betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank.

Uw aanwezigheid, deelneming en persoonlijk woord
waren ons tot grote steun en troost.

HJ. Brinkerink-Uenk

Vorden, oktober 1981. De Wehme.
Nieuwstad 32.

r

Bond van Plattelandsvrouwen
Gelderse Maatschappij van Landbouw en
Jong Gelre Vorden

Hebben de eer u uit te nodigen op hun jaar-
lijkse gezamenlijke feestavond in het Dorps-
centrum te Vorden op:

Vrijdag 6 november of Zaterdag 7 November 1981
Tijdens deze avonden zal het toneelstuk

„De onbetaalbare loodgieter"

opgevoerd worden door enkele leden van Jong Gelre.

aanvang 19.30 uur, zaal open 18.45 uur.

Namens de verenigingen
De besturen

SIM
Organiseert op zaterdag 31 oktober

DROPPING!!
met op het eindpunt Disco drive-inn show

SABURAC

Kosten: leden f 2,--
niet leden f4,--

Start vanaf Jeugdsoos. Zaal open 19.30 uur

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

Geen nieuwe kernwapens
IN EUROPA
NIET IN NEDERLAND, NOCH IN ENIG ANDER LAND

ledereen die zich aangesproken voelt en mee wil doen
met de demonstratie in Amsterdam op zaterdag 21 no-
vember a.s. wordt opgeroepen zich vóór 10 november
a.s. bij een van de onderstaande adressen op te geven.

Verschillen in politieke richting of levensbeschouwelijke
opvatting mogen bij dit belangrijke gebeuren geen rol
spelen!

Dedemonstratiebegintom13.00uurenduurttot 17.00
uur. Buskosten ongeveer f 20,— p.p.

Kontaktadressen: P.v.dA Vorden, Brinkerhof 90 - tel.
2526
I.K.V. Vorden, Het Wiemelink 14 -
tel.2173
50+ ers tegen kernenergie en kern-
bewapening, Zutphenseweg 69 - tel.
2583

1 november 1981

THE TRAMPS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

met
Televisie

reparaties
- direct

; l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Winterwarme IvlAN T ELS

die haalt u bij de grote

MATENSPECIALIST

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

N.V. Waterleiding Mij. Oostelijk Gelderland

BEKENDMAKING
Vanaf 3 november tot en met 6 november 1981 zal het

BUIZENNET in de GEMEENTE VORDEN 's nachts tussen
22.00 uur en 6.00 uur worden

SCHOONGESPUID
Het is mogelijk dat, ook overdag, gedurende het spuien enige hinder

wordt ondervonden van minder druk en/of bruin water.

De Directie.

TOT VRUDAG 30 OKTOBER
kunt U Uw advertentie nog inleveren voor
de St. Nicolaaskrant, welke uitgegeven
wordt in samenwerking met de Vordense
Winkeliersvereniging.
Dit extra nummer wordt verspreid op
10 en 11 november in Vorden, Hengelo (G.),
Steenderen, Wichmond, Vierakker,
Warnsveld en Almen.

Copy inleveren uiterlijk vrijdag 30 oktober bij
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, telefoon 1404



Ingezonden mededeling buiten verantwoor-
ding van de Redaktie.

50+ers tegen kernenergie en
kernbewapening

Oproep
Wij hebben onze kinderen met liefde en
naar vermogen zo goed mogelijk groot ge-
bracht. We leerden ze netjes eten en tanden
poetsen, we hebben met ze gelachen en ge-
huild, ze laten leren om hen als zelfstandige
mensen in de maatschappij te zetten.
Maar.... onze generatie heeft hen ook opge-
zadeld met atoomgeweld, neutronenbom
en kernenergie. Zij zijn het die zich nu daar-
tegen verzetten. Laten wij hen nog langer
alleen staan? Laten wij van deze pracht
meisjes en jongens nog langer zeggen dat
het kabaalschoppers zijn?
Diep in ons hart weten we dat zij gelijk heb-
ben met hun protesten. En nu is het ónze
beurt, iets van hen te leren.
Wij moeten naar buiten kenbaar maken dat
ook onze generatie geen atoomgebruik in
welke vorm dan ook wenst. Wij willen dit
verschrikkelijke atoomgeweld ook niet op
onze moeder Aarde. En, denkend aan het
gezegde "verbeter de wereld, begin bij je-
zelf', beginnen we bij ons eigen Nederland.
Wat andere landen doen, moeten zij zelf
overwegen. Wij Nederlanders willen niet
langer kuddedieren zijn.
Allemaal - dus ook onze generatie - neemt
het niet langer. Verzamel uw moed en kom
over de drempel heen, breng naar buiten dat
u dit atoomgeweld niet langer wenst.

Doe mee met de grote landelijke demonstra-
tie tegen het plaatsen van nieuwe atoomra-
ketten in Europa op zaterdag 21 november
a.s. in Amsterdam.

Geweldloos en rustig, een hele grote groep
ouderen - ongeacht leeftijd, rang, stand of
huisdkleur, arm of rijk, geloof of politieke
richting. Met z'n allen één tegen het atoom-
gevaar. Neem een vriend of vriendin mee,
want wij laten het de jongeren toch niet
alleen opknappen? Denk aan de toekomst
van uw kinderen en kleinkinderen!

Namesn de 50+plussers: Mevr. E. van
Kempen, Zutphenseweg 69, Vorden.

Ingezonden mededeling buiten verantwoor-
ding van de Redaktie.

Geen nieuwe kernwapens in
Europa niet in Nederland,
noch in enig ander land
Dejaren '90 kunnen van beslissende beteke-
nis zijn voor de toekomst van de mensheid.
De atomaire dreiging neemt toe, in Europa
en elders op de wereld. NAVO en Warschau-
pact gaan voorop in het opeenstapelen van
de meest vernietigende wapens, waarmee zij
in staat zijn de wereld vele keren totaal te
vernietigen. De modernisering van de nu-
cleaire middellange afstandsraketten in bei-
de militaire blokken, voegt hieraan een vol-
gende en ingrijpen de stap toe. Ook de beslis-
sing van de Amerikaanse regering om de
neutronenbom in produktie te nemen ver-
groot het gevaar van een kernoorlog in Eu-
ropa.

Daartegenover staat echter een groeiend
verzet. De vredesbewegingen in met name
West-Europa groeien en winnen ziendero-
gen aan invloed. Zij streven naar een nieuw
veiligheidsbeleid en verlangen van hun re-
gering en parlement dat deze met eigen ini-
tiatieven komen om aan een echte ontspan-
ningspolitiek vorm te geven.
Een meerzijdig en veelomvattend ontwape-
ningsproces moet op gang komen, waarbin-
nen een kernwapenvrij Europa een belang-
rijke stap is.

Velen willen dat de regering terugkomt op
haar instemming met het NAVO-besluit van
12 december 1979 over de modernisering
van de kernbewapening in West-Europa.
Velen willen dat de regering haar NAVO-
partners verzoekt het besluit van 12 decem-
ber 1979 in heroverweging te nemen.

Wij zijn allen geroepen ons met moed, fanta-
sie en kracht tegen de dreigende ontwikke-
lingen te verdedigen en alternatieven voor
de huidige militairstrategische politiek te
ontwikkelen.
Sluit u aan bij de demonstratie van 21 no-
vember 1981 in Amsterdam!

Iedereen die zich aangesproken voelt en
mee wil doen met de demonstratie in Am-
sterdam wordt opgeroepen zich vóór 10 no-
vember a.s. op te geven. (Zie advertentie
elders in dit blad). Verschillen in politieke
richting of levensbeschouwelijke opvatting
mogen bij dit belangrijke gebeuren geen rol
spelen!

Namens I.K.V. Vorden, T. Batenburg, het
Wiemelink 14 Vorden.

Bazar voetbalver. "Vorden"
Teneinde de clubkas weer wat op te vijzelen
organiseert de aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" op vrijdag 13
november, zaterdag 14 november en zon-
dag 15 november een bazar in bar-bodega 't
Pantoffeltje.
Verder organiseert de voetbalvereniging
"Vorden" op zaterdag 12 november een
huis-aan-huis aktie van onder andere diep-
vrieshaantjes etc.

ONZE PRIJZEN ZIJN IN EEN WOORD GEZEGD LAAG! ONZE PRIJZEN ZIJN IN EEN WOORD GEZEGD

Winterkost die
na niets kost!

M
m

Bruine bonen of
kapucijners,
heel blik

Diepvries boeren-
kool of spinazie,
pak 450 gram,
Vrij Produkt

Diepvries
Boerenkool
Inhoud 450 grom

O
ajnars

'ml : Stggggg^

Cal ifornia erwten-
soep, heel blik awwi

Zuurkool, pak
500 g ram

m

Gelderse rook-
worst, ± 225gram

Sinterklaas inpakpapier, OQ
2Y2 meter x 50 cm 2 voor OU
Maggi wonderstamp-
pot boerenkool- -199
ZuUfkOOlSpek, stukje van Oftn
± 250 gram— _ kilo ÖSt)
Rode bietjes,
3/4 pot-.

99

79
Veluco bruine bonen-
SOep, heel blik_ 179
Spliterwten,
pak 500gram_

Sperziebonen,
Egypte, 500 gra

Golden Delicious,
Frankrijk, tas a 2

Alléén verkrijgp; n met
een groente- en fruitafdeling
Prijzen geldig t m 31 okrober as.

Grote chocoladeletter,
meikof puur 130 gram __
Kleutertaai,
baal 500 gram-_
Gevulde speculaas,
240 gram . _
Magere chocolade-
melk, houdbaar
literflacon_

89

79

Einderest is
te geef!

