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Burgemeester mr. M. Vunderink:
99Reakties plaatselijke bevolking
over verkeersplan vallen tegen"
Ongeveer een half jaar geleden heeft de Vordense bevolking een koncept-
verkeersplan in de bus gekregen met verzoek om suggesties, opmerkingen
etcetera. Op verzoek van de raad werd besloten de termijn van reageren te
zetten op uiterlijk l november aanstaande.

Op vragen van de heer J.F. Geerken,
fraktievoorzitter CDA, deelde burge-
meester Vunderink dinsdagavond in de
raad mede dat het aantal reakties uit de
bevolking hem is tegen gevallen.
Hoeveel personen er gereageerd hebben
kon de heer Vunderink niet zeggen op
dit moment. Een verzoek van de heer
Geer ken om de termijn van inzending te
verlengen wilde de heer Vunderink met
"enkele dagen tot hoogstens een week-
je" wel honoreren. "Maar dan toch
beslist niet later", zo stelde hij.

De heer J. Bosch, fraktievoorzitter
PvdA, zei, naar aanleiding van een brief
van de Stichting Manege aan de raad, de

indruk te hebben gekregen dat de zaak
in een impasse is geraakt.
"Volgende maand komt ook de kwestie
Mullink inzake de herplantplicht aan de
orde. Is het nu niet zinvol, alvorens het
kollege een definitief voorstel aan de
raad doet, dat u, de Stichting Manege
en een afvaardiging uit de raad samen
aan tafel gaan zitten om alles op een re-
delijke manier op te lossen?" zo vroeg
de heer Bosch.
De heer Vunderink voelde niet zoveel
voor het voorstel van de heer Bosch.
"De doelstellingen zijn wat uiteenlo-
pend. Wel zal ik uw suggestie meene-
men en ter overweging aan het kollege
geven," aldus de heer Vunderink.

KERNCENTRALE
De heer C.Chr. Voerman (CDA) kreeg
van burgemeester Vunderink te horen
dat het kollege zich liever niet wilde uit-
spreken over landelijke problemen. De
heer Voerman doelde hierbij op de
bouw van een kerncentrale in Gronau.
Volgens hem is dit zo dichtbij dat de
raad best betrokken mag worden bij de
brede maatschappelijke diskussie over
dit onderwerp.

SCHOOLZWEMMEN
De heer Voerman bepleitte vervolgens
dat de kategorie kinderen die nog geen
zwemdiploma hebben, ook 's winters in
schoolverband te laten zwemmen. Hij
verzocht de wethouder zich hierover
met de hoofden van de lagere scholen in
verbinding te stellen en daarbij ook de
ouders te betrekken. Het zwemmen zou
volgens de heer Voerman in Zutphen
dienen te geschieden.
De heer Voerman had nog een wens, na-
melijk om de kinderen van de lagere
scholen in de buurtschappen Wilden-
borch en Kranenburg 's winters school-
gymnastiek te geven in de sportzaal.

Met de ouders samen zou dan een oplos-
sing gezocht^^eten worden voor het
vervoersproi^Rh.
Wethouder Bogchelman zegde toe zich
met de hoofden van de scholen in ver-
binding te zullen stellen.

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel : 05753-2121.
Binnenweg 4, Ulft, Tel.: 08356-3141.

De heer H.^k)onk, fraktievoorzitter
van de VVD^mormeerde hoeveel geld
het heeft gekost om de onteigenings-
procedure tegen de gebr. van Zeeburg
op gang te zetten. "Dat zullen wij nakij-
ken; in ieder geval zijn er geen juridi-
sche adviseurs bij betrokken geweest,"
aldus burgemeester Vunderink. Ontei-
gening is er uiteindelijk niet van geko-
men omdat met de gebr. van Zeeburg
alsnog een minnelijke schikking getrof-
fen kon worden.

De raad van Vorden was dinsdagavond
binnen een half uur door de kleine agen-
da heen.

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 W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Subsidieregeling winkelvoorzie-

ningen in kleine plattelandskernen.
2. Voorlichtingsbijeenkomsten binnen

het kader van de welzijnsplanning.
3. Verleende bouwvergunningen.

ad l . Subsidieregeling winkelvoor-
zieningen in kleine plattelandskernen
Op l oktober 1980 is de subsidieregeling
winkelvoorzieningen in kleine platte-
landskernen 1979 voor één jaar verlengd
(landelijke regeling). Op grond van de
ervaring met de regeling in het eerste
halfjaar en in verband met de aange-
brachte wijzigingen volgen hier enkele
punten die de aandacht verdienen.
Het maximumbedrag dat kan worden
uitgekeerd is verhoogd van ƒ 25.000,—
tot ƒ35.000,—. Tot dit maximum is het
subsidiebedrag gehandhaafd op 25%
van de investeringssom voor onderne-
mers die gaan investeren in een vaste
winkel. Voor ondernemers met een rij-
dende winkel is het subsidiebedrag 15%
van de investeringssom. Aanvragen
kunnen worden ingediend tot l oktober
1981. De ondernemer die van plan is te
gaan investeren moet er op letten dat hij
geen verplichting moet zijn aangegaan
(niet moet hebben besteld) voordat de
aanvraag om subsidie is ingediend.
Vroeg indienen is dus een eerste
vereiste!

De belangrijkste andere voorwaarden
waar aan moet worden voldaan om sub-
sidie te verkrijgen zijn:
— de ondernemer moet een winkel heb

ben of gaan beginnen in een kleine
plattelandskern, dus niet in een wijk
van een grotere gemeente;

— de ondernemer die een rijdende win-
kel heeft kan ook subsidie krijgen
maar dan alleen wanneer hij ten-
minste vier dagen per week één of
meer kernen bezoekt, waarin hele-
maal geen winkel met het vereiste as-
sortiment aanwezig is. De kern of
kernen moeten dan wel tesamen 200
inwoners bevatten;

- in een (rijdende) winkel moet zowel
een redelijk gespreid assortiment in
kruidenierswaren evenals tenminste
twee van de volgende produktgroe-
pen worden verkocht:

1. melk en zuivelprodukten
2. vlees en zuivelprodukten
3. aardappels, groenten en fruit
4. brood;
- in de kern moet de winkel (ook de

rijdende) de enige zijn die aan de as-
sortimentseis voldoet of gaat vol-
doen. De enige bakker of slager, die
geen andere produktgroepen ver-
koopt of gaat verkopen, kan geen
subsidie krijgen.

De subsidie wordt verstrekt voor de vol-
gende investeringen:
— voor een vaste vestiging: het bedrijfs-

gebouw en de bedrij f sinventaris
(25%);

— voor een winkelwagen: een gebouwd
onderkomen voor de wagen, een
winkelwagen en de inventaris. Het
subsidiebedrag hiervoor bedraagt
geen 25% maar 15% van de investe-
ringssom.

een aanvraag dient te worden ingediend
bij de minister van ekonomische zaken
door toezending aan het direktoraat-ge-
neraal voor handel, ambacht en
diensten van het ministerie van ekono-

mische zaken, postbus 20101, 2500 EC
'S—Gravenhage.

ad 2. Voorlichtingsbijeenkomsten
binnen het kader van de
welzijnsplanning
Zoals u al in de folder over de welzijns-
planning hebt kunnen lezen, kunt u een
tweetal voorlichtingsbijeenkomsten
over het welzijnsplan bijwonen.
De eerste is op maandagavond 3 novem-
ber a.s. in zaal Schoenaker te Kranen-
burg aanvang 20.00 uur.
Op dinsdagavond 4 november 1980 is
om 20.00 uur de tweede in de bovenzaal
van het Dorpscentrum te Vorden.
Iedereen is van harte welkom.

ad 3. Verleende bouwvergunningen
De wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor
nadere inlichtingen kunt u kontakt op-
nemen met afdeling I ter sekretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift binnen 30 dagen na de datum van
publikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan B.A.P. Laarkamp, Almenseweg

46 te Vorden voor de verbouw van
een woning aldaar.

2. Aan H.J. Bargeman, Strodijk 4 te
Vorden voor de verbouw van een
schuur tot bijenschuur en schuur al-
daar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Mits Vorden aantrekkelijk wordt gemaakt voor het kopend
publiek, meer parkeermogelijkheden dichter bij de winkels,
groenvoorziening enz.
Vorden maken tot een gezellig winkeldorp.

In een gekombineerde vergadering van
Vordense Winkeliersvereniging en Kon.
Ned. Ondernemer s verbond j.l. maan-
dagavond in hotel Bloemendaal werd
uitvoerig gediskussieerd over het Ver-
keersplan voor Vorden zoals dit door
het adviesburo Droffelaar is samenge-
steld. Voornaamste doel van deze avond
was tot een advies aan de gemeente te
komen waarmee de konsument zowel
als de ondernemer het meest is gediend.
Dat het zware vrachtverkeer uit het
dorp moet worden geweerd was wel de
mening van de meerderheid. Om van
Vorden echter geen dood dorp te maken
zal dit zodanig dienen te worden gere-
geld dat het overige verkeer zonder
moeite het centrum kan bereiken en niet
automatisch ook word doorgestuur
Ook de aankleding van het
dan de nodige aandacht van
fende instanties dienen te hebben OTI te
bereiken dat het in Vorden voor de kon-
suruciit gtv.eliifc winkelen is. Die aankle-
ding werd als voorwaarde voor de om-

Jeugddienst a.s. zondag
De kerkdienst op a.s. zondagmorgen 2
november zal een jeugddienst zijn. En-
kele leden van de jeugddienstkommissie
hebben samen met ds. Krajenbrink de
liturgie voorbereid. Het thema van deze
dienst is het thema van de zendingsweek
"Uw Koninkrijk kome . . . " een bede
uit het Onze Vader.
Na de jeugddienst is er gelegenheid wat
na te praten en samen koffie te drinken
in De Voorde. Iedereen is van harte wel-
kom in deze jeugddienst.

Het jeugdkoor zingt in de
jeugddienst
Het interkerkelijk Vordens Jeugdkoor
Inter Christ zal a.s. zondagmorgen
zingend en spelend meewerken aande
jeugddienst in Vorden onder leiding van
Lucian Smeenk.

Dankdienst voor gewas
en arbeid
In vele gemeenten wordt op de eerste
woensdag in november een dankdienst
gehouden voor gewas en arbeid. Zo ook
in de Gereformeerde en Hervormde
kerk in Vorden.
In de dorpskerk worden dan tevens de
spaarkartonnetjes ingeleverd en nieuwe
uitgereikt alsmede de folder met
informatie over deze aktie.

TUINCENTRUM

' Herma & Willem
Kraaykamp

Ook voor aanleg en renovatie
van tuinen en onderhoud van
kleine én grote groenvoorzie-
ningen

tevens mogelijkheid tot
onderhoudsabonnement

leiding gesteld, zonder het een ook het
ander niet.

ST. NICOLAASAKTIE
T.a.v. de St. Nicolaasaktie kwam als
voornaamste pluspunt naar voren dat
alle winkeliers (inklusief de supermark-
ten) dit jaar aan de aktie deel zullen ne-
men en dus ook bonnen uit zullen ge-
ven. Iedereen zal zodoende gemakkelijk
de benodigde zegels bijeen krijgen. Bij
aankoop van ƒ 25,- gulden heeft men al
een kaart vol en loot men mee naar een
prijs. Het totaalbedrag aan prijzen (ƒ
15.000 ,-) zal worden verdeeld over vijf
reizen naar Parijs waarbij men ook nog
ƒ 100,- zakgeld mee krijgt; 200 verras-
singspakketten van ƒ 40,- elk plus nog
60 vleespakkelten van ƒ 50,-.
De aktie zal worden gehouden van 13
november tot 6 december. De eerste
trekking is al op maandag 17 november,
hierbij heeft men natuurlijk de meeste
kans op een prijs. Vroeg kopen kan
daarom erg nuttig zijn.

