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Laatste winkel in buurtschap
Kranenburg gaat sluiten
A.s. zaterdag sluit de laatste winkel in de buurtschap Kranenburg haar deur voorgoed. Vijf en vijftig jaren
terug werd deze winkel gesticht door de heer K. Sessink. In 1966 werd de zaak voortgezet door dochter
Hennie, even nog alleen, maar al gauw tesamen met haar echtgenoot Harrie Sueters.
Ba/ar Sueters was een bekende klank in de Kranenburgse gemeenschap. Voor duizend en een artikelen
kon men er terecht. Dat varieerde van gereedschap tot huishoudelijke artikelen, van een ritssluiting tot
een asperine, van speelgoed tot sigaretten.

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 na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte en een
inzameling

Burgemeester en wethouders hebben
aan het research fonds Diabetes Mel-
litus vergunning verleend voor het
houden van een collecte gedurende
de periode van 11 tot en met 16 no-
vember 1985.
Eveneens is gedurende de periode
van 11 tot en met 29 november a.s.
vergunning verleend aan de charita-
tieve instellingen voor het houden
van een kleding inzamelingsaktie.

2. Glasinzameling
De firma Maatman, die het glas in de
bekende containers afvoert, heeft ge-
constateerd dat er tussen het glas o.a.
stenen, keitjes, porcelein en andere
materialen zitten die niet in de glas-
bak thuishoren. Dit kan tot gevolg
hebben dat het aangevoerde glas bij
de glasfabrikant afgekeurd wordt. Er
wordt derhalve met klem verzocht
uitsluitend glas in de daarvoor bestem-
de containers te deponeren.

3. Rattenbestrijding
In de week van 18 tot en met 22 no-
vember a.s. zal de gebruikelijke gratis
aktie gehouden worden ter bestrij-
ding van ratten. Indien u last van rat-
ten heeft, dan kunt u voor de bestrij-
ding ervan contact opnemen met de
afd. gemeentewerken. Voor nadere
informatie omtrent bestrijding van
plaagdieren verwijzen wij u naar het
onderstaande artikel.

Plaagdieren: hoe kom je eraf.
Plaagdieren in huis of in bedrijf?
Grijp niet onmiddellijk naar bestrij-
dingsmiddelen. Al deze middelen zijn
giftig. Vaak blijkt dat ook andere me-
thoden afdoende zijn om plaagdie-
ren buiten de deur te houden. Een
paar mogelijkheden: het invriezen
van voorraden, vochtbestrijding en
stofzuigen en bijvoorbeeld het goed
afdichten van gaten en kieren in de
buitenmuur. Een algemeen advies:
houdt insekten buiten de deur met
vliegengaas. Onderschep in huis voor-
komende beestjes met de stofzuiger
of pak de vliegenmepper.

Advies
Wanneer u twijfelt hoe te handelen,
kunt u voor advies terecht bij de ge-
meente of bij de afdeling Bestrijding
van Ongedierte van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer te Wageningen.
Hier krijgt u te horen of u het zelf af
kan met enkele eenvoudige ingrepen
of dat tieskundige assistentie noodza-
kelijk is.

Grijp niet meteen een
bestrijdingsmiddel
Twijfel kan er bijvoorbeeld zijn door-
dat u niet precies weet wat voor soort
insekten het zijn die de overlast ver-
oorzaken. Grijp vooral niet naar de
spuitbus, maar informeer bij de ge-
meente of bel naar Wageningen. U
kunt ook vier of vijf van de plaaggees-
ten in een stevig doosje doen en goed
verpakt opsturen naar Wageningen.
Dan wel graag met vermelding van de
aard van de hinder, eventuele schade
en de plaats waar u de insekten hebt
gevonden. Het adres vindt u verderop
in dit artikel.
Er is een groot aantal lastposten. Een
greep:

- Kakkerlakken
Een aantal kakkerlakken van tropi-
sche afkomst, hier geïmporteerd
door handels- of toeristenverkeer,
zal zich uitsluitend binnen gebou-
wen vestigen. Bij voorkeur zullen
dat goed verwarmde gebouwen
zijn, flats, bedrijven en vooral
plaatsen war voedsel aanwezig is.
Deze insekten kunnen slechts ef-
fectief worden bestreden door
middel van een goed georganiseer-
de actie van vakbekwame onge-
diertebestrijders. Voor een juiste
keuze vaan bestrijdingsmiddel en
bestrijdingsmethode dient vooraf
de soort te worden vastgesteld. De
afdeling Bestrijding van Ongedier-
te doet dit kosteloos en geeft ge-
richt advies.