Prijs-slag pakt
de prijzen van
het merkspeel-
goedaan!

Pluche beesten,
diverse soorten— 499
M.B. STRATEGO 29,95

Fisher Price speelgoed, JJQQ
vanaf UtJu

Monopoly, 24,95
M.B.- spellen,
vanaf

Reveil bouwdozen,
vanaf H95

Halfvolle melk,
houdbaar literflacon_
Magere vanille vla,
houdbaar, literflacon_
Pedaalemmer, -• 1
gedecoreerd, 12 liter II,
Philips cassetteband
C60-. 4 voor
Metropool koffie,
250 gram, gemalen,
vacuüm verpakt -

85
99

10,00

199

Slagerij
Alléén verkrijgbaar m filialen met een slagerij
Prijzen geldig tot en met 31 oktober a s

Varkenslappen,
mals, mager, kilo _
Varkensrollade,
mager kilo
Gehakt,
half om half, kilo_

10,98
11,98

798

Astor hondevoer,
blik 420 gram—
Mickykattevoer,
blik 420 gram
Appelmoes,
3/4 pot

Superieur margarine,
250gram...__ 3 voor
Tuc,
150 gram
Coca-Cola,
literfles
Corbières,v.D.Q.s„ -mnn
fles 0,7 liter_ __3 voor l U,UU

Minervois,v.D.Q.s„ *nnn
fles 0,7 liter__ _3 voor l U,UU
Gebroken sperzie-
bonen, heel blik 89
Brinta, * An
pak 500 gram- 14»
Boterhamkorrels,
300 gram,melk of puur—
Gouda's Glorie
tafelmargarine,
kuip 500gram__
Halfvolle koffiemelk,
„fles 1000 gram_
Oryza snelkookrijst,
dubbelpak 800 gram

129
159
199

«w,

Spaanse mandarijnen, Satsuma

Golden Wonder chips,
120 gram, paprika of
naturel—

Vloeibaarschuurmiddel,
flacon 300 ml., ftft
Vrij Produkt OO

NIEUWSTAD 5 - VORDEN

PRIJS-SLAG JAC. HERMANS
STATIONSPLEIN 31 - ZUTPHEN

Feestavonden GMvL,
Plattelandsvrouwen en
Jong Gelre
Traditiegetrouw worden het eerste weekend
in november in het Dorpscentrum de jaar-
lijkse feestavonden gehouden van de afde-
lingen Vorden van de GMvL; Plattelands-
vrouwen en Jong Gelre.
Vaste bezoekers weten dat deze avonden
worden ingeleid door middel van de opvoe-
ring van een toneelstuk, gespeeld door leden
van Jong Gelre. De medespelenden zijn al
maanden onder regie van E. Klumper in de
weer om "De onbetaalbare loodgieter"
onder de knie te krijgen. Regisseur Klumper
heeft overigens al heel was successen met
Jong Gelre geboekt getuige de referenties
van de toneeljury die is ingesteld door het
provinciaal bestuur van Jong Gelre. Intussn
zitten de Plattelandsvrouwen ook niet stil.

Zij zijn druk bezig met het inzamelen of ver-
vaardigen van de prijzen voor de verloting
van de eerste avond (vrijdag 6 november).
De opbrengst komt geheel ten goede aan de
Kerstmiddag voor de bejaarden. Het opbou-
wen van het toneel alsmede het aankleden
van de zaal wordt verzorgd door Jong Gelre,
waarbij de heer Bos beheerder van het dorp-
scentrum de helpende hand biedt. De eerste
avond wordt afgesloten door de muzikale
klanken van een disjocky. De tweede avond
wordt afgesloten door "The Tramps".

Kollekte geestelijk
gehandicapte kind
De opbrengst van de gehouden kollekte
voor het geestelijk gehandicapte kind heeft
opgebracht f 7851,55.
Iedereen hartelijk dank.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Iedere eerste maandag van de maand sch rijf-
avond Amnesty International

5 nov. Bejaardenkring Dorpscentrum
7 nov. Vogeltentoonstelling Vogelvriend

zaal Schoenaker
8 nov. Vogeltentoonstelling Vogelvriend

zaal Schoenaker
10 nov. Bejaardensoos Kranenburg
17 nov. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum

17 nov. K.P.O.
18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 nov. Bejaardenkring Dorpscentrum
21 nov. Vogeltentoonstelling Vogelver. Ons

Genoegen, wegrestaurant de Bog-
gelaar.

22 nov. Vogeltentoonstelling Vogelver. Ons
Genoegen, wegrestaurant de Bog-
gelaar.

24 nov. bejaardensoos Kranenburg
25 nov. H.V.G. dorp

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. bruine damestas + bruine portemonnee;
2. geel regenpak in plastic zak; 3. blauwe
spijkerstof, portemonnee met rits inhoud ni-
hil; 4, bruine kinderportemonnee inhoud f.
l,- (opschrift Lenderink Bronkhorst).

Verloren:
1. bondsspaarbankboekje; 2. okerkleurige
damesportemonnee ca. f. 100,- in biljetten
van f. 25,-; 3. bruine houten tuintafel; 4.
bruine damestas met bruine portemonnee;
5. zwarte herenportemonnee ca. f. 5,- en drie
sleutels; 6. zilveren schakelarmband- 7.
bruine dames-portemonnee ca. f. 15,- en
drie sleutels; 8. beige damestas met porte-
monnee; 9. rood/wit/blauwe sjaal; 10.
bankbiljet van f. 100,-; 11. portemonnee met
ca. f. 60,-; 12. zilverkleurig dames horloge
met rodewijzerplaat merk Union, zwart
bandje; 13. polstas met rijbewijs en cheques;.
14. 2 autosleutels en antennesleutel; 16.
fietssleutel; 17. gebreide dames-vinger-
handschoenen; 19. bruine herenportemon-
nee, inhoud ca. f. 125,-; 20. zilveren vulpen;
21. blauw etui met NS kaart; 22. portemon-
nee met pasje Rijks-Post-Spaarbank; 23. da-
mes doublé horloge met zwarte band.
Inlichtingen Rijkspolitie Vorden.
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Gemeente Vorden begint procedure voor lokatie woonwagencentrum
Volgens het provinciaal woonwagenplan dient de gemeente Vorden voor 1987 een centrum voor vijf woonwagenstandplaatsen gecreëerd te
hebben. Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond kregen de raadsleden een informatiestuk op tafel gelegd waarin het college mede-
deelt dat binnenkort met de procedure gestart zal worden voor de keuze van een lokatie voor het woonwagencentrum aan de zuidkant van de
overweg, ongeveer ter hoogte van het station. Voor de lokatie aan de Hamelandweg (het voormalige woonwagenkamp) waarnaa de voor-
keur van het college uitging, kan geen hogere medewerking worden verwacht.

Momenteel hebben twee woonwagens een
tijdelijke standplaats op het industrieterrein.
Aanvankelijk kon voor deze tijdelijke plaat-
sing vrijstelling worden verleend. Dit moet
echter worden ingetrokken omdat de wa-
gens daar in strijd met het geldend bestem-
mingsplan staan.
Inmiddels is het perceel waarop de wagens
staan verkocht aan Metaaldraaierij Vorden
B.V. met de restriktie dat de woonwagens
daar tot eind augustus 1984 mogen blijven
staan. Mocht tegen die tijd nog steeds geen
redelijk alternatief zijn gevonden voor deze
wagens, dan zal met de eigenaar van de
grond overleg moeten worden gepleegd
over een eventuele verlenging van deze ter-
mijn.

TIJDELIJKE STANDPLAATS EN
KORTGEDING
Voorts heeft het college toestemmings gege-
ven aan de familie de Vries om tijdelijk met
zijn woonwagen aan de Hamelandweg te
mogen staan.
Over deze kwestie heeft de heer te Velthuis
een kort geding tegen de gemeente aange-
spannen. Hierover geeft het college letterlijk
de volgende informatie:

Voorafgaand aan het collegebesluit van 6 de-
zer heeft een gesprek plaats gevonden tussen
de heer Te Velthuis en de burgemeester in
het kader van het periodiek contact tussen
burgemeester en brandweercommandant.
In afwijking van de bij ons gebruikelijke pro-
cedure heeft de burgemeester de heer Te
Velthuis ingelicht over de mogelijkheid, dat
zeer binnenkort door het college zou kun-
nen worden besloten de familie de Vries een
tijdelijke standplaats te verlenen aan de Ha-
melandweg op het oude woonwagenkamp-
je, zulks omdat een andere aanvaardbare
plaats niet aanwezig bleek te zijn. Desge-
vraagd heeft de burgemeester toen gezegd,
dat besluit en uitvoering daarvan eventueel
binnen enkele dagen zouden kunnen plaats
vinden. De burgemeester heeft de bewuste
informatie uitdrukkelijk gegeven buiten de
normale procedure om en uitsluitend in ver-
band rnet de goede verstandhouding die er
was tussen hem en de brandweercomman-
dant, wel wetend, dat de heer Te Velthuis
zeer gespitst zou zijn op deze kwestie. De
burgemeester heeft de rïeer Te Velthuis
voorts uitgenodigd voor een gesprek over
deze aangelegenheid, wanneer het college
de beslissing zou hebben genomen die op
dat moment hangende was. De heer Te Vel-
thuis heeft van die uitnodiging tot dusver
geen gebruik gemaakt. Wel heeft zijn advo-

caat later gevraagd om een gesprek, doch
daarbij gezegd dat zulks alleen zinvol zou
zijn indien de gemeente zou garanderen dat
de familie De Vries binnenkort zou vertrek-
ken en dat er aan de Hamelandweg nooit
andere woonwagens zouden komen. Aan-
gezien die garantie onmogelijk kon worden
gegeven heeft geen gesprek plaats gevon-
den.