Gezamenlijke zendingsavond
Midden in de najaarszendingsweek
hopen de zendingskommissies van de
Gereformeerde en de Hervormde ge-
meente samen een zendingsavond te
houden waar uiteraard iedereen zeer
welkom is. Deze wordt gehouden op
woensdag 5 november na de dankdienst
voor gewas en arbeid. Mevr. da. Rinske
Nijendijk-Cnossen uit Bochum komt
die avond spreken in De Voorde.

Agenda interkerkelijk
vormingswerk/gespreks-
groepen
Deze week donderdag 30 oktober: eerste
bijbellezing over Marcus o.l.v. ds. Zijl-
stra in De Voorden. Eerste gespreks-
kringavond over vragen van deze tijd
ten huize van de familie Van Burk aan
de Beatrixlaan.
Volgende week dinsdag 4 november:
Eerste bijbelkringavond over Openba-
ringen van Johannes ten huize van ds.
Veenendaal aan de Riethuisweg.

Agrarische gespreksgroep
De af d. Vorden van Jong Gelre belegt
op maandag 3 november in hotel
Bloemendaal een agrarische gespreks-
groep waarbij voorlichter Jan Kevelam
zal spreken over rundveevoeding,
voederbalans etc.

IJSSELWEG 20 VIERAKKER
GEM. WARNSVELD
TEL. 05750 - 20743

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 2 november, 10.00 uur, ds. J.C.
Krajenbrink, Jeugddienst m.m.v. Vor-
dens Jeugdkoor "Inter-Christ". Koffie
na de dienst.
19.00 uur, ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 2 november, 10.00 uur, ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur, ds. M.J. Wattel,
Doesburg. Koll. Kerk; deurkoll. plaat-
selijke jeugd.

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

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

WEEKENDDIENST HUISARTS

Zaterdag l en zondag 2 november, dok-
ter van Tongeren. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag l en zondag 2 november, R.
Mulder-Griffioen, Doetinchem, tel.
08340-23145; B. Sombekke, Eibergen,
tel. 05454-1329. Za/zo spreekuur voor
spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag l november 12.00 uur tot
maandag 3 november 7.00 uur, dokter
Warringa. Komende week avond- en
nachtdienst ook dokter Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Bellen vóór
half negen.

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.3C
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.a\
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen var
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voc
spoedgevallen bellen aan de grote voo1

deur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, te
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUI
Uitsluitend te informeren aan het wijl
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 148'
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ve
pleegkundige artikelen van 13.00-13.?
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donde
dag 9-10 uur in het Dorpscentrun
kamer 26, tel. 2129. Voor het makt
van afspraken is het kantoor te Henge
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, te
05753-2345.

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

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



slagerij
l SUPERUNIE

KORREL

OPLOSKOFFIE

erse

BRAADKUIKENS
1000 gram

SCHENKEL ONTBIJTSPEK
100 gram grote pot 200 gram

geen 795 of 645

VARKENSLAPPEN
1000 gram

898
CRÈME FORISTIERE
100 gram

75
BRETONS GEHAKT
1000 gram

750
KOOKWORST
aan stuk, 250 gram

MAANDAG 3 NOVEMBER

SPEKLAPPEN
1000 gram

4850
DINSDAG 4 NOVEMBER

•VERSE WORST
1000 gram

WOENSDAG 5 NOVEMBER

GEHAKT £*«
1000 gram UHO

5500

VAN NELLE

SUPRA
KOFFIE

NORMAAL OF
NELFILTERgroenteman

pak 250 gram
geen 395 of 345

MAAR NU
NU VOLOP GOEDKOOP HOLLANDS FRUIT
Naar keuze 4 kg Cox Orange, Golden delicious of
goudreinetten

Voor uw diepvries voorraad:

GROTE BLOEMKOLEN 10 stuks l l UU

per stuk l OU

CHAMPIGNONS doosje, inhoud ca. 200 gram

1 DIEFFENBACHIA, 1 CROTON
EN 1 KALANCHOÉ
Naast een prachtig assortiment snijbloemen brengt uw V. S. markt
ook een uitgebreid assortiment droogbloemen.

Deze week 4 bossen halen, 3 betalen

WOENSDAG 5-11
500 gram panklare

ANDIJVIE
95

M AAN D AG 3- 11
500 gram panklare 500 gram

HUTSPOT
95

RODE KOOL
65

HARTEVELD

JONGE JENEVER
Iliterflesnu _ ^%^%p»

VINA CANDA 1976

RODE
RIOJAWIJN
deze week per f les

BOLS
BEERENBURG

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 30/10 TOT 5/11 1980



Voor de vele blijken van be-
langstelling, felicitaties en ge-
schenken, die wij bij gelegen-
heid van ons 25-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvan-
gen, onze heel hartelijke
dank.

Fam. A. HEUVELINK-
SASSE

Eikenlaan 14,
Vorden

Voor de vele felicitaties, gif-
ten, kado's en bloemen, die
wij op ons 40-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen,
danken wij u allen heel harte-
lijk. Het is voor ons een on-
vergetelijke dag geworden.

D. WOUDSTRA
H. WOUDSTRA-KROON

Vorden, oktober 1980
Almenseweg 21

Voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma

HEILTJEN SARINK-
BOSCHLOO

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. Sarink

Vorden, oktober 1980
Hamminkweg 2

De grootse toneelfeest-
avond van Jong Gelre,
G.M.v.L. en N.B.v.PI. wordt
gehouden op 31 oktober en 1
november in het Dorpscen-
trum te Vorden.
Toneelstuk: Boemelende Be-
driegers; 31 okt. m.m.v.
Gebr. Kamperman; 1 nov.
m.m.v. de topformatie Ca-
lypso.
Iedereen is om 19.30 uur wel-
kom.

Te koop: i.z.g.st. verkerende
MF 165 tractor, 60 pk, ge-
heel compleet.
Arfman, Wildenborchseweg
21, Vorden, tel. 6732

Te koop: walnoten, 's
avonds na acht uur of zater-
dags.
G.A. Regelink, Hengelose-
weg 16, Vorden, tel. 1279

Te koop: V.W. kever 1300,
tegen elk aannemelijk bod.
H. Böhmer, Brinkerhof 79,
tel. 05752-2269

"Champion-Special"
12 versnellingen, de nieuwe
Shimano R.S. dérailleur met
Centeron mechanisme (bij-

schakelen overbodig.
Lage flens uitvalnaven enz.
Zijn verrassende prijs is f
529,-. Een racefiets van

Fongers.
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Tot ziens 31 oktober - 1 no-
vember in het Dorpscentrum.
1 november m.m.v. de top-
formatie Calypso

Te koop: oliehaard bij
G. Wesselink, Rietgerweg 2,
tel. 2317, Vorden

Rijdt Fongers
een toer-, sport-, trim- of
racefiets haalt u bij uw:

Tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

TE KOOP
Staande mini keukengas-
kachel, wit; Boceel gashaard
met thermostaat; wit wand-
gaskacheltje 0,50 m. diep en
0,50 m. hoog; grote zwarte
potkachel, 1,70 m. hoog en
doorsnee 0,50 m.
Telefoon 2269

Boemelende Bedriegers zal
opgevoerd worden door Jong
Gelre om 19.30 uur in het
Dorpscentrum te Vorden.
N.B.v.PI., G.M.v.L. en Jong
Gelre bieden u dat aan op 31
oktober en 1 november
m.m.v. Gebr. Kamperman; 1
nov. m.m.v. de topformatie
Calypso.
Iedereen is van harte welkom.

JOHAN LUTTIKHUIS
en
TINY BREUKER

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op 7 november a. s.

Wij trouwen om 10.00 uur in het ge-
meentehuis "kasteel Vorden" te Vor-
den.
Om 14.00 uur wordt ons huwelijk be-
vestigd in de St. Plechelmus kerk in
Deurningen.

Dagadres: Café-Restaurant Luttikhuis
Hengelosestraat 13 in Deurningen.

Wij woonden:
Hengelosestraat 13, 7561 SE Deurningen

58, 7251 HS Vorden

Wij gaan wonen:
Wilmerinkweg 2, 7251 HJ Vorden

Op woensdag 5 november hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te herden-
ken.

D. NORDE
G. NORDE-NORDE

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30-21.00 uur in
zaal "Bakker" te Vorden.

7251 AS Vorden, oktober 1980
Prins Clauslaan 1

Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, be-
haagde het de Heer geheel plotseling uit ons midden
weg te nemen mijn innig geliefde man, onze zorgza-
me vader en lieve opa

BEREND VAN TIL
echtgenoot van E.A. Makkink

op de leeftijd van 67 jaar.

Psalm 23 vers 1

Vierakker: E.A. van Til-Makkink
Warken: Jannie en Lammert

Eddy, Joke
Vorden: Wim en Ans

Markelo: Gerrie en Harry
Vierakker: Jan

7233 PB Vierakker, 25 oktober 1980
Koekoekstraat 8

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
30 oktober om 11.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Wichmond waarna de teraardebestelling zal plaats
vinden op de Algemene begraafplaats te Wichmond
om 13.00 uur.

Na een kortstondige ziekte, nam heden de Heer tot
Zich, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

HENDRIK JAN RADSTAKE
echtgenoot van Jansje van Houttum

op de leeftijd van 77 jaar.

Doetinchem: J. Radstake-van Houttum

Doetinchem: E.F.J. Radstake

De Steeg: H.J. Radstake
M. Radstake-Davelaar

Soest: M.F.T. Laus-Radstake
H.P. Laus

en kleinkinderen

7001 AS Doetinchem, 22 oktober 1980
Hoge Molenstraat 21

De crematie heeft vrijdag 24 oktober te Dieren plaats-
gevonden.

GEVRAAGD:

HULP IN DE HUISHOUDING
±17 jaar.

DEKKER ELECTRO BV
Zutphenseweg 8 - 7251 DK Vorden - Tel. 05752-2122

IJSVERENIGING VORDEN
De 15e Algemene Ledenvergadering van de ijsvereni-
ging Vorden wordt gehouden op dinsdag 4 november
1980 om 20.30 uur in het Dorpscentrum - Raadhuis-
straat.

Agenda:
1. Opening door M. Groen - voorzitter.
2. Notulen vergadering 6 november 1979.
3. Jaarverslag door J.F. Geerken - secretaris.
4. Verslag penningmeester A. Schipper.

Verslag kaskommissie.
Benoeming lid kaskommissie - aftredend: C. Kluft.

5. Mededelingen.
6. Bestuursverkiezingen - aftredend: J.F. Geerken,

B. Maalderink, A.J. Zeevalking.
7. Contributie 1980-1981.
8. Wat verder ter tafel komt.

Muziekvereniging "Concordia"
Nu de winteravonden zijn aangebroken kunnen wij
weer leerlingen plaatsen voor:

• trompet
• tuba
• klarinet
• drums, etc.

Ook bij onze drumband kunnen enige leerlingen ge-
plaatst worden.

Opgave en inlichtingen:
H. Lubberdink, Dorpsstraat 15, telefoon 1988
L. Pardijs, Almenseweg 23, telefoon 2985

Suède van COLLY-klasse
in een halfhoge laars.
Vangt elk binnen- en
buitengebeuren licht-
voetig en soepel op.
Een laars van een
eenvoud die opvalt.

met rits en in de
maten 36 t/m 42.

Verkrijgbaar bij:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie^̂  .f v. rvcpaiauc

Mfc^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

L.R. en P.C. De Graafschap
ponyclub Toldijk en L.R. Steenderen

zaterdag 1 november a.s.