- Mieren
Faraomieren en andere tropische
rnieresoorten moeten worden be-
streden. Vooraf dient de juiste
soort te worden vastgesteld. Op ba-
sis daarvan kan worden geadvi-
seerd over de juiste wijze van be-
strijding.
Tuinmieren en enkele inheemse
mieresoorten zijn eenvoudiger aan
te pakken dan uitheemse familiele-
den. Vaak kan worden volstaan
met het strooien van mierenpoe-
der in de nest-ingang of met de zo-
genaamde "gietermethode".

- Boktorren
Veel boktorresoorten zijn niet
schadelijk voor hout dat in gebou-
wen is verwerkt. Ze kruipen slechts
éénmalig tevoorschijn uit reeds
verwerkt hout om daarin niet meer
terug te keren. Meestal duiken
boktorren op uit hout waar de bast
nog omheen zit (open haard hout).
In die gevallen zijn bestrijdings-
middelen niet nodig. Wanneer de-
ze wél nodig zijn, gelden er strikte
voorschriften. Houtverduurza-
mingsmiddelen die bedoeld zijn
om houtaantastende insekten te
bestrijden vallen onder de bestrij-
dingsmiddelenwet. Er is een wette-
lijke toelating vereist. Voor het ge-
bruik gelden stringente veiligheids-
voorschriften (ventilatieperiode,
tijdens toepassing adembescher-
ming en beschermende kleding).

- Ratten en huismuizen
In de meeste gemeenten kan men
bij overlast van bruine ratten een
beroep doen op een gemeentelijke'
bestrijdingsdienst. Voor nadere in-
formatie kan men in Wageningen
terecht. Indien nodig kan een amb-
tenaar van de Afdeling Bestrijding
van Ongedierte advies geven. Voor
de bestrijding van ratten in rijtjes-
huizen en dergelijke is meestal een
gecombineerde bestrijdingsactie
van alle panden noodzakelijk. Ee-
nieder, die gebruik wil maken van
de gratis aktie die door de gemeen-
te gehouden wordt in de week van
18 tot en met 22 november a.s., kan
dit voor het begin van deze aktie bij
de afdeling gemeentewerken opge-
ven.

Voor informatie en advies
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, afdeling Bestrijding van Onge-
dierte, Postbus 350,6700 AJ Wagenin-
gen, telefoon: 08370-19061.

4. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet A rob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN nflfe datum van verlening moet
worder^mgediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 29 oktober
1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan^Éheer A.H.B, van Vleuten te

VleuWi, voor het bouwen van een
woning aan het Stroo 7.

2. Aan de heer L.M.B. Westerhof, P.
van Vollenhovelaan 8, voor het ver-
groten van de woning.

3. Aan Verkerk B.V. te Zevenaar, voor
het oprichten van een woning aan
het Heyink 2.

4. AandeheerW.D.Breuker,Almen-
seweg 58, voor het verbouwen van
een garage/berging voor land-
bouwwerktuigen.

5. Aan de heer B.T. Rondeel, Ruurlo-
seweg 42, voor het bouwen van een
ruimte voor een afzuiginstallatie.

6. AandeheerJ.Berehpas, Mosselse-
weg 8, voor het bouwen van een
bedrijfsruimte.

5. Commissie voor bezwaar- en
beroepschriften gemeenteraad
Vorden

Sinds 1980 kunnen bij de gemeente-
raad tegen bepaalde beschikkingen
van burgemeester en wethouders dan
wel van de gemeenteraad, beroep-
c.q. bezwaarschriften ingediend wor-
den. Op grond van de bepalingen van
de "Verordening op de behandeling
van bezwaar- en beroepschriften"
dienen deze in handen gesteld te wor-
den van een commissie die hierover
advies uitbrengt aan de gemeente-
raad. Mede aan de hand van dit advies
neemt de raad een beslissing op het
beroep- of bezwaarschrift. Tot op he-
den bestaat deze commissie in hoofd-
zaak uit leden van de gemeenteraad.
Teneinde de onafhankelijkheid ten
opzichte van de raad zo optimaal mo-
gelijk te maken heeft thans de mening
postgevat dat het gewenst zou zijn om
geen of minder leden van de gemeen-
teraad in deze commissie zitting te la-
ten hebben.