De heer Te Velthuis is tot op heden de enige
"belanghebbende" die tegenover het college
heeft kenbaar gemaakt bezwaar te hebben
tegen de tijdelijke plaatsing van de bewuste
woonwagen.

KONTAKT MET V.S.F.
Wethouder Geerken heeft contact gehad
met de Vordense Sport Fedratie en van die
zijne voornomen, dat de sportverenigingen
geen bezwaar hebben tegen de tijdelijke
standplaats voor De Vries, doch gaarne in-
spraak krijgen bij de locatie-keuze voor een
definitief centrum, indien dat in de buurt
van sportaccommodaties zou komen. De in-
spraak-mogelijkheid is door de heer Geer-
ken toegezegd en door ons college voor de
volledigheid nog eensschriftelijk bevestigd.

In het kort geding, dat door de burgemeester
niet kon worden bijgewoond op 8 dezer en
mitsdien voor wat de behandeling ten prin-
cipale betreft was uitgesteld tot 12 dezer, is
door de burgemeester namens de gedag-
vaarde gemeente het volgende standpunt
verkondigd. Dat standpunt geeft de mening
weer van ons college en is 21 dezer onder-
schreven door de commissie Algemeen Be-
stuur.

a. De gemeente heeft thans niet het voorne-
men het litigieuze perceel te bestemmen tot
een sub-centrum voor vijf staanplaatsen als
bedoeld in het provinciale woonwagenplan;

b. Het onderzoek en bestuurlijk overleg over
het onder a. bedoelde sub-centrum is nog
niet afgerond; het enige wat daarover op dit
moment in de openbaarheid kan worden ge-
bracht is:

1. dat voor zover thans kan worden voorzien
als locatie voordat sub-centrum het onder-
havige perceel aan de Hamelandweg de ui-
teindelijke bestuurlijke keuze niet zal wor-
den;
2. dat voor die keuze de gebruikelijke proce-
dure zal worden gevoerd, waarin begrepen
een inspraakmogelijkheid voor elke Vor-
dense ingezetene;

c. De aan de heer De Vries verleende onthef-
fing voor het innemen van een standplaats
aan de Hamelandweg is verleend na zorg-
vuldige afweging van belangen; de onthef-
fing heeft een tijdelijk karakter en beoogt ze-
ker niet vooruit te lopen op de onder b. be-
doelde keuze voor een definitief woonwa-
genkamp; de tijdelijkheid wordt geaccen-
tueerd door de omstandigheid
- dat de heer De Vries, die kermisexploitant
is, tot dusver alleen in de winterperiode zijn
woonwagen in de gemeente Vorden heeft la-
ten staan;
- dat de heer de Vries staat ingeschreven als
woningzoekende bij de plaatselijke woning-
bouwvereniging;
d. In afwachting van de realisatie van het
onder a. en b. bedoelde sub-centrum is de
gemeente noch bereid noch in staat afspra-
ken met derden te maken ten aanzien van de
plaatsing van woonwagens in de gemeen-
ten.

GEEN ONE-MAN-SHOW
Tenslotte wijzen wij er voor de goede orde
op, dat het door ons tot dusver gevoerde be-
leid t.a.v. de woonwagenproblematiek
steeds door alle leden van het college volle-
dig is onderschreven. Wij maken deze op-
merking, omdat er geruchten circuleren, die
ook in de pers hun weerslag hebben gevon-
den, dat men name het beleid met betrek-
king tot de tijdelijke standplaats aan de Ha-
melandweg een one-man-show van de bur-
gemeester zou zijn en dat wethouder Bog-
chelman zich daarvan zou hebben gedistan-
cieerd. Dit gerucht zou zijn gebaseerd op
een uitlating van laatstgenoemde tegenover
een vertegenwoordiger van de Voetbal Vere-
niging Vorden.

De heer Bogchelman hecht er aan publieke-
lijk te verklaren, hetgeen bij deze geschiedt,
dat hij de hem toegeschreven uitlating nim-
mer heeft gedaan. Op een desbetreffende
vraag die de bedoelde vertegenwoordiger
van de vo^^vereniging hem 6 dezer stelde
heeft hij siBnts geantwoord, dat het college
die ochtend over de bewuste kwestie had
vergaderd en op voorstel van de betrokken
protefeuillehouder, in casu de burgemees-
ter, unaniem had besloten de familie De
Vries zo ï^Hlig mogelijk in de gelegenheid
te stellen ̂ ^ plaats in te nemen op het ter-
rein van het voormalige woonwagenkampje
aan de Hamelandweg. De bedoelde verte-
genwoordiger van de voetbalvereniging
heeft dit tegenover de voorzitter van ons col-
lege bevestigd.
Tot zover het informaiestuk van het college.

Raad Vorden blij met Sportfederatie
De raad van de gemeente Vorden heeft dinsdagavond de verordening ingetrokken die de
taak regelde alsmede de samenstelling en werkwij/e van de gemeentelijke sportraad.
Hiervoor in de plaats is begin van het jaar de Vordense Sportfederatie opgericht. Wethou-
der J.F. Geerken stelde gelukkig te zijn met deze V.S.F. "Ik erken haar als een volledig ge-
sprekspartner". De heer Geerken had in zijn algemeenheid waardering voor burgers die
veel vrije tyd voor de sport opofferen.

De heer C.Chr. Voerman, fraktievoorzitter
van het CDA hoopte dat nu de heer Geerken
de lauweren kan gaan oogsten, hij er niet op
gaat rusten. De heer Voerman bracht dank
aan ex-wethouder Lichtenberg voor diens
inbreng bij de tot standkoming van de
V.S.F.
De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.) die eve-
neens nauw bij het geheel betrokken is ge-
weest was van mening dat het college het
mislukken van de sportraad best "anders"
had kunnen vertalen. Hij vond namelijk dat
de politiek te nauw bij de oude sportraad was
betrokken. Stoltenborg hoopte dat de nieu-
we wethouder Geerken zich niet al te for-
meel gaat opstellen. "Sportmensen zijn geen
politici".
Verder zou Stoltenborg gaarne zien dat er
een tijdslimiet bij het vraen om advies zal
worden ingesteld. De raad van het college
kon de zienswijze van Stoltenborg wel
onderschrijven, hoewel men zich geen voor-

standers toonde om met datums te gaan
werken.
Wethouder Geerken zegde de heer Stolten-
borg desgevraagd toe dat besprekingen tus-
sen de gemeene en de sportfederatie een vast
agendapunt zullen vormen bij de raadscom-
missie voor sport- en cultuur.

De raad ging akkoord met het voornemen
van het college om een overeenkomst met
Maatman B. V. aan te gaan over de plaatsing
inzake glascontainers. Een en ander is in ge-
west-verband behandeld. "Dat smaakt naar
meer", aldus Voerman die van burgemees-
ter Vunderink te horen kreeg dat ook reeds
bij de aanschaf van brandweermaterieel
over en weer tussen verschillende gemeen-
tes adviezen worden gegeven en prijzen
worden vergeleken.
Verder besloot de raad tot verkoop van een
tweetal bouwterreinen in bestemmingsplan
Brinkerhof.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Vorden kansloos tegen
Varsseveld
Het eerste elftal van Vorden heeft de uitwed-
strijd tegen Varsseveld met grote cijfers 5-2
verloren. In een vooral voor de rust aantrek-
kelijke wedstrijd (door de thuisclub) liep
Vorden tegen een 3-0 achterstand op. Eerst
was het A. Harmelink die na een kwartier
spelen de score opende waarna Vorden tien
minuten later door het oog van de bekende
naald kroop, toen de bal eerst tegen de paal
belandde waarna Reinier Teerink op de
doellijn redding moest brengen. Vijf minu-
ten later was het nog niet op en was het E.

Weening die 3-0 liet aantekenen. Vlak voor
de rust verkleinde Bert Vlogman tot 3-1.
In de derde minuut na de pauze bracht Rei-
nie Teerink de hoop in de Vorden harten te-
rug door fraai te scoren 3-2. Maar wapenfei-
ten had Vorden echter niet in huis. Varsse-
veld wel. Via Ruesink en Wisselink werd de
eindstand 5-2 bereikt.

Programma v.v.Vorden zondag 1-11-1981
Vorden - Colmschate (vriendschappelijk);
Vorden 2 - Pax 4; Vorden 5 -Zutphen 3; Die-
ren 6 - Vorden 8.
Zaterdag 31-10-1981
Wilh. SSS B3 - Vorden B2.

Uitslagen v.v. Vorden
Varsseveld - Vorden 5-2; Be Quick 5 - Vor-
den 6 5-3.
Ruurlo Ao - Vorden Ao 4-0; Vorden Al - De
Hoven Al 6-0; Eefde BI - Vorden BI 1-1;
Vorden Cl - Warnsveld Cl 3-1; Almen Cl -
Vorden C2 0-5; Vorden C3 - Voorst C2 0-10.