SAMENGESTELDE WEDSTRIJD

8.30 uur: dressuur

12.30 uur: cross + springen

TERREIN: HAMELANDWEG TOEGANG VRIJ

Bezoek de grote
pluimvee/
konijnententoonstelling
in zaal "de Herberg" te Vorden op:

vrijdag 31 oktober van 20.00-22.00 uur
zaterdag 1 novembervan 10.00-22.OOuur
zondag 2 november van 13.00-17.00 uur

Tuincentrum
DE VONDERKAMP

IJsselweg 20, Vierakker
(Warnsveld), tel. 05750-20743

heeft nu volop
prachtige violen, een uitmun-
tend sortiment bloembollen,
voordelige kamerplanten en

plantebakjes

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks. 18,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meuile"
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

Dus u wilt uw tuin
opnieuw inrichten?

Daar willen wij u bij helpen:
we adviseren, maken, ont-
werpen (ook voor doe-het-
zelvers), leveren de materia-
len, leggen aan en onderhou-
den. Kortom we hebben ma-
teriaal, mogelijkheden en

ideeën.

Tuincentrum
DE VONDERKAMP

IJsselweg 20, Vierakker
Warnsveld), tel. 05750-20743

Staat ter dekking: Toggen-
burger geitenbek, Bartje.
Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-
1710

staatsloten
3 november

STAATSLOTEN
Afhalen uitsluitend 's mor-
gens van 9-13 uur en 's mid-
dags van 17-19 uur.

4, Vorden
telefoon 2367

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

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

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

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen geven we-
derom gelegenheid tot inenting tegen
griep op

MAANDAGAVOND 3 NOVEMBER
DONDERDAGAVOND 6 NOVEMBER

beide avonden van 18.30 tot 20.00 uur.
Kosten: f 20,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart-
of longziekten, alsmede suikerziekte pa-
tiënten kunnen op vertoon van hun zie-
kenfondskaart gratis gevaccineerd wor-
den.

Ziet u niet meer alles met uw bril?
Lastig is dat. Daar heeft u gelijk in. Bril op... bril af.. .

Wat 'n gedoe. Maar twéé brillen is helemaal geen doen. En
zo'n bril met van die halve maantjes is weer geen gezicht.
Eigenlijk wilt u gewoon één normale, leuke bril waarmee u
alles goed kunt zien.

Gelukkig dat zo'n bril bestaat! Er zitten Varilux-glazen
in. Die gaan geleidelijk over van vertesterkte naar lees-
sterkte. Zodat u moeiteloos kunt lezen, prima in de verte
kunt zien en... alles wat daartussen ligt. Heerlijk is dat. Oogt
ook jonger. Belangrijk toch?

Uitnodiging! Stap gerust eens bij ons binnen Als
Varilux-specialisten adviseren wij u graag en goed. Het
verplicht u tot niets, maar maakt u wel 'n heel stuk wijzer.
Welkom!

vMqyx
voor goed zicht op elke afstand

SIEMERINK
JUWELIER - OPTICIEN

Zutphenseweg 7 - Vorden

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

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

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

Telefoon 05753-2026

DEMONSTRATIE- EN SHOWDAGEN OP
VRIJDAG 31 OKTOBER VAN 13.00-18.00 UUR

EN ZATERDAG 1 NOVEMBER DE GEHELE DAG

TAPIJTAANBIEDINGEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Woonkamertapijt

400 breed

ZUIVER SCHEERWOLLEN
BERBER

Adviesprijs: 239,-

nu

198, p.m.

+ gratis leggen

Woonkamertapijt

400 breed

ZWARE ACRYL KWALITEIT
(beperkte voorraad)
Adviesprijs: 169,-

nu

149,- p.m.

+ gratis leggen

Slaapkamertapijt
400 breed

NYLON
(KORTE DICHTE LUSPOOL)

in 3 kleuren
Adviesprijs: 89,-

nu

f

+ gratis leggen

HELMINK B.V
INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 1514

h Rolaanbiedingen worden
gratis en vakkundig gelegd

* Reservering voor latere levering
is mogelijk

* Bovendien geven wij
5 jaar garantie
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Sfeervolle receptie gouden
' 'Knupduukskes''

Zaterdagmiddag hield de Vordense folkloristische boerendansgroep "De
Knupduukskes" ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in bar bodega 't
Pantoffeltje een druk bezochte receptie. Een sfeervol gebeuren. De bezoe-
kers werden namelijk reeds door de in folkloristische kledij gestoken leden
van de groep in de hal met een borrel opgewacht.
De feestvreugde werd verhoogd toen de boerenkapel "De Achtkastelendar-
pers" zijn opwachting kwam maken. Onder leiding van Joop Leuckhart
werd "De Knupduukskes" een muzikale hulde bereid.

In zijn openingswoord ging voorzitter
Rinus Pelgrum even in het kort in op 50
jaar dansfolklore in Vorden. "We heb-
ben altijd zo'n 10 a 15 dansparen. Onze
leden bestaan uit een drietal generaties
en juist de seniorleden vormen de rugge-
graat van onze vereniging", aldus voor-
zitter Pelgrum.
Vervolgens liet hij de heer en mevrouw
Pardijs, heer en mevrouw te Velthuis en
spölleman Willem Lindenschot naar vo-
ren komen voor het feit dat zij 25 jaar
en langer deel uitmaken van de vereni-
ging. Willem Lindenschot werd 25 jaar
geleden gevraagd of hij even voor nood
in wilde springen. De nood is dan blijk-
baar nog niet over want Lindenschot
"spölt nog steeds op de trekdeuze".
De jubilarissen kregen de zilveren
klomp opgespeld plus nog bloemen
voor de dames.
Vervolgens werden Ome Ab Lettink en
Tante Jo Lettink door voorzitter Pel-

grum in het zonnetje gezet. Vanaf de
oprichting zijn Ome Ab en Tante Jo van
de partij geweest en nog steeds dansen
ze dapper mee. De naam "Knupduuks-
kes" werd door Ome Ab Lettink be-
dacht. Voorzitter Pelgrum speldde hen
de gouden klomp op en noemde het
energieke echtpaar "Allround folklore
mensen".

Hierna werd het woord gevoerd door de
heer Odink. Hij sprak namens de Ne-
derlandse federatie van folkloristische
dansgroepen en namens distrikt Oost.
Sprekende over de historie haalde de
heer Odink plotseling fel uit naar de
TV. Vaak worden ons beelden getoond
die een aanfluiting zijn voor de Neder-
landse folklore", aldus de heer Odink.

Hij vond dat de folkloristische dansen
door "De Knupduukskes" goed wor-
den uitgedragen. "Uw optreden in het

buitenland (de groep maakte in totaal
19 buitenlandse reizen) was steeds een
goede vertoning. De Knupduukskes er-
en de volkskultuur", aldus de heer
Odink, die een geschenk onder couvert
aanbood.
De heer Plekkenpol sprak namens de
folkloristische dansgroep uit Holten.
"Wij hebben een goede band met Vor-
den want tujM hebben wij het dansen
geleerd", a^lde heer Plekkenpol. Hij
sprak de hoop uit dat er in het algemeen
meer kontaktavonden tussen de ver-
schillende verenigingen onderling zullen
worden gehouden.

De heer G^^. Eyerkamp voerde het
woord namens de VVV te Vorden. "Wij
hebben samen vele avonden belegd.
Vooral de boerenbruiloften die sinds
1967 worden gehouden zijn hoogtepun-
ten. Fijn dat de vereniging nog springle-
vend is, dat is ook ons belang."
Behalve een enveloppe met inhoud voor
het bestuur had de heer Eyerkamp een
bloemetje meegebracht voor Ome Ab en
Tante Jo Lettink. Verder bood de heer
J. Norde namens de oud-leden felicita-
ties aan en sprak de heer Pauwels na-
mens de dansgroep uit Leuven (België),
waarmee "De Knupduukskes" sinds
1963 kontakten onderhoudt.

G. Bogchelman opvolger van
P.W. Hordijk als nieuwe
voorzitter CDA Vorden
De CDA-afdeling Vorden heeft, na de fusie van de drie partijen CHU, KVP en
ARP op 11 oktober jl., maandagavond een eerste, goed bezochte ledenvergade-
ring gehouden in het zaaltje achter de Ger. kerk. Na vanaf 1976 zitting te hebben
gehad als voorzitter van de plaatselijke werkgroep CDA, legde de heer P. W.
Hordijk als zodanig zijn functie neer. Door de leden werd de tweede voorzitter de
heer G. Bogchelman unaniem tot zijn opvolger gekozen. Het dagelijks bestuur van
het CDA wordt thans gevormd door de heren G. Bogchelman als voorzitter, A. J.
Zeevalkink als secretaris en A. J. Har tel man als penningmeester.

Als enig onderwerp stond geagendeerd
de verkeersstudie Vorden. De voorzitter
deelde op voorhand mee dat er wel
uiteenlopende standpunten naar voren
zouden komen, maar primair moet het
verkeersbeeld in Vorden worden
getoetst aan normen van veiligheid voor
de weggebruikers.

De heer J.F. Geerken, CDA-fractie-
leider in de gemeenteraad, gaf aan de
hand van de verkeersstudie, in een
uitstekend betoog, een duidelijk beeld
van de aard en de intensiteit van het ver-
keer, de soorten verkeer alsmede de
functie van de diverse wegen en straten.
Daarop aansluitend schetste hij de be-
staande en de gewenste verkeers-situatie
voor zowel het centrum als de woonwij-
ken, die elk weer om eigensoortige snel-
heidsmatigende maatregelen vragen.
De discussie die volgde was levendig en
geanimeerd. Bijzondere aandacht,
alhoewel in de studie niet genoemd,
kreeg de noordelijke rondweg, maar de
aanleg van deze route ligt volgens BenW
(punt 5 van het resumé van de verkeers-
studie) niet binnen de mogelijkheden.
Met de aanpassing van de alternatieve
route, via de Horsterkampweg en de

Rondweg dreigt echter de noordelijke
route, ook voor de toekomst, geheel uit
het gezichtsveld te verdwijnen.
Heel kort kan het resultaat van de
bespreking in hoofdlijnen aldus worden
samengevat.
a. het veiligheidsaspect voor de

weggebruikers, dus ook voor de
voetgangers moet centraal staan bij
de te nemen verkeersmaatregelen en
voorzieningen;

b. het doorgaande vervoer van gevaar-
lijke stoffen dient uit de Zutphense-
weg en de Dorpsstraat te worden ge-
weerd en omgeleid;

c. eveneens het vrachtvervoer (zijnde
bestemmingsverkeer) met
bijvoorbeeld een bepaalde wagen-
lengte;

d. verkeersbelemmerende en snelheids-
matigende maatregelen, en een voor-
ziening voor het voetgangersverkeer,
ware met het oog op de breedte van
de weg, te treffen voor de Zutphen-
seweg.

e. bij snelheidsbeperkende voor-
zieningen in de woonwijken om de
erffunctie te markeren verdient het
groen, dus de beplanting, de voor-
keur en dienst het gebruik van hout,

steen of beton bij verkeersdrempels
zoveel mogelijk te worden vermeden.

De heer Hartelman dankte namens het
bestuur aan het slot van de vergadering,
de heer Hordijk voor de prettige samen-
werking in het bestuur en zijn vele werk
voor de totstandkoming van de plaatse-
lijke CDA-groepering. Ook de heer
Bogchelman sprak als nieuwe voorzitter
waarderende woorden tot de scheidende
functionaris; hij wees ook op de een-
wording van de drie partijen, ondanks
de problemen die er misschien nog zijn
moeten we proberen elkaar te respecte-
ren en waarderen om zo in eenheid het
CDA te dienen in het belang van
Vorden.