Op grond van het bovenstaande roe-
pen burgemeester en wethouders dan
ook kandidaten op die menen vol-
doende capaciteiten te hebben om in
een dergelijke commissie zitting te
kunnen nemen. Voor het zitting ne-
men in de commissie wordt een ver-
goeding verstrekt. Schriftelijke reac-
ties kunt u binnen een maand na deze
kennisgeving toesturen aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden. Ter
secretarie kunt u bij de secretaris van
de commissie (tst. 23) nadere infor-
matie hieromtrent inwinnen.

Met het verdwijnen van deze zaak is
de laatste winkel in de Kranenburg
verdwenen. Enige jaren terug werd de
levensmiddelenwinkel van de heer
Th. Schoenaker gesloten. De familie
Mombarg sloot daarvoor ook reeds
haar winkel.
In de Kranenburgse gemeenschap
reageert men ongemeen fel op de slui-
ting van deze laatste winkel. In grote
lijnen wijst men de beschuldigende
vinger richting gemeenteraad. In de
achterliggende jaren is onvoldoende
rekening gehouden met een buurt-
schap, die een rijk verenigingsleven
had, een hechte geloofsgemeenschap
kende. Maar de gemeenschap heeft
zich niet voldoende kunnen ont-
plooien, doordat er te weinig nieuw-
bouw werd gepleegd. De grote nieuw-
bouwstrook wed de laatste tientallen
jaren gerealiseerd in het dorp. In de
vette jaren werden kolossale stukken
grond in het dorp aangekocht. De ren-
telasten hierop drukken zwaar, zodat
de premie-woningen in dorp wel
moeten verrijzen.
Vele jonge Kranenburgers werden
derhalve gedwongen de buurtschap te
verlaten wilde men trouwen en een
gezin stichten. Ook het ontbreken -
nog steeds - van een veilig fietspad -
steekt de Kranenburgers nog steeds.
In de krant heeft men onlangs nog
kunnen lezen dat de minister f 13,4
miljoen heeft uitgetrokken voor re-
creatie-fietspaden in Oost-Gelder-
land, allemaal best, maar waar blijft
het fietspad langs de Ruurloseweg??
Smalend wordt al opgemerkt dat de
sportvereniging Ratti beter even had
kunnen wachten met Het Kwetter-
nest, want zo er in de situatie geen ver-
andering komt, Ratti b^fc even had
kunnen wachten op de vergende leeg-
staandeschool, die dan pal naast de
voetbalvelden staat!
Hoe het zij, de heer en mevrouw Sue-
ters hebben uit economische overwe-
gingen het besluit tot sl^Épg moeten
nemen.
De enige jaren in het dorp geopende
winkel loopt als een trein, vraagt om
meer personeel, daarentegen was er
niet voldoende emplooi voor de be-
diening van de Kranenburgse winkel.

Dit besluit ging niet van harte, want
een zaak door de ouders opgezet en
uitgebouwd, sluit men niet graag.

De Wehme renoveert
Eindelijk, na vele jaren van plannen
maken, plannen indienen en weer
worden terug gewezen naar af, is het
dan zo ver. Dinsdag, om 12.45 uur
kwam het verlossende telefoontje:
"Gedeputeerde Staten van Gelderland
zetten het licht op groen voor wat betreft
de renovatie van de Wehme te Vorden".