Z.V.V. '56 l - s.v. Ratti l 0-2
Ratti trok zaterdag naar Apeldoorn om daar
te spelen tegen het dit jaar gepromoveerde
ZW. Z W trapte af, waarna de eerste 20 mi-
nuten het spel snel heen en weer golfde, met
aan beide kanten enkele kansen die niet wer-
den benut. Na een halfuur spelen kreeg een
aanvaller van ZW de beste kans om op
voorsprong te komen, maar schoot net
naast. De rust ging in met een gelijke stand
0-0. Na de rust pakte Ratti de zaken beter
aan. Uit een goede combinatie tussen Won-
nink en Smeitink kon Wonnink de stand in
de 57e minuut op 0-1 brengen voor Ratti,
door een prachtig doelpunt in de uiterste
rechterbenedenhoek, onhoudbaar voor de
keeper van ZW. Ratti werd nu beduidend
sterker. In de 62e minuut scoorde Smeitink
voor Ratti 0-2. Direkt daarop bracht ZW, 2
wisselspelers in het veld, wat het spel van
ZW niet te goede kwam. Ratti drong steeds
meer op en de uitvallen van Ratti waren ge-
vaarlijk. Bos, Smeitink en Wonnink kregen
opgelegde kansen de voorsprong te vergro-
ten, maar schoten over en naast. Enkele vrije
trappen die door scheidsrechter Peppelman

werden weggeven aan ZW vlak voor het
Ratti-doel mochten geen wijziging geven in
de einstand, het bleef 0-2 in het voordeel van
Ratti.

Uitslagen en Programma s.v. Ratti

Uitslagen 24 en 25 oktober:
Afd. jeugd: s.v. Ratti Al - SCS Al: 9-1.
afd. zaterdag: s.v. Ratti l - ZW 1: 2-0; s.v.
Ratti 2 - DZSV4: 0-1; s.v. Ratti 3 -Wilh. SSS
7:0-1.
afd. zondag: s.v. Ratti l - Lochem 4: afgelast;
s.v. Ratti 2 - KI. Dochteren 0-3- s.v. Ratti 3 -
Sp. Brummen 9: afgelast; s.v. Ratti 4 - Vor-
den 7: afgelast.
afd. Dames: s.v. Ratti l - Oene 1: 4-1; s.v.
Ratti 2 - DEO 2: afgelast.

Programma 31 oktober en l november:
afd. jeugd: s. v. Ratti Al vrij; s. v. Ratti B l vrij;
s.v. Ratti Cl vrij.
afd. zaterdag: s.v. Ratti l vrij; s.v. Ratti 2
vrij; s.v. Ratti 3 vrij; s.v. Ratti 4 vrij.
afd. zondag: s.v. Ratti l - Be Quick 4; Zut-
phen 5 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 vrij.
afd. dames: s.v. Ratti l vrij; Halle 2 - s.v. Rat-
ti 2.

Zaalvoetbal Velocitas
Het eerste team van de Vordene zaalvoetbal-
vereniging "Velocitas" speelde in de uitwed-
strijd tegen RKZVC een matige eerste helft.
Bij de rust was de stand 3-1 in het voordeel
van RKZVC. Corry ten Barge scoorde het
Vordene doelpunt. De tweede helt was ge-
heel voor Velocitas, alhoewel RKZVC eerst
nog uitliep tot 4-1. Hierna bepaalden Ri-
chard Bargeman, Corry ten Barge en Mark
Rouwen de eindstand op 4-4. Velocitas 2
speelde tegen Draayer 2 en verloor met 5-2.
Ronnie Stokkink en Huub Marlens scoor-
den de tegendoelpunten.

Nipte nederlaag Vordense
dames (waterpolo)
De dames van Vorden hebben de competi-
tiewedstrijd tegen de Nymph uit Gorssel
met 4-3 verloren. In de eerste periode nam
Gorssel de leiding waarna Diseréé Wester-
veld via een strafworp de partijen weer naast
elkaar bracht. In de tweede ^fcpde werd
niet gescoord. In de derde per^re werd het
2-1, toen bij Vorden Hermien Tiessink uit
het water was gezonden. Disefee Wester-
veld scoorde in de vierde periode de gelijk-
maker 2-2. Opnieuw nam de Nymph de lei-
ding en opnieuw bracht DiserJ^tfesterveld
de balans in evenwicht. Het flBRte woord
was echter aan De Nymph 4-3.

Meisjesteam van Dash doet
goede ervaring op
In Hattem werd afgelopen zaterdag een
voorronde gespeeld van de Nederlandse
clubkampioenschappen. Dash had hiervoor
met een meisjesteam ingeschreven in de ju-
niorenklasse. In het team zater evenwel als
junioren slechts Cora en Mieke Rouwen-
horst. De rest: Marga Heuvelink, Carla Jan-
sen, Elly en Monique Nijenhuis, Joke Vrug-
gink en Edith van Houte behoort nog tot de
aspiranten. In de normale competitie ko-
men de meisjes in verschillende teams uit
(dames l en 2). Het betrof hier derhalve een
gelegenheidsteam. Het Dast-team speelde
drie wedstrijden van elke keer 2 sets. Het re-
sultaat mag als zeer bevredigend worden
aangemerkt en bepaald hoopgevend voor de
toekomst. Dash kwam eigenlijk alleen maar
lef en ervaring tekort. In de eerste wedstrijd
tegen Volco (Ommen) pakte Volco de eerste
set met 15-9, maar de Vordense bloemen za-
gen kans de tweede set overtuigend met 15-6
op hun naam te krijgen. In de tweede wed-
strijd - tegen een goede oude bekende van
Dash: S.V.S. (Schalkhaar) - bleek de groter
routine van S.V.S. Taktische ballen op kri-
tieke ogenblikken bracht Dash in de proble-
men. Met de setsstanden 15-12 en 15-11 ze-
gevierde S.V.S. Het vorig jaar, in de aspiran-
tenafdeling, Nederlands kampioen gewor-
den Sparta junioren team uit Zelhem was de
volgende en laatste tegenstander voor Dash.
Beide partijen gaven goed volleybalspel te
zien. Dash speelde ietwat te angstig en kram-
pachtig, hetgeen hun opponenten, die dui-
delijk wat ervarener waren in de kaart speel-
de. De eerste set was voor Sparta met 15-10,
maar in de tweede set gaf Dash toch weer
even haar visite-kaartje af met een overwin-
ning van 15-6. Voor alle teams was het een
prachtige volleybaldag, waarin veej ervaring
kon worden opgedaan. Omdat het volgend
jaar ongeveer met hetzelfde team kan wor-
den gespeeld lijken de kansen volgend jaar
te kunnen stijgen.
Overige uitslagen: m.asp. Epse l - Dash b:
1-2; j.asp. Dash c - Vios 1:2-1; Dash a - Han-
sa b: 3-0; Hansa b - Dash a: 0-3; jjun. Dash -
Hansa 2: 0-3; Dash - Wik 1: 3-0; ds.3e kl.
Vios 5 - Dash 6: 1-2; Wik 2 - Dash 6: 1-2;
Dash 7 - Almen 2: ?. hr.2e kl. Almen l - Dash
2: 2-1; ds. 2e kl. Dash 5 - Bruvoc 3: 2-1.
Programma:donderdag 29 oktober te De-
venter: m.asp. S.V.S. -Dash c; dr. prom. kl.
Isala 2 - Dash 2. Zaterdag 31 oktober te Eef-
de: ds. prom. kl. Vios l -Dash 2; j.asp. Vios a
- Dash b. te Wilp: j.asp. S.V.S. a - Dash a. te
Vorden: m.asp. Dash d - Bruvoc a; Dash c -
Hansa b; Dashb-Sp. Dev.; Dasha-Handa

c. m.jun. Dash - ABS; j.asp. Dash c - Bruvoc
a;j.jun. Dash-Wi'p. te Warnsveld: Hansa4-
Dash (4 ds. 2e kl .) te Wijchen: ds. 3e Div.
Trivos -Dash. Maandag 2 november te Vor-
den: j.asp. Dash b - Dash c; ds. 3e kl. Dash 6 -
Vios 5; ds. 2e kl. Dash 4 - Dash 5. te Harfsen:
hr. prom.kl. Harfsen - Dash.

Dammen
Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de onderlinge competitie van de Vor-
dense damclub DCV werden de volgende
wedstrijden gespeeld: groep 1: H. Graas-
kamp - S. Buist 2-0; B. Breuker - A. Wassink
0-2; G. Dimmendaal - B. Wentink 0-2;
Groep 2: B. Nijenhuis - T. SlütterO-2; G. ter
Beest - H. Hoekman 2-0; Groep 3: G. Was-
sink - H. Grotenhuis 0-2; S. Wiersma - H.
Klein Kranenbarg 2-0.
Jeugd groep 1: F. Rouwenhorst - W. Huls-
hof 0-2; E. Brummelman - P. Besselink 1-1;
N. de Klerk - W. Berenpas 0-2; J. Slutter - M.
Boerkamp 2-0; Groep 2: H. Berenpas - B.
Voortman 2-0; J. Kuin - H. Berenpas 2-0; G.
Brinkman - B. Voortman 2-0; M. Boers-
broek - H. Berenpas 2-0; R. Slutter - G.
Brinkman 1-1.

Maandagavond speelde het 2de 10 tal van
D.C.V. in Dinxperlo tegen D.R.Z. en won
met 12-8. De uitslagen waren: H. Luimes -
S. Wiersma 1-1; J. Resewinkel - B. Nyen-
huis 0-2; J. Heezen - G. Dimmendaal 2-0; J.
Herdeman - J. l ank haar 1-1; J. Lammers -
B.H. Breuker 0-2; J. Gevers - J. Hoenink 1-
1; H. Rutgers - G. ter Beest 1-1; G. Lenkhof
- H. Wansink 2-0; Th. Boon - H. Kl. Kra-
nenbarg 0-2; H. Hobelman - G. Hulshof 0-
2.