Veel belangstelling voor
verlichtingskontrole
De eerste avond van de verlichtingskon-
trole en bandenadvies, welke in Vorden
startte bij garage Groot Jebbink, trok
een ongekend grote belangstelling. Niet
minder dan 54 auto's kwamen ter keu-
ring, waardoor de geplande tijd behoor-
lijk uitliep.
In verreweg de meeste gevallen moesten
de koplampen in meer of mindere mate
bijgesteld worden. Uitzonderlijk slechte
lampkwaliteit werd niet gekonstateerd,
noch bij de voor- noch bij de achterver-
lichting. In een paar gevallen moest tot
vernieuwing van band of banden wor-
den geadviseerd.
Van het ogentestapparaat werd ook
reeds druk gebruik gemaakt. Veilig Ver-
keer Nederland, afdeling Vorden hoopt
dat de komende avonden zich eveneens
in een goede belangstelling zullen mo-
gen verheugen.

Binnenkort gesprek over toekomstige relatie tussen
gemeente Vorden en de in oprichting zijnde
sportfederatie
Op verzoek van de heren A.J. Stoltenberg en A. Ploeger, leden van de
kommissie sport en kuituur, werd woensdagavond een openbare kommis-
sievergadering belegd teneinde over een vijftal onderwerpen wat nadere in-
formatie van wethouder W.A.J. Lichtenberg te krijgen.

Omdat de sportraad in Vorden niet
goed funktioneert heeft er dit voorjaar
een gesprek plaatsgevonden tussen de
wethouder en afgevaardigden van de
sportraad. Dit heeft ertoe geleid dat uit
partikulier initiatief op 20 juni kon-
septstatuten naar het gemeentebestuur
zijn opgezonden en de vraag werd voor-
gelegd op welke wijze het beste gestalte
gegeven kan worden aan de relatie tus-
sen de gemeente en de sport in Vorden.
Met als doel aan Vordense sportfedera-
tie van de grond te tillen.

GEEN ANTWOORD
Naar aanleiding van opmerkingen van
zowel de heer Ploeger als de heer Stol-
tenberg die zich enorm teleurgesteld
toonden dat de wethouder nog steeds
niet had geantwoord op de brief van 20
juni, deelde wethouder Lichtenberg me-
de dat zolang hij nog niet alle adviezen
binnen heeft, hij nog geen voorstellen
kan indienen. Wel gaf de wethouder toe
dat een antwoord van hem met de mede-
deling dat één en ander in behandeling
is, gestuurd had moeten worden.
Op verzoek van de heer C.Chr. Voer-
man, zegde de wethouder toe dat hij
binnen twee weken weer met de betrok-
ken personen uit de sportbeweging om
de tafel gaat zitten.

Op de vraag van de heer Ploeger, hoe
het staat met de plannen om grond be-
schikbaar te stellen voor de volkstuin-
vereniging, deelde de wethouder mede
dat de gemeente op dit moment drie
stukken grond op het oog heeft, waaruit
een keus gemaakt moet worden. "Als
het lukt wat wij willen, dan komt de
volkstuinverening er goed mee weg", al-
dus de heer Lichtenberg.

Eveneens naar aanleiding van een vraag
van de heer Ploeger, beloofde wethou-
der Lichtenberg binnenkort schriftelijk
zijn visie te zullen geven over het toe-
komstige beleid ten aanzien van de mu-
ziekschool.
De heer Stoltenberg die informeerde of
het JAC al een aanvraag voor subsidie
voor het jaar 1981 heeft ingediend,
kreeg hierop van de wethouder een be-
vestigend antwoord. "Er komt met de
begrotingsbehandeling een apart voor-
stel, dat uiteraard allereerst in de kom-
missie sport en kult uur behandeld zal
worden", aldus de heer Stoltenberg.

MANEGE
Vervolgens informeerde de heer Stolten-
berg naar de stand van zaken met be-
trekking tot de manege. "Ik heb ge-
hoord dat er een gesprek is geweest tus-

sen de ruitervereniging en de heren Bek-
man en v.d. Broek. Naar aanleiding
daarvan is er op 8 oktober jongstleden
een brief aan de rijvereniging gestuurd,
waarop voor 30 oktober geantwoord
moet worden of deze vereniging er ak-
koord mee gaat, dat er een buitenmane-
ge komt op de voormalige stortplaats
dichtbij de Ruurloseweg. Er is een sub-
sidie in het vooruitzicht gesteld van vijf-
tien duizend gulden. Ik vind dat de
beslissingstermijn verlengd moet wor-
den en dat het voorstel aan de ruiterve-
reniging eerst bespreekbaar gemaakt
moet worden in deze kommissie", aldus
Stoltenberg.
Wethouder Lichtenberg vond dat Stol-
tenberg veel te ver ging. "Je wilt hier op
de stoel van het kollege gaan zitten", zo
reageerde hij. "Dat de termijn zo kort is
gesteld komt omdat er steeds tijdens de
besprekingen kommunikatiestoornissen
van hun kant zijn opgetreden. En zijn
de jongens van de ruitervereniging dan
zo klein dat ze een raadslid moeten aan-
schieten om dit voor hun klaar te ma-
ken", was de wedervraag van wethou-
der Lichtenberg. Het eerst bespreekbaar
maken in de kommissie sport en kuituur
vond de wethouder onjuist.
"Omdat het hier om de plaatsbepaling
gaat valt dit onder de kommissie alge-
meen bestuur", aldus Lichtenberg. Wat
betreft het bedrag van vijftien duizend
gulden, stelde de wethouder, dat dit
geen subsidie is, maar een tegemoetko-
ming in de kosten.

verstopping?
een verstopping kan vaak
hardnekkig zijn, bel daar-
om meteen uw vakman....
bel ons

R
05752-2637

f. Jansen loodgieters bedrijf,

pr.bernhardweg 6 vorden.

2700 bezoekers zagen
tuinen de Wiersse in
herfsttooi

Dat het landgoed de Wiersse met zijn
fraaie tuinen en parken nog steeds een
trekpleister is voor veel natuurliefheb-
bers, wandelaars enz. bleek jl. zondag
weer. De eigenaar de heer V.E. Gatacre
had zijn landgoed voor het laatst in 1980
opengesteld en ruim 2700 bezoekers
hebben daar dankbaar gebruik van
gemaakt. Gelokt door het tamelijk
zachte najaarsweer kwamen ze van
heinde en ver; vooral in de namiddag
was het druk en ontstonden er af en toe
kleine files op de rijksweg Vorden-
Ruurlo, waaraan het landgoed is
gelegen. Dank zij de hulp van de rijks-
politie en de mede-organiserende jacht-
opzichters van het landgoed en uit de
omgeving, benevens pachters en hun
familie liep alles "gesmeerd".
"De bezoekers waardeerden vooral de

fraaie herfstkleuren in de "wilde tuin",
de tulpenbomen en de laatbloeiende
rozen in de Franse tuin. Ook waren er
talrijke eigenaardige paddestoelen te
zien en enkele heel zeldzame laatbloei-
ende vaste planten", aldus een zeer te-
vreden heer Gatacre. In totaal hebben
dit jaar (mei, juni, juli en oktober)
tijdens de openstellingsdagen meer dan
tienduizend mensen van heinde en verre
de tuinen en parken van de Wiersse
bezocht. Ook volgend jaar zal het land-
goed weer geopend zijn en wel in het
voorjaar (omstreek Pinksteren), in de
zomer en de herfst.

Gezamenlijke feestavonden
In het dorpscentrum wordt vrijdag- en
zaterdagvond aanstaande de jaarlijkse
feestavonden van Jong Gelre, GmvL en
de afd. Vorden van de Bond van Platte-
landsvrouwen gehouden. Leden van
Jong Gelre zullen de klucht
"Boemelende Bedriegers" opvoeren.

50 jaar getrouwd

D Op 5 november a.s. herdenkt het echtpaar Derk Norde (77) en Gerritje Norde-Norde (80) het feit, dat zij 50 jaar geleden in
het huwelijksbootje stapten. Derk Norde, die in 1916 begon als boerenknecht, had tot 1939 een expeditiebedrijf in Borculo. In
dat jaar kwam het echtpaar naar Vorden, waar de heer Norde tot aan zijn pensioenering in 1968 bode/conciërge aan het ge-
meentehuis was.
Daarnaast is hij vijftien jaar instrukteur geweest van de landelijke rijvereniging "De Graafschap"; bovendien was hij tien jaar
voorzitter van deze vereniging. Ook nu nog heeft de paardensport zijn warme belangstelling. Verder was hij bestuurslid van de
bond voor overheidspersoneel en de bestuursbond van het CNV. Op kerkelijk gebied was de heer Norde aktief als kerke-
raadslid. Hij was bovendien één van de mede oprichters van het bejaardencentrum "De Wehme".
Mevrouw Norde mag graag tuinieren en bloemen verzorgen, terwijl het handwerken haar nog goed afgaat. Beiden genieten
een goede gezondheid. Het paar heeft 2 kinderen en 6 kleinkinderen.
Receptie van half acht tot 9 uur in zaal Bakker te Vorden.



UITSCHIETER VAN DE WEEK

Noors dessin

diverse kleuren nu

Modecentrum

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Ziekte laat het afweten
als U
volkorenbrood gaat eten

VERS VAN UW
ECHTE BAKKER

Zutphenseweg 18, Vorden -Tel. 1384

Knoei niet zelf met uw
elektriciteitsaanleg
met verlengsnoeren enz. enz.
het is levensgevaarlijk

laat het aanleggen door de vakman

Dekker Elektro b.v. - Vorden
Tel. 05752 2122

Gevraagd

PART TIME HULP
voor enkele dagen per week.

Levensmiddenbedrijf - café - restaurant

Th. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64 - Vorden - Telefoon 05752-6614

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 Jaar volledige garantie

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

2 x Toyota Corolla 2 drs de luxe 1977
2 x Toyota Starlet 2 drs de luxe 1978
Toyota Corolla stationw. 5 drs 1977
Toyota Corolla sportswagon 1978
Toyota Carina 1.6 2 drs dl 76/78/1979
Toyota Cressida 4 drs de luxe 77/1978
Opel Kaden 4 drs special 1978
Opel Ascona 4drs 1 g 1977
Chrysler Avenger 1 6 stationw 1978
Simca 1000 Ralley l 1976
Ford Taunus 1.6 Kombi 1977
Ford Taunus 1.6 2 drs + gas 1978
Alfa Romeo Alvetta 2 liter 1977
RenaultR6TL 1977
VW bestel met ruiten 1973

Dealer voor de gemeenten Hengelo (GJ, Vor-
den, Ruurlo en Zteuwent

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Via/te

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid
Maandagsmorgens ge en.

*ftüo»
£«*»

°'o*è °m

&50

DVJSTERS
19,50

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

zondag 2 november

Takeit
easy

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

Schoonmaak- en
schoorsteenveeg-

RE|NO

Uw adres
voor

schoorsteen-
vegen

glazenwassen

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

reisbureaus

J. L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

OOOOOOOOOOQOOOOBBOdDOffjr

voor goed

DE
"VELDT?OEK"

tussen Doctinchcmen Ruurlo
VeMhockieweg 11-1}

057»*-491

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

DEMONSTRATIE- EN SHOWDAGEN OP
VRIJDAG 31 OKTOBER VAN 13.00-18.00 UUR

EN ZATERDAG 1 NOVEMBER DE GEHELE DAG
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VOOR F15.575,- DE MEEST COMPLETE VIJFDEURS
IN Z'N KLASSE: DE QTROËN GSA SPÉCIAL

Met de introductie van de nieuwe
Citroen GSA Spécial is écht comfortabel
autorijden nog betaalbaarder geworden.

Want voor de basisprijs van
f 15.575,- heeft u nu een complete vijf-
deurs. Een hoogwaardige ruime midden-
klasser die over alle kwaliteiten beschikt
die zo typerend zijn voor het rijcomfort
dat een Citroen u biedt.

Zoals het nog altijd ongeëvenaarde
hydropneumatische veersysteem.

De unieke Citroen voorwielaandrijving.
De 4 bekrachtigde schijfremmen.
De perfect zittende Citroen 'fauteuils'.