In 1979 werd gestart met de plannen
voor de renovatie en nu, zal eindelijk,
na 7 jaren (feb. 1986) gestart worden
met de grootscheepse verbouw.
Grootscheeps wordt het zeker, want
het is belist geen eenvoudige zaak om
binnen 18 maanden een compleet
nieuw dienstencentrum te bouwen,
de oud-bouwkamers compleet te re-
noveren en in de vrijkomende
Noordvleugel 7 aanleunwoningen te
realiseren. En dat allemaal terwijl de
bewoners in het tehuis blijven of wor-
den ondergebracht in wooneenheden
welke op het grasveld voor de Wehme
worden geplaatst.
Dinsdagmiddag, na het bekend wor-
den van het nieuws was het op de
Wehme begrijpelijk een gezellige
boel, met koffie en gebak en de vlag in
top, met een toespraak van wnd. voor-
zitter de her v.d. Vuurst.
Na de renovatie zal de Wehme een
modern en gezellig tehuis zijn waar
het goed toeven is voor de bejaarden
en prettig werken voor de medewer-
kers en medewerksters. Zeker in het
kader van het toekomstig ouderenbe-
leid zal de Wehme binnen Vorden een
belangrijke funktie kunnen blijven
vervullen, zeker nu met de vernieuw-
bouw ook aan zaken gedacht wordt
welke passen in het kader van het
"Flankerend ouderen beleid". Er
wordt n.l. ook gedacht aan voorzie-
ningen waarvan ook ouderen welke
niet in het tehuis verblijven kunnen
profiteren.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Aantekeningen hij a.s. zondag
Kent u het verhaal van het "pennings-
ke van de weduwe"? Het wordt vertelt
in Marcus 12:41-44. Jezus en zijn leer-
lingen staan bij de kollektebus in de sy-
nagoge. Veel rijke mensen gooien er
behoorlijke giften in. Dan komt er een
weduwe, die in vergelijking met die
grote giften maar een schijntje geeft.
Maar voor haar is het veel: zowat d'r
hele AOW! En zij, zegt Jezus, heeft
het meeste gegeven; Want zij gaf van
haar armoede al wat zij had, maar de
anderen van hun overvloed.

Zo'n verhaal geeft te denken. Voor de-
ze vrouw betekent het geloof in de He-
re God alles: hetis haar dagelijkse le-
vensonderoud.
Voor andere hoort het er wel zo'n
beetje bij, maar er zijn nog zoveel an-
dere belangrijke dingen. Maar kerk en
geloof zijn geen hobby, al lijkt dat bij
sommigen onder ons wel zo.

Het is een zaak van leven of dood: van
vertrouwen op die boodschap die
haaks staat op ons leven, óf zonder
hoop leven en er het beste maar van
maken.

Voor die keus staat koning H izkia ook,
lezen we uit Jesaja 36:1-27:7. Het an-
dere rijk Juda, is nog niet in de handen
van Babel gevallen. Maa dat duurt niet
lang meer, spreekt de vijand honend,
welke god heeft mijn macht ooit be-
twist? Tja, je moet het maar geloven,
de God die regeert in hemel en op aar-
de. Maar 't is wél een keus die je hele
leven bepalt!

We zingen het zondagslied uit het lied-
boek: lied 279. "Het duurt niet lang
meer tot de tijd van Christus aan zal
breken, en Hij is grote heerlijkheid het
oordeel uit zal spreken".
De brieflezing is l Thessalonicezen
4:13-18.

GEBOREN: Dennis Daniël Bernar-
dus Eijkelkamp.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: E.J. Alberts, oud 82
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Woensdag 6 november 19.30 uur Dank-
dienst voor gewas en arbeid. Voorganger
ds. H. Westerink.
Zondag 10 november 10.00 uur ds. H. Wes-
terink

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 10 november 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 10 november 10.00 uur J.R. Zijl-
stra H.A. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra. H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
9 en 10 november dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zater-

dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 9 november 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277. Verder de hele week van 19.00
tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
9 en 10 november N.J. Edens, Vorden. Tel.
05752-1453. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

' Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, Tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De'hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

MONUTA STICHTING
Rouwceritrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



De jeugd van Nederland over
zakgeld, sparen en bijverdienen.

Zakgeld en bijverdienen
JONGENS

Geld van ouders
Vakantiewerk
Bijbaantje

13-14
jaar
89%
16%
19%

15-16
jaar
81%
30%
33%

17-19
jaar
73%
36%
37%

JEUGD Zakgeld en bijverdienen
MEISJES

JONGENS
met eigen spaarrekening

ZAKGELD
Geld van ouders
Vakantiewerk
Bijbaantje

13-14
jaar
86%
11%
9%

15-16
jaar
91%
24%
27%

17-19
jaar
67%
21%
28%

13-14
jaar
90%

15-16
jaar
94%

17-19
jaar
82%

MEISJES
met eigen spaarrekening

Een informatieve publikatie van de bank met de S.

13-14
jaar
92%

15-16
jaar
92%

17-19
jaar
86%

Jongens en meisjes tussen 13 en 19 jaar zijn voor hun financiële
behoeften natuurlijk nog flink afhankelijk van hun ouders.

Toch steken vele jongeren ook zelf de handen geducht uit de
mouwen. Om zó "een zakcentje bij te verdienen".