Evenals vorig jaar is er in de strijd om het
Nederlands Kampioenschap voor Aspiran-
ten in het toernooi geen beslissing gevallen.
Evenals vorig jaar is er een Vordenaar be-
trokken bij de eerste plaats.
Het betreft hier Hendrik v.d. Zee en Vorde-
naar Wieger Wesselink, die allebei 14 pun-
ten uit 9 wedstrijden verzamelden. Het heeft
er echter wel naar uitgezien dat Wieger
alleen kampioen zou worden; hij zelf had
van Henk Kalk gewonnen terwijl klubge-
noot Johan Krajenbrink wel slechter stond
tegen Hendrik v.d. Zee maar de remise nog
ruimschoots binnen handbereik had. Na de
tijdkontrole echter dacht Johan slechts 5 mi-
nuten na over wa te beslissende zet bleek te
zijn. l.p.v. remise verloor hij nog! Hierdoor
kwam hij zelf op de 3e plaats terecht samen
met Erwin Hamers. Door toepassing van
het SB-systeem bleek hij toch nog op het ere-
podium terecht te komen.
De noodzakelijke barrage tussen Hendrik
v.d. Zee en Wieger Wesselink zal waar-
schijnlijk in de kerstvakantie plaats vinden.
De plaats is nog niet bekend.

Na een fraaie 13-7 overwinning op EDC in
Enschede heeft het 1ste tiental van DCV
zelfs nog kansen op een kampioenschap in
de 2e klasse C.
De overwinning kwam tot stand ondanks
een snelle nederlaag van Jan Masselink die
in een slechte stand een doorbraakkombina-
tie over het hoofd zag.
Dit werd al snel rechtgezet door een remise
van Freddy Hofman en een overwinning
van Johan Krajenbrink, die zijn tegenstan-
der geen schijn van kans gaf. Ook Wieger

Wesselink won verdiend al had hij in het
eindspel een beetje hulp van zijn tegenstan-
der nodig. Harry Graaskamp won al vroeg
een schijf en heeft de rest van de partij geen
problemen meer gehad. De reeks werd na
een overwinning van Gert Wassink besloten
met voordelige remises. De individuele uit-
slagen zijn: J. Baas - H. Ruesink 1-1; B. Wig-
gers - J. Masselink 2-0; B. Slot - H. Graas-
kamp 0-2; H. Bosch - W. Wesselink 0-2; G.
Kleinsman -J. Krajenbrink 0-2; B. Schlie- B.
Breuker 1-1; G. Schirinzi-T. Slutter 1-1; R.
Wiggers - G. Wassink 0-2; M. Fluit - A. Was-
sink 1-1; A. Bruins - F. Hofman 1-1.
De stand aan kop is: Amsterdam '80 5-9;
Heemstede 5-8; DCV en Umuiden 2 5-7.

Klootschieten
afd. De IJsselstreek
TKV, Boggelaar en Trefpunt (Steenderen)
zeer sterk
Op het tweede toernooi van de afdeling De
IJsselstreek van de Achterhoekse Kloot-
schieters Federatie, hebben een aantal
teams uitstekende resultaten geboekt. In de
eerste klasse was TKVTeuge goed op dreef,
in de tweede klas was de eerste plaats voor de
Boggelaar (Warnsveld), terwijl het Steende-
rense (pas opgerichte) Trefpunt andermaal
succes behaalde in de derde klasse en eerste
werd. De uitslagen van deze tweede compe-
titiewedstrijd waren als volgt:
Eerste klasse
1. TKV 1: 54-60; 2. Rode Herten 1: 54-35; 3.
't Haagje 1: 56-67; 4. 't Haagje 2: 58-30; 5.
BDKV l: 60-70; 6. TKV2:63-67; 7. 't Haagje
3: 66-23; 8. TKV 3: 68-43.
Tweede klasse
1. De Boggelaar l: 53-22; 2. 't Woudhuis l:
56-35; 3. Rode Herten 2:60-101; 4. EDKV2:
60-82; 5. EDKV3: 62-0; 6. 't Woudhuis 2:
64-32; 7. TKV 5: 67-55; 8. TKV 4: 67-52.
Derde klasse
1. Trefpunt 1: 59-99; 2. Trefpunt 2:66-63; 3.
Woudhuis 3: 67-39; 4. 't Haagje 4: 68-32; 5.
EDKV 5: 69-40; 6. EDKV 7: 69-13; 7. De
Boggelaar 2: 72-19; 8. EDKV 4: 72-17; 9.
TKV 6: 74-24; 10. EDKV 6: 83-46.
Vierde klasse
1. het Woudhuis 4: 65-48; 1. Rode Herten 3:
6548; 3. Het Trefpunt 4: 69-85; 4. Rode
Herten 4: 70-24; 5. Het Treffer 3: 72-15; 6.
Het Trefpunt 5: 77-39; 7. EDKV8: 79-25; 8.
TKV8: 83-6; 9. TKV7:90-68; 10. Woudhuis
5: 91-79.

Kontaktavond Vordens
Dameskoor
Het Vordens dameskoor organiseerde zater-
dagavond haar jaarlijkse kontaktavond.
Voor deze bijeenkomst was de zaal van het
dorpscentrum goed gevuld.
In totaal gaven een viertal koren op deze
kontaktavond acte de présence. In de eerste
plaats het organiserende Vordens Dames-
koor zelf. Verder de gemengde zangvereni-
ging "Kunst & Vriendschap" uit Silvolde;
het Rooms-Katholiek gemengde kerkkoor
"Cantemus Domino" uit Vorden-Kranen-
burg en het Lochems Mannenkoor.
De koren kwamen met een wisselend reper-
toir, hetgeen door de aanwezigen in de zaal
zeer op prijs werd gesteld.
De avond werd besloten met een gezellig bal
met medewerking van het dansorkest
"Transit".

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Is weer zo wied, degene die graag gaete in de loch schot kan weer an zien trekk'n
komm'n. De jach is al weer zowat veertien dage los en de eerste hazen en fesanten
bunt in de ethuuze al wel weer klein menneken emaakt. A'j soms ok nog 's un keer
un haze et kiek dan wel uut want i'j pruuft 't veschil tussen un katte en un haze
haos neet. Waorbi'j wi'j wel wilt zegg'n da'j in Vorden röstug met de ogen dichte
en taofel kont gaon, da's wel vetrouwd hier. Oaveruggens bunt t'r ok wat die un

' katte nog lekkerder vindt as un haze maor da's un kwestie van smaak.
Alles veranderd in de weald dus ok de jach. Daor mo'j nog wel 's an denken a'j zo
'n Achterhoek deur toert. Vrogger ha'j fesanten die zich al doek'n at ze ow op hon-
derd trad zaogen. Tegeswoordug mo'j soms 'n auto uut umme ze van de weg af te
jagen, zo tam bunt ze, net jonge henn'n. At ze op die dinge straks mot gaon jaag'n!
Dan kö'j net zo goed un buisman-busken op 'n pos zett'n en schiet'n daor op met
hagel, dan kö'j ok neet miss'n. Maor jao now, d'r bunt t'r die d'r anders oaver
denkt en die 's aovunds un mooi tabloo in eur agenda wilt zett'n, daor is met zuk-
ke fesanten natuurluk iets moois van te maak'n. Maor veur mien is un snippe dan
meer weerd as twintug van zukke fesanten, 'n Snippe die zo gauw is dat de meeste
jagers un ens neet ziet laot staon schiet'n.
Natuurluk bunt t'r ok luu die zonder geweer ok wel 's wat onder 'n dekkel kriegt
zoas b.v. bi'j 't Weaverink.
't Was veurugge wekke nao de eerste nachvors dat vrouw Weaverink tegen eur
kearl zeg: "Wi'j konn'n vandage wel 's moes ett'n, de roep'n bunt now wel doode-
vroor'n".
"I'j doet maor, met un goed stuk spek t'r in he'k ter wel zinne an". Vrouw Weave-
rink ging 'n hof in maor was t'r effen later al weer. "D'r zit un grote haze in 'n hof,
hoe mow d'r met an".
" 'k Gao met, gao i'j maor veur 't hekken zitt'n en hol de slippe op, dan jaag ik um
wel op".
Zo gezeg, zo gedaon en veduld jao, 't was maor effen of vrouw Weaverink had de
haze onder de rökke zitt'n.
Maor met dat zee 't veurmekare hadd'n ston de baron bi'j eur. Den had daor too-
vallug eloop'n. As eigenaar van 't landgoed en ok van eur bouweri'ken stapp'n e
daor nog wel geregeld rond.
"Da's streupen wat i'jluu daor doet, dat heurt neet!"
"Wat streupen", antwoorden Weaverink-boer, "bi'j mien vrouw onderde rökke,
wie hef daor de jach, i'j of ikke?"
Waormet de baron zich ummedraai'n en wieter wandel'n, deur de mooie busse
bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



Profiteer van onze
spectaculaire

verbouwingsopruiming

NU 50% KORTING
op onze textiel en mode

Dames japonnen
Blouses en rokken
baby kleding
kinderkleding
wol en haakkatoen
handwerkpakketten

50% korting
50% korting
50% korting
50% korting
50% korting
50% korting

kleinvakartikelen 50% korting
ondergoed en lingerie 50%korting
nachtkleding 50% korting
badkleding 50% korting
handschoenen/shawls
en mutsen 50%korting

pantalons en
vrijetijdskleding
overhemden
vesten en pul lovers
sokken
werkkleding

50% korting
50% korting
50% korting
50% korting
50% korting

WEG IS WEG!!! OP IS OP!!!