En natuurlijk heeft de GSA Spécial

tuur
en uw ogen op de weg praktisch alle

^handelingen kunt verrichten. ^
Tel daarbij de krachtige en l och

zuinige motor die maar l op 15,9 bij
90 km/h verbruikt. En u heeft een wagen

die zuinigheid met comfort en actieve en
passieve veiligheid biedt voor de basis-
prijs van f 15.575,- (Vijfbak tegen meer-
prijs leverbaar). Wat neerkomt op een
rijklaarprijs, inclusief BTW, tectylbe-
handeling, leges, kentekenplaten, trans-
portkosten, volle tank én de unieke
Citroen Kroongarantie van f 16.215,-.

Al wat u nu nog te doen staat is
even langs komen voor een overtuigende
proefrit. U bent bij deze uitgenodigd.

Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

tel. 05735-l 753

CITROEN * GSA

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, V orden

telefoon 1505

. . . En de glimlach

komt van uw voeten !
Daar zorgen wij voor.

Dat is ons vak.

Voeten moeten
hun
natuurgetrouwe
welfingen
terugvinden in
de schoen.

Daar zijn wij
in geslaagd.

Een MOD1EUSE P U M P , die steun
geeft aan alle kanten en met
niet te hoge hak.
Daar kunt U mee voor de dag komen

Natuurl i jk een

DUREA SCHOEN.

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 te Vorden

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Te koop: hete-lucht-ver-
warmingsinstallatie met
brander (oliestook) en ven-
tilator gebruikt voor c.v., ook
geschikt voor bedrijfsruimte
e.d., compleet met buizen-
systeem. In goede staat.
Telefoon 074-914012

Weggelopen: Kater, prak-
tisch geheel wit, met wat
zwart aan de kop en aan de
staart. Roepnaam Maupie.
Tegen beloning terug bezor-
gen.
Inlichtingen: Camping Ree-
horst te Vorden, tel. 05752-
1582

Modieus:

Acryl turnset

Uw zaak

in marine - grijs - bordeaux

68,50
TEXTIEL EN MODE

' Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

met
Televisie

reparaties
- direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Feestavonden
Openbare Dorpsschool Vorden
op donderdag 6 en vrijdag 7 november a.s. in het
Dorpscentrum. Aanvang half acht.

Opgevoerd worden twee musicals

"Jan Klaassen in Speelgoedland"
door de tweede klassers
en

"Dokter Pompelmoes in groente en
fruit" door de zesde klassers.

Entreeprijs f 2,50 p.p.
Voor zover u per abuis geen bericht ontvangt: kaar-
ten zijn ook verkrijgbaar aan school en 's avonds aan
de zaal.

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

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

Radio/
rv-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

'Juist nu wil je
echt wat lekkers

Daarom dit weekend
extra voordelig

gevulde speculaasstaven

Banketbakkerij

J. Wl iKAR Telefoon 1750
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Gezamenlijke kleindieren-
tentoonstelling PEKZO Zutphen
en P.K.V.

De Vordense pluimve- en konijnenvereniging P.K.V. bestaat dit jaar 60
jaar. Dit is één van de redenen dat P.K.V. samen met de Zupthense
pluimvee- en konijnententoonstelling PEKZO een kleindierententoonstel-
ling heeft georganiseerd in zaal "De Herberg", Dorpsstraat lOa te Vorden.

ledereen is van harte welkom op vrijdag
31 oktober, zaterdag l en zondag 2 no-
vember, om te komen kijken naar de
dieren van onze verenigingen.
De opening van de tentoonstelling zal
plaatsvinden op vrijdag 31 oktober door
de heer Lichtenberg, wethouder van de
gemeente Vorden.

INZENDINGEN
In de vraagprogramma's die werden
rondgestuurd stond vermeld dat het mo-
gelijk is hoenders, konijnen, sierduiven,
cavia's en siermuizen in te sturen. Uit de
inzendingen is gebleken dat er in alle
diergroepen is ingezonden. De volgende
inzendingen kwamen binnen: 25 grote
hoenders, 55 dwerghoenders, 58 duven,
159 konijnen, 32 cavia's en 17 siermui-
zen.

KEURING
Deze dieren zullen gekeurd worden op
vrijdag 31 oktober. Tijdens deze keu-
ring is de tentoonstelling niet toeganke-
lijk voor het publiek; alleen de keur-
meesters en hun assistenten mogen aan-
wezig zijn.
De konijnen worden gekeurd door de
heer van Du^Buit Deventer, de heer
Bennink uit Holten en de heer Katsman
uit Nagele. De heer Katsman zal boven-
dien de cavia's en siermuizen beoorde-
len. De duiven worden gekeurd door de
heer Jansen jAffwello en de heer Pak
uit Oud MaS^veen zal de hoenders
beoordelen.
Het bijzondere van deze klubshow is dat
er twee organiserende verenigingen zijn,
PEKZO en P.K.V. Hierdoor is niet al-
leen het aantal dieren groot, maar ook
zijn er meer verschillende rassen aanwe-
zig. Eén en ander zal het voor het pu-
bliek nog aantrekkelijker maken deze
tentoonstelling te bezoeken.
Tijdens de tentoonstelling is er een kata-
logus te verkrijgen tegen een geringe
vergoeding, waarin de gegevens over de
op de tentoonstelling aanwezige dieren
zijn vermeld.

Jubileumgeschenk
Gems Vorden
In het kader van het 150-jarig bedrijfs-
jubileum van Gems Metaalwerken BV
en Emsbroek installatietechniek werden
de relaties uitgenodigd inplaats van
bloemen of geschenken een gift te doen
op een speciale jubileumtekening.

Tijdens een informele bijeenkomst aan
het bedrijf bood direkteur G. Emsbroek
mede namens de sekretarissen van de
ondernemingsraden Kos en Voskamp,
het totaalbedrag van ƒ 12.000,— aan
mevr. Kruisberg, v.d. Berg en freule van
Heemstra namens de Kinderpostzegel-
aktie; mevr. Drijfhout en de heer Edens
namens het Groene Kruis; de heer Kui-
per namens Unicef Nederland; de heer
Leeuwenberg namens het Rode Kruis.

De heer Leeuwenburg dankte namens
de aanwezigen voor deze schenking die
door de betrokken instellingen zeer op
prijs werd gesteld.
De bijeenkomst werd besloten met een
korte rondleiding door de beide bedrij-
ven.

Noodhulpdienst vraagt
vrijwilligers(sters)
Nu de herfst en winter weer voor de
deur staan, met de slechtere weersom-
standigheden of andere bezwaren, wil
de "Noodhulpdienst Vorden" de
inwoners van Vorden er weer aan
herinneren dat bovengenoemde dienst
paraat is om in te springen bij noodge-
vallen. Dit vooral als in dergelijke ge-
vallen de familie, buren of officiële
instanties, zoals besjaarden, hulp of ge-
zinshulp, niet direct hulp kunnen bie-
den. Deze hulp is gratis, doch wel van
tijdelijke duur. De telefoonnummers
van de dames, die als contactpersoon
optreden staan wekelijks in "Contact".
Om aan alle aanvragen te kunnen
voldoen, is het echter wel noodzakelijk,
dat de opengevallen plaatsen van de
vrijwilligers(sters), die om persoonlijke
reden zich hebben moeten terugtrekken,
worden gevuld. Er is vooral behoefte
aan huishoudelijke hulpen, maar ook
andere handreikers zijn van harte
welkom. Misschien een idee voor
schoolverlaters(sters) of voor hen, die
tijdelijk zonder werk zijn, om zich bij

de Noodhulpdienst te melden en mee te
helpen aan dit noodzakelijk werk? Men
kan zich opgeven bij één van de
adressen in "Contact" of bij mevr.
Snoep, Zutphenseweg.

Bibliotheek
Aanwinsten volwassenen:
Lampe, A. Daden onder de zon; Ler-
ner, G. Een eigen dood; Wesseling, H.
Yoga; Lissenberg, E. Kinderen spreken
recht; Roth, H.W. en M. Roth-Wittig.
Contactlenzen; Meertens, M. Het spin-
boek; Cowell, F.R. Het rijk van de tuin;
Boon, H. den. Bouwen met zonneëner-
gie.

A an winsten jeugd:
Heide, W. van der. Avonturen in de
Stille Zuidzee; Janosch, Welterusten
snoedelboedel; Lundgren, M. Mijn tijd
met Birthe; Vance, W. Ramiro; het ge-
heim van de pelgrim; Thorvall, K. In
plaats van een vader; Wauters, Chr. A.
Alex; jeugd op de tweespalt; Nicolai, J.
Roofvogels; het herkennen van roofvo-
gels en uilen; Ceserani, G.P. Wie ont-
dekten de Noordpool?

469 fietsen van Vordense
schooljeugd gekontroleerd
Ook dit jaar organiseerde de afd. Vor-
den van VVN in samenwerking met de
plaatselijke rijkspolitie wederom een
kontrole van de fietsen van de Vordense
jeugd bij alle lagere scholen. Gekonsta-
teerde gebreken werden op een speciale
kontrolekaart aangetekend ter attentie
voor de ouders.
Niet minder dan 469 fietsen werden on-
der de loupe genomen. Naast een op-
merkelijk groot aantal dat geen enkel
mankement vertoonde, bleek dat bij on-
geveer 20 % de verlichting niet in orde
was. Reflektor en pedalen klopte bij 9
% niet. Voorts vertoonde zo'n 5 % spe-
ling in het stuurgedeelte, terwijl bij 3 %
het witte gedeelte op het spatbord ont-
brak.
Helaas werden ook enkele gevallen van
gebroken steunen van achterspatborden
gekonstateerd. Eveneens werden enkele
fietsen geheel afgekeurd en het advies
gegeven hiermee niet meer op de weg te
komen.
Als alle ouders de aangegeven tekortko-
mingen van de fietsen en van hun kinde-
ren in orde brengen of laten brengen
dan zal het zeker meer veiligheid geven
voor de jeugd, aldus de afd. Vorden van
de VVN.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Geachte iemand???

Ook wij moesten het goedvinden van de
PTT, dat de brievenbus geplaatst moest
worden, vlak aan de weg. Mooi vonden
wij dat niet, zo'n groene bus, en lastig
ook nog.
Schijnbaar ergert u zich ook, want met
paal en al lag het gevaarte zaterdagmor-
gen in de border van de tuin, op de bloe-
men.
En uit naam van de bloemen een beleefd
verzoek, als u zich nog weer eens^krt
aan die bus, zet hem dan s.v.p. achter 't
huis, dan behoeven de bloemen geen
tranen ie schreien ovei baldadige men-
sen.
Bloemen houden van mensen, v
sen ook van bloemen. U ook?

Met vriendelijke groeten,
G.W. Luimers,
Burg. Galleestraat, Vorden

Permanent via de computer

Dames en Herenkapsalon Heersink beschikt sinds enkele weken over een geheel
nieuw computersysteem dat fouten met permanenten en verven moet voorkomen.
Door nu rekening te houden met o.a. dikte, lengte en conditie van het haar kan de
computer uitzoeken wat het beste is voor uw haar, tevens geeft de computer aan
welke produkten gebruikt moeten worden om het haar in optimale conditie te hou-
den. Logisch dat ook de heren van deze extra service voor de klanten van Dames
en Herenkapsalon Heersink gebruik kunnen maken.

Roemeens zang- en dansensemble
enthousiast
In de grote zaal van het dorpscentrum trad dit weekend het Roemeense
zang- en dansensemble "Argesul" op. De zaal was goed bezet doch niet ge-
heel uitverkocht. Voor de thuisblijvers ontzettend jammer want wat het ge-
zelschap deze avond bracht was gewoon grote klasse. Vorden had de pri-
meur want het was de eerste keer dat deze Roemeense groep in Nederland
optrad.