Onlangs is onderzocht* hoeveel opgroeiende jQge mensen door
Vakantiewerk en bijbaantjes hun portemonnee wat royaler proberen te
vullen. De uitkomsten vindt u hierboven.

Waar al die jeugdige vlijt toe leidt? Natuurlijk b|
heleboel extra'tjes van. Zoals kleding, een hi-fi-instai
lange zomervakantie.

ilenzeereen
itie of 'n lekker-

Maar niet alle bijverdiende geld is "zo gewonnen, zo geronnen".
Kijkt u maar eens naar het verrassend grote aantal jongeren dat een
eigen spaarrekening heeft. Dus ook aan "later" wordt wel degelijk
gedacht!

(Speciaal vooWe jeugd heeft de Bondsspaarbank diverse
aantrekkelijke spaarvormen, zoals de Piek-Fijn Rekening en het Kombi-
Pakket. Informeer er eens naar).

* De gegevens in deze advUntie zijn ontleend aan het Nationaal Onderzoek Jongerenbladen
1985, uitgevoerd in opdracht van Admedia B.V. en Oberon B.V. en worden met toestemming van
de uitgever gepubliceerd.

De handen uit de mouwen.
Maar ook een beetje overhouden

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 - Wesselerbrink: Wesselernering 42 -
't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 - Klein Driene: Schubertstraat 5 -
Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5.
LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Uitnodiging van 's morgens 10.00 uur tot
's avonds 22.00 uur.

GROOTSE SHOW
7 + 8 + 9 NOVEMBER

LMB HENGELO
ZELHEMSEWEG 30 HENGELO (GLD)

BOLUSSEN
Zo uit de oven.

Deze week reclame, vers van
de Echte Bakker

ASSELT
®j Zutphenseweg Vorden Tel 1384

LOGA KADOTIP
Wonen in de ruimte

voorwoord W. Ockels.

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

De winter staat
weer voor de deur

Daarom volop in voorraad
— Gestikte dekens
— Zuiver wollen + draion dekens
— Flanellen lakens + slopen
— Flanellen dekbedovertrekken

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 05752-1514



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

MARIEKE

op 22 oktober 1985.

Anton en Ineke
Jansen.

Mulderskamp 8,
7251EZVorden.

Familie, vrienden en kennissen,
jullie hebben van onze trouw-
dag een onvergetelijke dag ge-
maakt. Bedankt voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus die wij van jullie moch-
ten ontvangen.

HARRIE EN HENNIE
SILVOLD

Langs deze weg wil ik u allen
heel hartelijk bedanken voor
de vele felicitatie's, bloemen,
cadeau's en attenties, die ik
mocht ontvangen ter gelegen-
heid van mijn 80ste verjaar-
dag!
Ook Hanny en Cor en hun staf
van de „Herberg" mijn hartelij-
ke dank voor de goede verzor-
ging. Het was voor mij een on-
vergetelijke dag.

MW. BROUWER-TEUNISSEN
kinderen en Besselink

Het Hoge 80,
7251XZVorden.

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot en over-
grootmoeder

ANNA MARIA
KAMPHUIS-DIKKERS

zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen en
kleinkinderen.

Te koop gevraagd: dr oog lijn
palen.
Tel. 2422.

Te koop: eetaardappelen en
haardhout.
H.W.WESSELINK,
Eikenlaan 23, tel. 6774.

FILMHUIS VORDEN
Nieuwstad 20.

Woensdag 13 november
20.15 uur
PARIS TEXAS
Reserveren tel. 05752-1647

Voetklachten Pedicure -
voetkundige
ANNIE MOKKINK,
Chiropodiste,
Nieuwstad 14.
Behandeling op afspraak
tel. 2386.

Ten Cate en Hollandia on-
dergoed voor dames en heren
haalt u bij:

CONFECTIE EN MODE

VOTOCN- TEL. 05752-1971

heeft het.

THEE BESCHUIT
lekker en fijn vers

van de Echte Bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

LOGA KADOTIP
Ark van Noach

Rien Poortvliet

Boomkwekerij Lucassen
Ganzensteeg 6, Kranenburg
Vorden.
Herfst is planttijd.
Voor uw tuin hebben wij ge-
kweekt Heesters en conife-
ren groot en klein, ook haag-
coniferen.
VERKOOP OP ZATERDAG
of bel even 05752-6721

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

JAN E U LINK
en

JOKEHILGE

geven elkander het ja-woord op vrijdag 15
november a.s. om 10.15 uur in het
gemeentehuis „kasteel Vorden ".