Textiel en Mode HELMINK B.V.

Onze opruiming duurt
t/m 5 november a.s.

Toestemming K. v. Kooph.

Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 1514.

MODIEUS OP PAD

Sierlijk
dames-enkel laarsje

met sleehak, om uit te
gaan met maximaal

schoen komfort.

f 117,90

Canasta halfhoog
laarsje, laat de
winter nu maar
komen.

30/35 f 97,95
36/41 f99,95

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

LEKKER VERS BROOD
van de warme bakker

haalt u bij

t Winkeltje in brood en banket

A.G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22 tel. 1 877

SPECIAAL AANBEVOLEN

ZUIVERE ROOMBOTER AMANDELSTAVEN
EN DIK SPECULAAS

De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Bedrijfszeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veilig)

Wij adviseren u graag over uw

Sachs-Dolmar kettingzaag! barendsen
Zutphenseweg - Vorden

Onze zaak is met ingang van 29 oktober

OPGEHEVEN
Wij danken al onze klanten voor het genoten vertrouwen

Sigaren Magazijn

„De Olde Meulle"
Fam. van der Wal
Dorpsstraat 9. Vorden.

Kantoorartikelen

L«GA
heeft
het!

L^P V3 A\ boek en kantoor

raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 3100

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

_ fe" tuinartikelen

Kom gerust kijken
v

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Rokken
in gedessineerd en met streep
een bekend merk voor een zeer speciale
weektopper prijs adviesprijs 79,50

WEEKTOPPER 59,50
Kinder gestreepte sweatshirts]

d*

van het bekende merk PARA
een fantastische kwaliteit voor een
fijn meeneemprijsje adviesprijs 29,50

WEEKTOPPER 19,95
Heren truien
ze zijn er in verschillende kwaliteiten
er hangt een collectie om van te likkebaarj
en dan die fijne Tuunte prijzen

reeds vanaf

Longhorn kinder corduroy
<0*fp

een uitgewerkte broek met extra ritsen tftrfllplf ptl
gemaakt van Schuttersveld corduroy "" W»I%GII
en kijk eens naar die Tuunteprijs
hoe bestaat dat nou weer
een merkbroek voor WEEKTOPPER39,50
Meisjes schotse rokken

^

•ĵ Ot>«
3*«

&
de bekende skilt rokken hebben wij deze week
in een uitzonderlijke aanbieding.
Wees er snel bij, want dit is
de moeite waard
Adviesprijs 39,50 WEEKTOPPER

*&'
19,50

AP#

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Handschoenen
mensen de tijd breekt weer aan en bij De Tuunte
zijn ze te kust en te keur. Kom nu
vast uitzoeken ze zijn er al vanaf

TUUNTEPRIJS 3,95

BAD- OF DOUCHELAKEMS
Een zeer zware en royale kwaliteitsdoek. Deze prachtige jacquard
bad lakens worden alleen deze week voor
een zeer speciale prijs aangeboden.
De normale adviesprijs is minstens 19,50 WEEKTOPPER

THEEDOEKEN
een prachtige voorgewassendoek in een zware
kwaliteit en fantastische ruitdessins
de adviesprijs is minstens 3,75 p. stuk

WEEKTOPPER 2 stuks



kun je in een desbrander
alles verbranien?
Natuurlijk niet, want dat Jlles" geldt alleen voor
hout en kolen. Maar verrf is zo'n allesbrander een

ideale kachel, die het mielijk
maakt de gas- en oliere îing
flink te beperken. Geenvonder,
dat ze steeds popuia i rdr worden.
En dat u bij Barendsenïus alles
over die allesbrander / weten
kunt komen. Kom 's tfigs als u
ernst wilt maken mehet be-
sparen van energie.

Zutphenseweg 1 5- Vorden
Telefoon 05752-261

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
•-* reisbureaus

J. L. HARREN
Klarenbeekseweg 14
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

^OOO-O-QOOOOOOOOOOOOOOOOOH

Voor onze zaak zoeken wij een

VERKOOPSTER

Marrons
MtJi Jotltrt/fnJI

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden. Tel. 1272

ZE ZIJN ER NOG
Kinderjoppers nu 25,-

Extra voordelig

RUURLO

Bij aankoop van 50,- aan kinderkleding

een super dik kleurboek \3 K/V l l O

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

WONINGBOUWVERENIGING THUIS BEST
biedt te koop aan:

GLAS EN ALUMINIUM OMRANDING
diverse maten 56 x 110 tot 170 x 184 cm

geschikt voor broeibakken

PRIJS: f 20,- tot f 60,-

Verkoop vindt plaats vanuit ons magazijn Burg.
Galleestr. 54a, Vorden.

Op vrijdag 30 oktober 1981 van 15.30 tot 17.00 uur.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 — Vorden — Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 jaar volledige garantie

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

TOYOTA Corolla DX 1980
TOYOTA Starlet 5 sp s drs 1978
TOYOTA Corolla 30 deiuxe 1977/78/79
TOYOTA Carina 1.6 de luxe 1976
TOYOTA Cressida A drs. deiuxe 1978
TOYOTA Celica 2000 XT 1979
V.W. Passat 1977
FORD ESCOrt 2 drs. de luxe met gasinst. 1978

OPELAsconaAdrs 1977
FIAT 128 1976
DATSUNSunnylZOY 1979
OPEL Kadett station 1974
TOYOTA CreSSida met gasinstallatie 1977
Dealer voor de gemeenten Hengelo f G), Vor-
den, Ruurlo en Z/euwent

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G.), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation voor Toyota-Vialle

SPAAR BIJ DE MMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1531

Nederlandschei * * * I>JI Middenstands
Spaarbank A

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Vrijdag 6 nov. a.s.
optreden
van de zeer bekende

fakir-hypnotiseur

MADRAHASJ
in zaal Wolbrink
Aanvang 20.00 uur

DIT MOET U ZIEN, overal volle zalen

Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden van E.M.M.,
boekhandel Wolters en café Wolbrink, Tel. 1340.

vanaf
31 oktober

tot 29
november

Industneweg 2

VORDEN

IT-OPHEFFIMGS

VERKOOP

ittkemncubdcn
(i.v.m. reorganisatie)

bankstellen
salontafels
eetkamermeubels
kaaskasten
brood kasten
vitrinekasten
t.v. kasten %

korting

Ma t/m Do 08.00-18.00
Vr 08.00-21.00 Za 08.00-17.00



ZIE ONZE ETALAGES

vermorzelt alle prijzen In onze \

VERBOUWINGSOPRUIMING
t/m donderdag 5 november
(MET TOESTEMMING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL)

TIENTALLEN TOONZAALMODELLEN IN:
BANKSTELLEN, WANDMEUBELEN, EETHOEKEN,
FAUTEUILS, SLAAPKAMERS, TIENERKAMERS etc.

met honderden guldens voordeel

Kom vlug
weg is weg

KOOPJES
MET

1900,-
VOORDEEL

MODERNE
ELEMENTEN WAND

2,70 breed, bali-bruin essen, met bar,
vitrine, t.v.-ruimte en verlichting

van: 2275,-voor: 1695,-
MODERNE HOEKKOMBINATIE
3 + 2 zits, bali-bruine romp
beige/bruine tweedstof (50 %wol)
beklede armleggers
prima zitkomfort

van 4325,- voor: 2998,-
TIENERKAMER
BRUINE ZIJKANTEN. FRON-
TEN BLANK EIKEN. STRUK-
TUUR BESTAANDE UIT

• ledikant 90 x 190
• nachtkastje
• secrétaire (170 hoog)

PAKKETPRIJS: 375,-

SLAAPKAMER
IN DIVERSE HOUTKLEUREN
BESTAANDE UIT

• ledikant 140 x 200
• 2 nachtkastjes
• opbouw met verlichting

STUNTPRIJS: 749,-

SLAAPKAMER
GEHEEL MASSIEF EIKEN
BESTAANDE UIT

• ledikant 140 x 200
• 2 nachtkaslies met klep

EENMALIG: 1245,—

POLYETHER MATRASSEN
sinds 23 oktober 16% in prijs verhoogd. Wij kochten van tevoren nog een grote partij.
Dus nog éénmalig oude prijzen én t/m 5 november voor de extra lage opruimingsprijzen.

EEN STERK
zowel de vormgeving als de kwaliteit maken van Een prachtige aanvulling hierbij is de massief i.t
dit massief eiken •"-•ikstel met losse, rundlederen eiken salontafel, afmeting: 130 x 60 cm. 13
zit-en rugkusser ^. ±^^m Helemaal het einde wordt dit Interieur met deze
gestoffeerde arn. dgers ••••••£ grandioze servleskast met massief eiken front.
een ijzersterke favoriet /W. • • 215 cm hoog, 149 cm innc
In onze opruiming! MWWWB breed en 49 cm diep I99U."