De dansgroep komt uit het Karpaten ge-
bergte en werd begeleid door haar eigen
orkest Doina Pitesti. Het orkest stond
onder leiding van dirigent en violist
Emil Tanase. De orkestleden zijn stuk
voor stuk muzikanten die reeds een gro-
te naam. Tijdens en tussen de dansen
door verzorgden zij de muziek. Bijna al-
le muzikanten speelden een stuk solo,
aangezien elke muzikant op zijn instru-
ment een specialist is. Met violen, een
cymbaal, panfluit, akkordeon werd de
opzwepende Roemeense volksmuziek
ten gehore gebracht. De dirigent leidde
het prima in.

De dansgroep bracht iedere dans in een
verschillend kleurrijk kostuum. Onder
het slaken van vele kreten en stampen
werd met veel vaart en geestdrift ge-
danst. Vier dansparen konden niet mee-
doen aangezien het toneel te klein was.

De heer Pepping die de groep in Neder-
land begeleidt hield vooraf een inleiding
en sprak na afloop een dankwoord. Me-
vrouw Sikkens van de kulturele kom-
missie deelde tot slot bloemen uit aan
solisten en dirigent waarna het enthousi-
aste publiek voor de zoveelste keer deze
avond de handen op elkaar bracht.

Plattelandsvrouwen
Woensdag 22 oktober hield de Bond
van Plattelandsvrouwen afd. Vorden
weer haar bijeenkomst. De vice
presidente mevr. M. Kornegoor-Garsen
opende de avond en heette iedereen har-
telijk welkom, in het bijzonder Dhr. van
der Kolk, oudschoolhoofd van de land-
bouwschool uit Laren, deze zou een
boekbespreking houden. Ook werden 3
nieuwe leden welkom geheten.
Voor de boekbespreking werd hierna
het woord gegeven aan Dhr. v.d. Kolk.
Boeiend liet Dhr. v.d. Kolk het boek
"de Gouden Zweep" van Ate Brouwer
de revue passeren, waarvan de dames in
de zaal bijzonder genoten.
Aan het slot van de avond bedankte
mevr. Kornegoor Dhr. v.d. Kolk dan
ook hartelijk voor zijn komst. De
eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 31
okt en l nov. a.s. de jaarlijkse feest-
avonden samen met de G.M.v.L. en
Jong Gelre.
12 nov. houdt Dhr. B. Veen, Apother
uit Vorden een lezing over het gebruik
en Misbruik van medicijnen.

Lord Wanhoop in het
Dorpscentrum
In het seizone 1980/81 worden in het
Dorpscentrum in totaal 3 kindervoor-
stellingen verzorgd door de culturele
commissie van het Dorpscentrum.
Afgelopen woensdag was het
Poppentheater "De trekwagen" uit
Doetinchem gecontracteerd. In een
praktisch volle zaal werden de lotge-
vallen van het boek van Jan de
Pennelikker, dat hij aan Koning
Gregorius gegeven had, behandeld. De
grote boosdoener of liever de grote
domoor "Lord Wanhoop" was
oorzaak van alle ellende. Met grote
poppen en een mooie aankleding kregen
de poppenspelers de kinderen volledig
in hun ban. De stemmen waren
uitstekend aangepast en er werd goed
ingespeeld op wat bij de kinderen in de
zaal leefde. Het was zodoende niet
alleen een plezierig vermaak, maar de
voorstelling kreeg zodoende ook een
opvoedend karakter. Een zeer geslaagd
optreden, waarop met plezier kan
worden teruggezien.

George van Renesse in het
Dorpscentrum
Het koffieconcert op zondagmorgen
met George van Renesse werd door
meer dan 130 personen bijgewoond. De
opkomst was bijzonder verheugend
voor de organisatoren en uiteraard voor
de optredende pianist. De al op jaren
zijnde pianist leidde zichzelf uiteraard
in met een ,ezellig praatje. Hij atten-
deerde de bezoeker op een aantal
muzikale begrippen. Dit gebeurde op
zo'n ongedwongen manier, dat er een
gezellige sfeer ontstond. De prachtige
Steinway vleugel bood George van
Renesse de mogelijkheid de stukken van
Schubert, Rachmanioff, Debussy e.a.
op gevoelige wijze te brengen. De
akoestiek was goed en de aanwezigen
genoten zichtbaar van het piano-spel
van deze nog steeds begaafde pianist.

De culturele commissie van het Dorps-
centrum mag de verwachting koesteren,
dat de andere twee koffieconcerten t.w.
op 21 december a.s. en 15 maart 1981
met resp. het "Gheselscap goet ende
fijn" en het Amsterdams Piano Trio,
waarvoor kaarten in voorverkoop zijn
te krijgen.

Opbrengst kollekte
De gemeente heeft voor de Nationale
Kollekte Geestelijk Gehandicapten hè
mooie bedrag op gebracht van ƒ 8051,8(
Alle gevers en kollektanten hartelijl
dank hier voor.

Veel belangstelling voor
herfstfietstocht door
Achterhoek
Zondag 26 oktober hield de wielei
vereniging Vierakker-Wichmond ee
fietstocht door de omgeving van Vorde
en Hengelo. Dankzij de warm
herfstzon kon de oraganisatie zie
verheugen op een flinke deelnam»
Bijna driehonders deelnemer
waaronder veel ouderen en gezinnei
konden vanuit Wichmond, Vorden c
Hengelo starten voor een afstand va
veertig kilometer. De route leidde d
deelnemers langs fraaie herfttingen i
deze bosrijke omgeving, zoals Hui/
Vorden en kasteel her Kervel. Als herii
nering kregen de deelnemers een medai
Ie voor deze derde maal in success
georganiseerde herfstfietstocht.



CONTACTISPORTOVERZICHT

VOETBAL

AD-Vordenl-1
Vorden heeft de uitwedstrijd tegen AD
uit Aalten niet winnend kunnen afslui-
ten. Het 1-1 gelijkspel dat werd behaald
geeft een goed beeld van de krachtsver-
houdingen binnen het veld. Het was in
Aalten overigens een rommelig duel
waar bij vlagen nogal hard werd
gespeeld. Dat kwam een drietal spelers
op een boeking te staan.
Na ongeveer tien minuten spelen namen
de geelzwarten met O—l de leiding toen
Eddy Hiddink een terugspeelbal van één
der AD-spelers onderschepte. Het
kolfje naar zijn hand werd dankbaar
aanvaard O—1. Twintig minuten later
werd de balans in evenwicht gebracht
toen via een goed opgezette AD-aanval
de gehele Vordense defensie werd uitge-
speeld. Derksen scoorde l—1.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld
met dit verschil dat beide ploegen zich
nauwelijks kansen van betekenis wisten
te scheppen.

Uitslagen en programma
w Vorden
Uitslagen jeugd: Vorden ao—Witkam-
pers ao l—2, Halle al—Vorden al 6—l
Vorden b2—Beummen b2 l—2, Brum-
men c2—Vorden cl 3—O, Vorden c2—
Witkampers c2 1—0, Witkampers c3—
Vorden c3 8—1.
Uitslagen senioren: AD—Vorden l — l,
Vorden 2—Reunie 2 1—0, Zutphania 4
—Vorden 3 5—l, Vorden 4—Zutphen 3
1—0, Vorden 6—Erica 4 l—4, Vorden 7
—Hercules 8 2—1, Witkampers 8—
Vorden 9 2—1.

Programma afdeling jeugd: Reunie ao
—Vorden ao, Vorden al—Reunie al,
Vorden b l—Erica bl, Socii
b l—Vorden b2, Vorden cl—AZC cl,
Vorden c3—Brummen c4.
Programma senioren: Vorden—Win-
terswijk, Longa 4—Vorden 2, Vorden 3
—Eerbeek 4, AZC 4—Vorden 4, Vor-
den 5—Hercules 5, Vorden 6—Be
Quick 5, Zutphen 7—Vorden 7, Eer-
beek 8—Vorden 8, Vorden 9—SVBV 5.

Ratti - Socii 0-4
Ratti l af d. zondag heeft op haar eigen
terrein aan de Eikenlaan een
onverwachte 0-4 nederlaag moeten in-
casseren van het bezoekende Socii uit
Vierakker-Wichmond. Het spel aan
Ratti-zijde was matig; de tegenstanders
waren duidelijk superieur.
Al in de derde minuut opende midden-
voor Wim v.d. Brink de score via bin-
nenkant paal: 0-1. Na een kwartier
boekte dezelfde speler weer succes, toen
hij na een l -2 combinatie de stand op 0-
2 bracht.
In de tweede helft ging het aanvankelijk
gelijk op, maar na een twintigtal minu-
ten kwam Socii sterk naar voren. Wim
v.d. Brink verrichtte de hattrick toen hij
een kwartier voor tijd, na doelman Hui-
tink te hebben omspeeld, opnieuw
scoorde: 0-3. Ratti was nu nergens meer
en tien minuten voor het einde maakte
Frans Arends aan alle onzekerheid
een einde toen hij de stand op 0-4
bracht.

Erica l - Ratti 11-2
Ratti l af d. zaterdag speelde in Dieren
tegen de lantaarndrager Erica l. Al in de
achtste minuut was het raak en kon
Ratti de leiding nemen; jan Nijenhuis
plaatste de bal via een hoekschop keurig
voor de doelmond, waar een Erica-
verdediger het leer in eigen doel drukte:
0-1. Vanaf dat moment kreeg de wed-
strijd een rommelig karakter en werden
er vele overtredingen gemaakt.
In de 35 ste minuut wist J. Nijenhuis
met een fraaie kopbal de uitgelopen
keeper kansloos te passeren: 0-2. Net
voor rust kopte Wim Berenpas - bij een
tegenaanval van Erica - in eigen doel: 1-
2.
De tweede helft was niet om aan te zien;
er werd fors gespeeld. Zo moest de
scheidsrechter de wisselwerking toepas-
sen bij B. Aalderink en zelfs een speler
van Erica moest het veld verlaten.
Iedereen was blij toen het eindsignaal
klonk, een wedstrijd om snel te
vergeten!

S.V. Ratti
Uitslagen en programma
Uitslagen van 25 en 26 oktober: Afd.
jeugd: Ratti Al - KSV Al 1-6; Ratti B l -

_ Eefde B l 1-3; Ratti Cl - Almen Cl 3-4.

L
Af d. zaterdag: Ratti l - Erica 12-1; Rat-
ti 2 was vrij; Ratti 3 - SKVW 6 1-2; Ratti
4 - sp. Ambon 3-4. Afd. Zondag: Ratti
l - Socii l 0-4; Ratti 2 - Eerb. boys 3-2;
Ratti 3 - Eerb. boys 71-3; Ratti 4 -
Ruurlo 8 3-4. Afd. dames: Ratti l -
Lemelerveld 24-1; Ratti 2 - Zutphen l
0-0.

Programma l en 2 november 1980: Afd.
jeugd: Ratti Al is vrij; Ratti B l - Oeken
Bl; Ratti Cl - Erica C2. Afd. zaterdag:
Ratti l - Beekbergen l; Ratti 2 - SSSE 4;
Ratti 3 - Haarlo 4; Ratti 4 - AZC 8. Afd.
zondag: Ratti l - Ruurlo 1; Ratti 2 -
Warnsv. Boys 3; Ratti 3 - SHE 5; Ratti 4
- sp. Lochem 8. Afd. dames: Ratti l -
WSV 1; Ratti 2 - SKVW 2.

Damesvoetbal:
Lemelerveld II - Ratti I: 1-4
Ondanks de goede teamgeest kwam
Ratti niet in haar spel. Na een kwartier
maakte één van de tegenstandsters
handsbal, hetgeen resulteerde in een pe-
nalty. G. Klein Brinke benutte deze
kans: 0-1.
Vijf minuten laten scoorde L. Spithoven
0-2. B. Bos maakte er na een mooie
voorzet van M. Gotink 0-3 van. Dit was
tevens de ruststand.
Na de rust ging Ratti met goede moed
verder en scoorde M. Gotink 0-4. Vlak
voor tijd was er een misverstand in de
Ratti achterhoede, wat de eindstand op
1-4 bracht.