MEENEEMMEUBELEN tegen stuntprijzen
SCrmUrDUREAU grenen structuur/metalen frame

BOEKENKAST grenen structuur 170 hoog 80 breed

LINNENKAST 2 deurs, massief grenen half leg, half hang _

LEDIKANT massief vuren met 2 laden

RUNDLEDEREN POUFS 06o _
KASTJES eiken met masieve deur, uitzoeken en meenemen

SPIEGELS met eiken sierlijst

MIMISET massief eiken

_ PAKKETPRUS 98,-

_ PAKKETPRUS 89,-

_ PAKKETPRUS 259.-

_ PAKKETPRUS 219,-

MEENEEMPRUS 119,-

89,—voor

KEUKENSTOELEN uitzoeken Normaal 45.-

MEENEEMPRUS 45,-

MEENEEMPRUS 1 29,-

MEENEEMPRUS 29,-

EIKEN SECRÉTAIRE
normaal 61 5,-

FAUTEUIL MASSIEF EIKEN
met bloemstof kussens

KEUKEN EETHOEK
tafel met 4 stoelen

GRENEN AANBOUWWAND
250 breed

nu

1 245,-

_L

TAPIJTAFDELING ~
Profiteer t/m 5 november van onze sensationele tapijtaanbie-
dingen van de volle rol. (Gratis reservering voor latere levering).

ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 05752-1514

H
^̂ ^̂ _ ^H ^̂ H ^^_ ^M ^̂ K m ^—| ^^ t-\j \ \ i i i_ i^v_»i_vvi_vj £.•-*-- i i_i_i_i \j\j\~* WU/U^-- IUIH-

ELMINK B.V. VORDEN

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
RESERVERING VOOR LATERE LEVERING TOT
12 MAANDEN GRATIS INCL. VERZEKERING
GRATIS BEZORGEN DOOR EIGEN VAKMENSEN
VOOR MEERDERE KNALAANBIEDINGEN
ZIE ETALAGES

Landbouwers

Binnenkort komt er weer VLOEIBARE SCHUIMAARDE beschikbaar

VOOR BEKALKING
VAN UW BOUW- EN WEILAND
Bevat ongeveer 45%droge stof.

De droge stof bevat 200 kg. zuurbindende waarde
4 kg. N
8 kg. P2 05
1-6 kg. k20
8 kg. MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bij

J.G.A. Korenblik Warnsveld. Tel. 05750-20853

tt
meubels,

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

05752-1314 en 05750-23346

JOWE-KEIJENBORG
BRANDERHORSTWEG 5 - TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

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

grondboren, motoren enz. enz.

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

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.
Ook op de AGRADO
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Festiviteiten rond eeuwfeest Kranenburgse school begonnen

Burgemeester Vunderink: "Kranenburg heeft voldoende levenskracht school te handhaven"
De festiviteiten rond het eeuwfeest van de Samenwerkingsschool op de Kranenburg zyn maandagmorgen begonnen. Terwijl de kinderen
van basis- en kleuterschool 's morgens om kwart voor negen - allemaal leuk gekleed in kleding uit grootmoeders tijd - door het onderwij-
zend personeel naar hun klassen togen, werd nog gauw even de laatste hand gelegd aan de enorme zetstien meter lange ereboog voor het
schoolplein, met de veelzeggende tekst "Honderd jaar onderwijs op de Kranenburg".

Om elf uur begon het officiële gedeelte. Tus-
sen de met klompen, boerenpetjes en knip-
mutsen uitgedoste jeugd, en het schoolper-
soneel - hoofd de heer G. Bekker, juffrouw
Besselink en kleuterjuf Albertine - arriveer-
den de genodigden. Naast burgemeester mr.
M. Vunderink en echtgenote, waren er we-
thouder Bogchelman, gemeentesecretaris
Drijfhout, pastoor van Zeelst, dominee Kra-
jenbrink, het voltallige schoolbestuur en de
oudercommissie, juffrouw De Neef (van
1947 tot 1955 aan de school verbonden) en
•/Hls kimlrrer VMP het oud-schoolhoofd
meester Abeling (1900-1927).
In de fraaie met slingers ballonnen enz. ver-
sierde schoolgang heette de heer Joh. Hui-
tink als voorzitter van het feestcomité allen
van harte welkom. Hij dankte ouders en kin-
deren, omdat ze zo fantastisch in oude kledij
op school kwamen. Ook alle andere mede-
werkers bracht hij dank.
De voorzitter van het schoolbestuur van de
Stichting Samenwerkingsschool Kranen-
burg en Omstreken de heer H. Bouwmees-
ter, die vanwege bedrijfswerkzaamheden op
de boerderij wat later arriveerde, vertelde
het een en ander uit de historie van de
school. Toen bij het afscheid van de Medler-
school (o.l. school Linde) nu vier jaar gele-
den werd gezongen "Bijna hadden we het
150-jarig bestaan", zou dit ook bijna op de
Kranenburg (r.k. school) hebben geklonken
in verband met het 100-jarig feest. Het kin-
dertal liep schrikbarend terug. Doordat een
Vorden een r.k. school werd gebouwd, door
emigratie en vertrek van boerenfamilies liep
de school leeg. Gelukkig kwam er een fusie
tussen de Medler- en Kranenburgse school
tot stand en was er weer bestaansrecht. Ook
de Kleuterschool de Ganzerik werd herop-
gericht. Uit een aantal vergeelde documen-
ten las de voorzitter een aantal reglementen
voor, waarbij hartelijk gelachen werd.
Ten aanzien van het huidige onderwijs had
spreker nog wel wat aan te nierken. Hij haal-
de voorbeelden uit de praktijk aan waaruit
bleek dat dit volgens hem op een veel te
smalle basis was. Hij richtte zich tot het col-
lege van B en W met het verzoek om de ve-
randeringen die er ten aanzien van het
onderwijs op de Kranenburg zullen komen,
snel tot stand te willen brengen. De Kranen-
burgse kindere, het onderwijzend perso-
neel, ouders en bestuur hebben er rechts op.
"Gemeentebestuur, werk zo snel mogelijk
tot heil van school en leerlingen". Ik wens u
een prettige feestweek, aldus besloot de
voorzitter.
Burgemeester mr. M. Vunderink wees er op
dat hij in zijn gemeente niet vaak een hon-
derdjarige kon feliciteren. Het verschil tus-
sen een mens en een school is dat het leven
van de mens beperkt is, een school wordt
voor onbepaalde tijd gesticht. "Ik ben ervan
overtuigd dat Kranenburg voldoende le-
venskracht heeft om nog voor onbepaalde
tijd een school in zijn midden te hebben.
Die overtuiging is deels gebaseerd op de we-
tenschap dat Linde en Medler op het terrein
van het onderwijs hun krachten bij die van
Kranenburg hebben gevoegd. Wij hebben
die bundelink met genoegen gevolgd. De
overheid (gemeente, provincie en rijk) wil-
len zich inspannen om in de kleine kernen
de bestaande voorzieningen op peil te hou-
den en zonodig te verhogen. Kranenburg
behoort tot die "kleine kernen". Hier zullen
nieuwe woningen mogen worden gebouwd.
Het betekent ook dat de gemeente in zo'n
kern nieuwe investeringen mag doen voor
noodzakelijke voorzieningen. De aanleg
van de riolering op de Kranenburg is in volle
gang. Wij zullen ook bij het Rijk blijven aan-

dringen op een spoedige aanleg van een pa-
rallelweg cq vrijliggend fietspad langs de
Ruurloseweg. Voorts zullen wij met politie
en Rijk zoeken naar mogelijkheden om de
snelheid van het door Kranenburg rijdend
verkeer te beperken.
De toekomst van deze school hangt nauw
samen met de ontwikkeling van Kranen-
burg. En andersom. Er is een nauwe relatie
tussen de school en de gemeenschap. Wij
willen als gemeentebestuur graag werken
aan de toekomst van Kranenburg. De burge-
meester overhandigde hierna de bekende
envelop met inhoud. "In tegenstelling tot de
bijdrage die wij u te zijner tijd, indien het
Rijk hiermee instemt, hopen te kunnen ge-
ven voor de vernieuwing van uw schoolge-
bouw kunnen wij het bedrag dat hierin zit
niet terugkrijgen van de minister van onder-
wijs. U kunt zich voorstellen, dat ik met veel
genoegen van het stukje gemeentelijke be-
leidsvrijheid gebruik maak en u de beste
wensen van het gemeentebestuur voor de
toekomst van uw school aanbiedt.
Een toekomst die mede dank zij de bezielen-
de leiding van het schoolhoofd de heer Bek-
ker nog goede perspectieven biedt", aldus de
burgemeester.
Nadat de jeugd door "onder Moeders parap-
lu" had gezongen, wenste pastoor van Zeelst
bestuur, personeel, kinderen en ouders pro-
ficiat. En ook de hele Kranenburgse ge-
meenschap.

Er is inmiddels heel wat verandert. De pas-
toor hoeft geen toestemming meer te geven
wat voor boeken er mogen worden gelezen.
De pastoor staat er nu naast. Het hangst sa-
men met het veranderde maatschappelijk
gebeuren. Dit is een goede ontwikkeling.
Het bestuur, oudercommissie en personeel
wil ik meewerken om nieuwe gestalte te ge-
ven aan dit onderwijs. Ik wens de school nog
vele vruchtbare jaren toe".

Hierna werd in de schoolgang een spreuk
onthuld, waarin de letters waren verwerkt
die door de kinderen her en der op het
schoolplein waren bijeengezocht. Burge-
meester Vunderink onthulde het bord waa-
rop stond "Hiep, hiep hoera, de Kranenburg
viert 100 jaar".

Tenslotte kreeg iedereen een aardige herin-
nering aangeboden als aandenken aan dit
eeuwfeest, te weten een klomp met inscrip-
tie.

De gehele week wordt het feest voortgezet.
Dinsdag was er film op school, woensdag 28
oktober 's middags rommelmarkt op het
schoolplein, donderdag 28 oktober Poppen-
theater de Trekwagen in zaal Schoenaker en
vrijdag 30 oktober Oude spelen opnieuw ge-
speeld en 's avonds grote fancy-fair in
school. Iedereen is welkom.

KNIPTIP

Foto's onthouden
wat mensen verge-
ten. Daarom wor-
den er zoveel kin-
derfoto's gemaakt.

Sukses voor P.K.V.
Op de landelijke tentoonstelling georgani-
seerd door de Rijssense Pluimvee Sierdui-
ven en Konijnenfokkersvereniging "De
Eendracht", behaalde leden van P.K.V.
mooie predikaten.

Dwerghoenders: H. Berenpas, Twens hoen
zilver patrijs l ZG en 2 ZG. G. W. Tragter
Minorea zwart l x ZG 3x G.

Konijnen: M.G. Lijftogt Gastor Rex l ZG.

Foto anno 1908: rechts, meester Abeling (hoofd), links juffrouw Hengevelde.

Foto anno 1915: links, hoofd der school meester Abeling, rechts, juffrouw Mentink.

KNIPTIP
Poes, vis of hond . . .
zet ze met regelmaat
op de foto! Ook zij
horen thuis in uw fo-
tografisch levens-
verhaal.

KNIPTIP
Filmen is mooi . . .
filmen met geluid"
nog mooier. Wie
gaat filmen kiest
voor beweging,
kleur én geluiden.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 7,50

drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

Bij inschrijving te koop
rechtstreeks van eigenaar

In uitstekende staat van onderhoud verkerend woonhuis
aan de

STRIKKERSTEEG no. 7 te RUURLO

INDELING:
Hal met toilet, woonkamer met eetkeuken, berging,
douche, slaapkamer.
Op verdieping 3 slaapkamers.
Enkele schuren. Totale oppervlakte 3430 vierkante me-
ter.
Pand is voorzien van aardgasaansluiting.
Aanvaarding in overleg.

Briefjes uiterlijk 7 nov. 1981 12.00 uur inleveren bij of
zenden aan eigenaar A. Half man. tel. 05735-1366
Gunning voorbehouden

Gunstig gelegen t.o.v. centrum dorp. Prachtig pand voor
liefhebbers van tuin en dieren.

Garant schoenen
daar sta je op

Elegant en vrouwelijk: Netty goes to
town. Klassieke band-pump met aparte
vlechtgarnering.
Uitstekende
pasvorm, styled by
Jacobs.

79,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden



WIG WAM"

Bij ons vindt u de bekende mer-
ken speelgoed zoals:

Marklin
Fleissman
Lego
Ravensburger
Jumbo
Heller
Playmobil
Fleur
Britains
Carrera
Fischer Price

POELMAN
V/H KOERSELMAN
BURG. G ALLEESTRAAT 12
TEL 05752-1364
VORDEN

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309b.g.g. 1335.

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE COATNGS

KELDERS WRTERDCHT MAKEN

MOBIEL GRITSTR ALEN
Gratis proefstuk en pri|sopgaven

HEUWISKfPT'
Wilhelmmalaan 7. 7251 EN Vorden L TT j
Tel 05752 - 1335 ot 05750 - 1 7543 l

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

PEDICURE

Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

Het kan nog voor de winter: Uw
eigen erfverharding!
Vraag eens geheel vrijblijvend,
inlichtingen:
Henny Dostal. Aanneming &
Transport, Industrieweg 4, Vor-
den. Tel. 05752-2665.

Clubshow P.E.K.L.O.
in de schouwburg te Lochem.
Ca. 500 dieren, o.a. konijnen,
hoenders, duiven en cavia's.
Geopend zaterdag 31 okt. 10-21
uur; zondag 1 nov. 10-17 uur

Li U, goedkoper bij

Nico Keune &Co.
Nijverheidsweg, Vorden,
telefoon 1737

KNIPTIP (
Negatieven bewaren
gaat 't best in zo'n los-
bladig negatief-album.
U kunt er vele honder-
den negatieven
overzichtelijk in
opbergen.

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 H
^ Steam

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

KNIPTIP
Kijk 's door een leeg
diaraampje als u een
foto gaat maken.
Een handige manier
om te leren een goe-
de beeldopbouw te
krijgen.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage een verzoek met bijlage van Kuikenbedrijf Gelder-
land B.V., Ruurloseweg 96, Vorden 7251 LW, om ver-
gunning tot het oprichten, in werkingbrengen en in
werking houden van een kuikenbroederij met opslag van
broedeieren en ééndagskuikens. Datum verzoek: 21
oktober 1981. Adres Ruurloseweg 96, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie D, nummer 1 840.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een maand
na de dagtekening van deze kennisgeving SCHRIFTE-
LIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De in-
gekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage ge-
legd. Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij
gemachtigde BEZWAREN inbrengen. Op een openbare
zitting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een ge-
dachtenwisseling op maandag 16 november 1981,
10.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking
kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degene die binnen de ge-
stelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft
ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die-
nen.

Voor nadere inlichtingen gemeentehuis Vorden. Tel.
2323, Toestelnr. 19.

Datum:.29 oktober 1 981
Burgemeester en wethouders van de gemeente
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Rabobank
Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank
"Vorden" W.A.
De leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse ledenvergadering te houden op maandag 2 no-
vember 1981 's avonds acht uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat te Vorden.

Verkorte agenda:

1 . Opening
2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers
3. Notulen vorige vergadering
4. Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling

notulen.
5. Balans en winst- en verliesrekening 1 980
6. Wijziging statuten
7. Machtiging tot het doen verlijden van de notariële

akte van statutenwijziging
8. Bestuursverkiezing
9. Verkiezing raad van toezicht

10. Mededelingen
1 1 . Rondvraag
12. Sluiting

De volledige agenda met kandidaatstelling, in volledige
tekst van de statutenwijziging alsmede de jaarrekening
1 980 liggen op het kantoor van de bank voorde leden ter
inzage' HET BESTUUR

MOOIE STOFFEN van

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

KURSUS
VOLKSSCHILDERKUNST

13 januari starten wij opnieuw met een
kursus volksschilderkunst.

Inlichtingen en opgave:

schildersbedrijf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Nuttige en voordelige vrijetijdsbesteding
Maak zelf uw kleding van die

De groene mode
aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

tiroler loden jagersjassen
knickerbockers en -kousen
hoeden, petten en sjaals
truien, vesten en spencers
thermo warmte kleding
Romika vachtlaarzen

Martens
ttttdi Jotltn/ftndl

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden. Tel. 1272

Reproductie's
HALVE PRUS

Gedurende de maand november maken wij Uw oude fo-
to's en foto's waar u geen negatieven van bezit weer een
nieuwe afdruk VOOR HALVE PRIJS!!!!
Dit is echter alleen geldig voor ZWART-WIT foto's. Ook
kunnen wij Uw reproducties in oud bruine kleur afleve-
ren.

FOTO

Kerkstraat 1 -7251 BC Vorden -Tel. 1313

HERENMODE OPZIJN VOORDELIGST

bij

RUURLO

Modieuze Step-Jacks

Parka's

tot maat 56 v.a. / Ï7*~

- tot maat 58 l l Ï7f ~

Klassieke winterjassen v.a.

Curlljassen

Jagersjassen _ v.a.

129,
595,
198,

Grote kollektie Strechbroeken
knickerbockers
Pullovers - spencers etc.

RUURLO
Vrijdags doorlopend open tot 9 uur.
Zaterdag open tot 4 uur.

Inleveringsadressen
LOTTO en TOTO
Sig. Magazijn Hassink, Raadhuisstraat.
Café Klein Hekkelder, Nieuwstad.
Kluvers Sport Totaal, Zutphenseweg.
A.J. Wentink, Julianalaan.

Voetbalvereniging
Vorden.

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wü vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide <»-̂  kollektie.

Desiree
uertoüingsringen

uw juwelier

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Op een klein publiciteitsbureau in Vorden
(Kranenburg) is plaats voor

EEN PARTTIME MEDEWERKSTER

voor de administratie, de korrespondentie
en - na een inwerkperiode - ook voor eenvoudig
grafisch werk. Kantoor ervaring is noodzakelijk

Het gaat om een 50%dagtaak; de werktijden zijn
in overleg te regelen. Als u belangstelling hebt:

ons telefoonnummer is 6807.

wclko@|i
ook voor Uw

HOND en/of KAT
Gestoomde PENS
Rauwe PENS
Blanke PENS
VLEES
KIP FILET
HART
P AARDEVLEES

LEVER

SCHAPENVET

.400 gram Uf 95

, 400 gram 0,95

400 gram 0,95

.400 gram 1,45

,400 gram 0,95

, 400 gram 2,95

400 gram 2,45

,400 gram 1,75

1 m.. per pot l ,1 w

alles voor tuin - dier - hobby en doe-het zelver

Stationstraat 12 - Ruurlo. Tel. 05735-2500
Stationsweg 20 - Vorden. Tel. 05752-1583

9

De tijd gaat snel,
bedenk dat wel!

Wacht niet met het bestellen en laten drukken van
de kerst- en nieuwjaarskaarten voor uw kliënten en
andere relaties tot de kerstklokken al luiden of tot

v i j f voor twaalf ' . . . Kom nu alvast kijken naar de
Kennemer Kaarten Kollektie!

U heeft dan de eerste keus uit een serie prachtige,
stijlvolle kaarten en WIJ kunnen alles tijdig en

probleemloos voor u regelen.

drukkerij weevers b.v.
nieuwstad 12 • vorden • telefoon (05752) 1404
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