VOLLEYBAL

Dash-dames op de goede
weg
Als gevolg van een misverstand was de
damesploeg uit Vorden op een eerder
geplande wedstrijddag niet in Deventer
verschenen, waardoor drie min-punten
moesten worden genoteerd voor de
Dash-ploeg. Afgelopen zaterdag moest
de wedstrijd alsnog worden gespeeld.
Isala 2 had enkel jonge speelsters in de
ploeg, die het aan ervaring ontbrak.
Aan Dash-zijde waren Cora Rouwen-
horst- en Marjan Limpers als reserves
toegevoegd. In de eerste set bleek al
duidelijk het overwicht van Dash. Er
werd over het algemeen goed geblokt.
Als in het gespeelde systeem het blok
niet sluit, ontstaat er een gat in het
achterveld, hetgeen de tegenpartij
menig puntje kan opleveren. Het lijkt of
men te vaak meer de speelsters volgt dan
de bal, die geblokt moet worden. De
eerste set werd met 0-15 door Dash ge-
nomen. De tweede set liet in de begin-
fase een achterstand zien, maar het is al
vaker gebleken, dat dat juist de
Vordensen prikkelt tot meer inzet. Bij
de stand 6-3 nam Dash het heft in
handen en maakte de set in een aantal
beurten af met 6-15. De 3e set ongeveer
hetzelfde beeld. Hier werd de stand
uiteindelijk ook 9-15. De officieuse
stand is na 4 wedstrijden: V.C.V. 12,
Torpedo 12, Saturnus 12, Explosie 9,
Trivos 5, Dash 4, Rohda 3,
Texoclean/Dynamo 3, Reehorst 2,
Setash l, Isala 2 0. (Reehorst en Texo-
clean met 3 gespeelde wedstrijden).
Overige uitslagen: m.asp. Dash c-Epse 2
3-0, Dash b-Epse l 1-2, Dash a-Hansa 2
3-0, Hansa 1-Dash c 2-1. m.jun. Dash-
Voorwaarts 3-0. dames Ie kl. WIK 1-
Dash 2 1-2. dames 3e kl. Dash 6-Hercu-
les 0-3. dames 2e kl. Hansa 4-Dash 5 1-
2. heren 2e kl. Dash 2-Almen l 1-2
Programma: donderdag, Deventer: m.
jun. DSC-Dash. Zaterdag, Bathmen:
j.jun. ABS-Dash, Harfsen: j.asp. Dash
a-Isala, Vorden: heren Ie kl. Dash 1-
Bruvoc 2, dames 3e div. Dash-Saturnus,
Hengelo: m.asp. DVO 2-Dash 2.
Maandag, Zutphen: hr. 2e kl. Hansa 6-
Dash 2, ds. 3e kl. VIOS 3-Dash 6,
Vorden: ds. 2e kl. Dash 4-Wilh. 4, ds.
Ie kl. Dash 2-Wilh. 2, ds. 2e kl. Dash 5-
HansaS.

Vordense zwemmers
succesvol
Tijdens de D-competitie van de kring
Gelderland hebben leden van de
Vordense zwemclub enkele goede resul-
taten geboekt. Op de 50 meter school-
slag meisjes onder de 12 werd Pauline
Kip eerste in een tijd van 46.2 sec. Op
dezelfde afstand voor jongens werd
Freddy Dijkman in een tijd van 47.5 sec
winnaar met Arnoud de Koning op de
tweede plaats. Zijn tijd was 48.5 sec.
Jaap Stertefeld werd in een tijd van
1.19.7 winnaar op de 100 meter wissel-
slag (estafette) jongens onder de 14 jaar
werd Vorden tweede in een tijd van
2.54.8. De ploeg uit Twello won dit
onderdeel in 2.54.1. Het Vordense team
bestond uit Freddy Dijkman, Mare Bes-
selink, Arnoud de Koning en Han
Berenpas.
Op hetzelfde onderdeel doch nu op de
wisselslag werd het team van Vorden
eveneens tweede in 3.0.4. Hier werd
Brummen winnaar in 2.59.1. De ploeg
van Vorden bestond uit Peter Besselink,
Arnoud de Koning, Jaap Stertefeld en
Freddy Dijkman.

Damcompetitie DCV
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: H. Klein
Kranenbarg-H. Grotenhuis ten Harkel
0-2, H. Graaskamp-J. Lankhaar 2-0, H.
Ruesink-H. Wansink 1-1, B. Wentink-
T. Slutter 1-1, G. ter Beest-A. Wassink
1-1, J. Masselink-G. Wassink 0-2, B.
Breuker-G.Hulshof 0-2.
Aspiranten/pupillen groep 1: A.
Plijter-M. Boerkamp 2-0, J. v.d.
Kamer-E. Brummelman 0-2, R. Slutter-
J. Sluttesr 0-2. Groep 2: F. Rouwen-
horst-W. Hulshof 0-2, H. v.d. Kamer-
G. Brinkman 2-0, R. Bulten-P. Besse-
link 0-2. Groep 3: H. Berenpas-T, van
Zeeburg 2-0, B. Voortman-B. Huetink
0-2, E. Hengeveld-T. van Zeeburg 2-0,
H. Berenpas-B. VoortmanO-2.
Het tweede tiental van DCV heeft een
gevoelige 13-7 nederlaag geleden tegen
Vadac Varsseveld. G. ter Beest en H.
Wansink wonnen hun partijen, terwijl
A. Wassink, B. Nijenhuis en W. Sloet-
jes remise speelden. Het vierde team van
DCV doet het uitstekend en won met 9-
1 van DCZ 2 uit Zevenaar.

Schooldamtoernooi
Zaterdag 31 oktober worden in het
Dorpscentrum de jaarlijkse schooldam-
wedstrijden georganiseerd door de
plaatselijke damclub DCV.
De bijzondere school Het Hoge is al ja-
ren achtereen winnaar zodat het voor de
andere lagere scholen een moeilijke
opgave wordt. De kampioen gaat naar
de distriktsfinale schooldammen.

Dammen in Wichmond
Voor de onderlinge competitie werden
in Wichmond de volgende wedstrijden
gespeeld: M. Gerritsen-M. Dijkman 2-0,
B. Hiddink-R. Zandvoort 1-1, J. Slut-
ter-H. van Langen 2-0.

Gedeelde eerste plaats voor
Johan Krajenbrink bij
kampioenschap van Nederland
Bij de afgelopen week gehouden
wedstrijden om het Nederlands dam-
kampioenschap voor aspiranten is Jo-
han Krajenbrink op een gedeelde eerste
plaats geëindigd. Dit houdt in dat hij
met Erik Brunsman uit Almelo een bar-
rage moet spelen om de titel.
Johan Krajenbrink heeft lange tijd bo-
venaan gestaan. In de laatste ronden
moest hij Brunsman naast zich dulden.
Brunsman won de laatste wedstrijd van
Erwin Hamers, waardoor Johan Kra-
jenbrink ook verplicht was om te win-
nen. Het geluk lachte Krajenbrink toe,
want zijn tegenstander Casper van der
Tak gaf een remisestand uit handen.
Vordenaar Wieger Wesselink eindigde
bij dit kampioenschap op de zevende
plaats.

Vierde plaats voor Henk
Hoekman
Vordenaar Henk Hoekman deed afgelo-
pen week mee aan het kampioenschap
van Nederland voor pupillen. Nadat
Henk Hoekman zich al eerder voor de
halve finale had geplaatst werd hij eerste
in zijn groep. In de finale behaalde hij
echter één punt zodat hij vierde werd.
Willy van de Braak werd kampioen van
Nederland.

iïawn Aon jzêfearb
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IN DE NATIONALE RODE KRUIS PUZZELSPELEN MARATHON
MET MEER DAN 30.000 PRACHTIGE PRIJZEN t.w.v. f 1.000.000,-

30 SEIKO HORLOGES

EIKO
Precies dat tikje meer stijl

Mtole
schenkt een complete

LUXE SUPER KEUKEN
met inbouwapparatuur

t w v f 25.000,-
Miele Nederland B.V., Vianen

15 Philips kleuren TV's
als Droompriis

Philips
kleuren,
echte
kleuren

Adviesprijs f 2.495,-

Elke roaand
een verrasflngspri js

(in natura)

ter waarde van

flOQQOi-
per prijs

00.000,-
aan

gelddroomprijzen
amrobank^j

39 Thee- en glasserviezen

l
t .W.V.

f 305.-
SCHOTTZWIESEL
GLAS EN KRISTAL B.V., OVERVEEN

EEN FANTASTISCHE
PERSONENAUTO

OF5OPOLONEZ

WAARDE
M4.495.-l
Importeur H Englebert N V . Voorschoten

25 DELIGE
GROTE

WINKLER PRINS 80
waarde
/3600.-
ELSEVIER
NEDERLAND
B.V.,
Amsterdam

13Bose
weekprijzen

1 paar 301-boxen
+ 550 receiver

STUUR OOK ONDERSTAANDE PUZZELSPELEN IN !

Kruiswoordspel 5

Een uniek ruimtelijke sensatie

Winkel-
waarde M900.-p. paar

ruimtelijk realisme in de huiskamer

26 Pakketten
Naturel Line

Winkelwaarde f 103.50 p.p.
Huidverzorgende kosmetica

DOEL:
De NATIONALE RODE KRUIS PUZZEL-
SPELEN MARATHON wordt georganiseerd
ten bate van NEGEN belangrijke Rode Kruis-
taken. Voor deze Puzzelspelen Marathon werd
vergunning verleend door de Staatssecretaris
van het Ministerie van Justitie bij besluit .an
7 augustus 1980, onder nummer
L.O. 700/143/075.

Van links naar rechts:
1. metaal, 4. straatwijsje,
7. bijb. figuur, 8. Noorse
godheid, 10. plaaggeest,
12. lidwoord, 13. glazen
bedekking, 14. Jap. bord-
spel, 15. hevig, 17. pi. in
Gelderland, 18. ton,
19. vogel, 21. cilinder,
23. schel, 24. afsluit-
middel, 26. troefkaart,
28. afslagplaats bij golf,
30. roofdier, 32. Euro-
peaan, 34. vlaktemaat,
36. en dergelijke,
37. boom, 38. bijvoor-
beeld, 39. landtong,
41. roem, 42. op grote af-
stand, 43. spoorstaaf,
44. hemellichaam.

Van boven naar bene-
den:

1. vlijt, 2. zie aldaar,
3. klepper, 4. rekenk.
getal, 5. Ver. Staten,
6. brilslang, 7. paradijs,
9. zeepwater, 11. steen-
massa, 16. scheidings-
lijn, 18. bodem, 20. bier-
soort, 22. lofdicht,
25. bakplaats, 27. insekt,
28. molentrechter,
29. omlaag, 31. riv. in O -
Duitsland, 33. voeg-
woord, 35. toegankelijk,
40. Franse N.V.,
42. familielid.

Rebusspel S
In de afgebeelde rebus zit een zin verborgen.
Los 'm op en geef de slagzin op.

M:P'

ZÓ KUNT U MEEDOEN!
• U kunt de oplossingen van de hier

gepubliceerde puzzelspelen
inzenden door gebruik te maken
van onderstaande betaal-
mogeli|kheden Icn inn'
1.PER GIRO OF BANK: l 60.100j

t,n.v Rode Kruis, Den Haag
2. PER BRIEFKAART: Rode Kruis

Postbus 30427. •
2500GK Den Haag

• Voor ledere oplossing betaalt U
f 1,50 of plakt U f 1,50 aan extra
postzegels bij:

• Uw giro of briefkaart inzenden
voor 14 november 1980.

• Na ontvangst van Uw giro- of
briefkaart ontvangt U het
tijdschrift "marathon" gratis thuis
voor eventuele verdere deelname

DOE OOK MEE AAN
HETTELE-LUISTERSPEL
en raad welk woord
is "weggepiept"!
Het Tele-luisterspel is een uniek
"los" onderdeel van de Nationale
Rode Kruis Puzzelspelen Marathon.

Daarbij gaat het erom het woord te
raden van een bekend lied dat is
"weggepiept". Dit lied wordt
"levensecht" gezongen door de
cabaretier-imitator Robert Paul.
Hoe U instuurt hoort U óók per
telefoon.

•̂I.C.-

**

BEL 02O-214444
ÓÓK DIT GRANDIOZE PRIJZENPAKKET KUNT U WINNEN:

DROOMKEUKEN
RIANTE ZITHOEK
SINQER NAAIMACHINE
QAS-ELECTRO KOMBINATIE
ARKE REIS BARBACAN
SURF/ZEILBOOT
PORTABLE KLEUREN TV

200 ZAKREKENMACHINES

f 3.550,— PLIEGER Den Bosch
f 4.975,— LEOLUX Venlo
f 1.149,—SINGERB.V Amsterdam
f 1.085,— PELGRIM B V Gaanderen
f 2.500,— ARKE REIZEN Enschede
t 1.695,— TILONA NAARDEN BV Barneveld
l 1.300,— AEGTELEFUNKEN Amsterdam
t 69,— SILVERREEDB V Amsterdam

1 P AAR 901 BOXEN + RECEIVER
1 VOUWWAGEN MET BERMKEUKEN
1 RIHASYNTONEDELUXE
1 2ZITSEN3ZITSBANKEN
1 2 PERS. REIS NAAR LOS ANGELES
2 2 SURFPLANKEN
3 ZANKER WASAUTOMATEN
9 RETOUR ENGELAND VOOR 2 PERS.

6.592,- BOSEBV
6.395,— ANDREJAMET

Amsterdam
Veenendaal

39 Smy rna-pakketten van
•clteepjeswol

Met de inhoud van "Yessed" smyrnapakket knoopt U
zelf een fraai, zuiver wollen vloerkleed met een af meting
van ca. 70 x 155 cm. Winkelprijs f273,— per pakket. De
39 pakketten zijn royaal "
beschikbaar gesteld door:

6.295,— MOSSEL + VERSTEEGE B V Den Haag
5.751,— LEOLUX B V Venlo
5.000,— K L M Amsterdam
1.450,— TILONA NAARDEN B V Barneveld
1.348,— ZANKER NEDERLAND B V Woerden
1.000,— NORTHSEAFERRIESB V Rozenburg

BOVENDIEN EEN PRIJZEN-PAKKET
IN NATURA TER WAARDE VAN

f700.000,-
VAN HIER NIET GEPUBLICEERDE

NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN.

9 Bootreizen
naar En

Voor 2 personen

NORTH SEA FERRIES, EUROPOORT
2 CANON FILMCAMERA'S
2 RIJNREIZEN
4 GEËMAILLEERDE KOOKSETS
1 DUALC830CASSETTEDECK
1 BOOTREIS
1 WALRALINNENUITZET
l 6PERSOONSBUNGALOWTENT

348,— BORSUMIJ FOTO B V Roelotarendsveen
600,— HOLLAND CRUISELIJN Halfweg
268,67 BERK BECCON B V Kampen

1.098,— REMA ELECTRONICS B V Amsterdam
876,— STENA LINE Rotterdam

1500,— WALRA HOFLEVERANCIER Waalre
1.200,— WALKER INTERN B V Deurne

39 LANGSPEELALBUMS
200 ZARESKABORDUURPAKKETTEN

26 OONSDEKBEDDEN
48 PYRAFLAM KOOKPANNEN
26 AGFAKLEINBEELDCAMERA'S

98,— THE READER'S DIGEST N V Amsterdam
54,95 B V HAGEO Hengelo

319,— NORDISKFJERB V Oosterhout
69,—CORNING B V Breda

245,- AGFAGEVAERT Rijswijk

MEEDOEN IS... VEEL PRIJZEN WINNEN !



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

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

Te koop: walnoten.
J.W. Vlemingh, Slotsteeg 10,
Hengelo G.

Te koop: zo goed als nieuwe
bromfietshelm. Maat: medi-
um; merk: Levior.
G. Regelink, Deldensebroek-
weg 2, Vorden, tel. 1328

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Kunstgebiüenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

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

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

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders
van Vorden roepen sollicitanten op
voor de functie van

receptioniste-telefoniste-typiste
ter secretarie.

Vereist zijn:
vlot kunnende typen, goede beheersing van de neder-
landse taal in woord en geschrift en tenminste
MAVO-diploma of een daaraan gelijkwaardige oplei-
ding.

Salaris afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd,
nader overeen te komen.
Indiensttreding uiterlijk 1 januari 1981.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen
omtrent persoon, opleiding en werkkring, alsmede
referentie-adressen, in te zenden binnen 10 dagen na
het verschijnen van dit blad.

GROTE KOLLEKTIE KINDERJASJES
EN JACKS

vanaf 39,JACKS
JOPPERS
COATS
MANTELTJES

vanaf 65,

vanaf 65,

JACKS en MANTELS met rode plakker 1O% korting

Off. Barbara Farber dealer!! voor Ruurlo en omgeving
Modecentrum

VRIJDAGS KOOPAVOND

Warm gekleed de winter tegemoet!
Wij hebben een prachtige en grote koltoktfe

mantels - coats - jacks en bontjasjes
Bij aankoop van mantel of coat boven 200.-

een shawl van 15.- kado

Bezoek de grote pluimvee/konijnententoon-

stelling in zaal „De Herberg" te Vorden op:

vrijdag 31 oktober van 20.00 - 22.00 uur

zaterdag 1 november van 10.00 - 22.00 uur

zondag 2 november van 13.00 - 17.00 uur

INTERIEUR '81
EEN EXPOSITIE VAN FIJNE MEUBELEN EN WONINGTEXTIEL
in zaal van Hotel Bakker én in onze showroom

donderdag 6 november tot 22.00 uur
vrijdag 7 november tot 22.00 uur
zaterdag 8 november tot 17.00 uur

NOTEERT U VAST DE DATA?

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

Zet de bloemetjes
binnen.

Weekendreklame

Pracht cyclaam 3,95

BLOEMBOLLEN WOOT ZE NU
mooie kollektie voor kamer en tuin

Volop droogbloemen en
droogsükjes

Het adres voor een modern bruidsboeket

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
BLOEMEN HOUDENVAN MENSEN.

TUINARCHITECTUUR

Tuinaanleg in stijl
Tuincentrum

DE VONDERKAMP
IJsselweg 20, Vierakker

(Warnsveld) Telefoon
05750-20743

Wapen- en Sporthandel

Martens
tleedi Jotltrtfftndl

Zutphenseweg Vorden

Mieke
20-27
19.95

De bekende
sokpantoffel

van [li>
Makkelijk want

hi/ kan 10 in
de wasmachine.

De wasvoorschnflen
staan op de /ooi.
28-35:22.95
36-41.24.95

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 1342

Steeds meer mensen
ontdekken het.

Tarwe Roggebrood
Het gezondste brood
wat ooit gebakken is!

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor u.

WEEKENDREKLAME

dik speculaas

FOTO-
STRIP
VER-
HAAL

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

suèdine.
inzet

in het
uoor-

hebben het-
zelfde kleur

rijke
dessin-

Dia's maken . . . dat is dubbel plezier hebben van je fotowerk. Dat
begint als je de dia's terugkrijgt van de ontwikkelcentrale: dezelfde
avond nog komen ze op het scherm, die schilderijtjes van licht. De
tweede keer, dat je er plezier van hebt is, als je van de mooiste dia's,
die je hebt uitgezocht, een afdruk laat maken. Dat kost maar iets
meer dan een "gewone" foto, maar omdat je alleen van de beste
dia's een print laat maken, is het een voordelige methode om je fo-
toverzameling uit te breiden. Een goede kennis heeft zelfs nog een
derde manier ontdekt om plezier te hebben van een diaverzameling.
Hij maakt van z'n vakantie-dia's een miniatuur klank- en lichtspel.
Dat is een interessante hobby.

Het begint natuurlijk met de opname. Alles wat
hij in de vakantie heeft gezien en beleefd, wordt
met de kamera vastgelegd. Hier is het een merk-
waardig standbeeld, dat vereeuwigd wordt. Maar
ook de belevenissen van de familie komen op de
foto, zodat er een kompleet verhaal ontstaat. Als
na de vakantie de dia's zijn ontwikkeld, worden ze
ingeraamd en uitgelegd op zo'n sorteerraam. Dan
worden ze in de juiste volgorde gezet, zodat er een
goed lopend beeldverhaal ontstaat van de vakantie.

En daarna is er het kreatieve werk: het maken van
de geluidsband. Op die band wordt achtergrondin-
formatie gegeven over wat er op de dia's is te zien,
gekombineerd met muziek en toepasselijke gelui-
den. Bij een straat: verkeerslawaai en bij een
strand-dia: kinderstemmen en de branding. Er zijn
hiervoor speciale grammofoonplaten in de handel.
De afwisseling van kommentaar, muziek en gelui-
den maakt het kijken en luisteren naar zo'n klank-
beeld tot een genoegen. En 't geeft de maker erg
veel voldoening.



service
station

kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

VialleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt Kom eens
langs voor 'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Beckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

Makelaars- en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31
Telefoon 05752-1531

NederlandscheL__J Middenstands
Spaarbank

EUBELS VOOR
die van'n buitenkans je houden |

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

Tel. 05750-13813

^DECHARME

Code 633 pi
EEE leest \&
Zwart lak/suède
Fl. 109,95

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

De mooiste woonvisie kwaliteitsmeubelen
in leder, massief eiken, bali-bruin essen
en manou.

Misschien ook het bankstel of wandmeubel,
dat tot nu toe nét even boven uw begroting ging.

Alles onder volledige garantie.

Haast u! Deze modellen zijn éénmalig.

* Reservering voor latere
levering is mogelijk

* Prima service en garantie

* Gratis bezorgen én monteren
door eigen vakmensen

* Ruime parkeergelegenheid

HELMINK BV VORDEN
ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 05752-1514

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ

Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkt^oorraad kunnen wij u
aanbiede^^ithentieke, ingelijste
prenten iMphchttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

kunst.

TE KOOP
Luxe halfvrijstaande woningen in het plan

Haverkamp te Vorden.
Zeer gunstig gelegen nabij het centrum.

Voor inwoners en/of economisch gebondenen
aan de gemeente Vorden.

Prijzen vanaf f 214.600,- vrij op naam.

Inlichtingen:

Makelaars- en Assurantiekantoor

A. Th. Mulder b.v.
7011 EC Gaanderen - Rijksweg 114
Telefoon 08350-3732

Let op!
Demonstratie- en showdagen op vrijdag 31 oktober
van 13.00-18.00 uur en zaterdag 1 november de hele
dag van

• Alpina kettingzagen
• Honda en Carraro tuinbouw

trekkers en fresen

Nieuw en gebruikt bij

JOWE - KEYENBORG
Branderhorstweg 5 - Telefoon 05753-2026

(i
meubels,,

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

05752-1314 en 05750-23346

Sint Nicolaaskrant 1980
In de week van 13 november a.s. verschijnt de
Sint Nicolaaskrant in Vorden, Hengelo, Steenderen,
Baak, Wichmond, Warnsveld en Almen met een oplaag
van plm. 8000 exemplaren.

Uw advertentie hiervoor gaarne
voor l november a.s. in ons bezit

Wij maken u er op attent dat de Siht Nicolaaskrant alleen voor leden van de Vordense Winkeliers-
vereniging is, dus leden die meedoen aan de Sint Nicolaasaktie. Een en ander in overleg met het bestuur.
Mits de advertenties op tijd binnen zijn.

De redaktie
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