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
11.00 uur in de Sint Willibrordus kerk te
Vierakker.

Wij houden receptie van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal Winkelman, St. Janstraat 3 te
Keijenborg.

$ Ons adres is:
de Hanekamp 24
7251CJ Vorden.

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is heden, in
het WilhelminaZiekenhuisteDoetinchem op 81-jarige
leeftijd overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma

AGNES HÖRNEMANN
echtgenote van C.J.H. Cuppers

Hengelo Gld.: C.J.H. Cuppers
K.F.J. Cuppers
M.G.H. Cuppers-Herwers
Manfred, Werner, Stefan

Kranenburg: J.J. Cuppers
J A.H. Cuppers-Besselink
Angela, Ronnie, Lilian.

7255 XB Hengelo (Gld.), 30 oktober 1985,
Tramstraat 12.

De begrafenis heeft maandag 4 november inmiddels
plaats gehad op het R.K. kerkhof te Hengelo Gld.

K
RESTAURANT* CAFÉ JM

Arie Maalderink >C/«Cü
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Presenteert een optreden van

P.O.G.M.O.T.H.N.
Ierse folckmusic.

Zaterdag 9 november, aanvang 21.00 uur.

Inlichtingen: A. Maalderink, tel. 05751-336.

DIT MOET U GEZIEN HEBBEN!!

Wij kunnen u weer Voldoende

aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v. d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

Nu ook:

Kiwi-schoencreme
in glazen potjes van 50 ml

diverse kleuren f 3,50 per pot
Tijdelijk 3 voor

f 10,-
Naast ons Woly-assortiment

Schoen makerij Visser
Raadhuisstraat 18 - Vorden - tel. 05752-1849

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

„ie Herberg''
Ons café-rest. is a.s. zaterdagavond

van 18.00 tot 24.00 uur

GESLOTEN
i.v.m. Reunie 150 jaar O.L.S.

Usvereniging „Vorden"
U wordt uitgenodigd voor de

LEDENVERGADERING
die zal worden gehouden op
maandag 11 november 1985 20.30 uur in het
Dorpscentrum

AGENDA:
Opening door M. Groen - voorzitter
Notulen van ledenvergadering 22 nov. 1984
Jaarverslag door J.F. Geerken - secr.
Verslag penningmeester MJ. Bruggeman
Verslag kascommissie - aftr. H. Aalderink
Bestuurverkiezing - aftr. M. Groen - H.G. Harmsen
H.M.Visscher.
Contributie 1985-1986
Wat verder ter tafel komt.

Het bestuur.

Voorkeurboek
Eens keert het tij,

Mien v. Sant
van 32,50
voor

14,90

KANTOOR/BOEK

Vogelvereniging
li

Wegens intensivering van onze aktiviteiten
in het Noorden en Oosten van het land
zoeken wij een

agent/commissionair
die onze belangen in de varkenshouderij
behartigt. Wij vragen: iemand met ervaring,
leeftijd tot 40 jaar, moet bereid zijn te
pionieren. Hiervoor stellen wij een goede
kosten vergoeding en representatieve auto
beschikbaar. Sollicitaties uitsluitend
schriftelijk t.n.v. H.G. Langwerden.

ORGANISATIE VOOR AFZET VAN BIGGEN EN VARKENS
Hazenhutweg 2,
7255 MN Hengelo Gld Telefoon 05753 -7555

Suède mocassin met
warme teddy-rand.
'n Echte voetverwenner.'

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - tel. 1342

TED'S 1 2 3
LOTTO SHOW

deelname formulieren
verkrijgbaar bij:

A. WENTINK
Julianalaan

KLUVERS
SPORT TOTAAL
Zutphenseweg 41

DE"HERBERG"
Dorpsstraat 10

Sig. Mag. HASSINK
Raadhuisstraat

CAFÉ UENK
Nieuwstad

SPECULAAS
GEWELDIG LEKKER

Zo uit de oven van de warme
bakker, dus kersvers.

' 'l winkeltje m vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

RECLAME VAN 7-11 t/m 9-11

Gepaneerde schnitzels
100 gram

VOOR DE BOTERHAM:

Gebr. rollade
100 gram

Gebr. frikandeau
100 gram

1,55

1,98
1,98

Ook is er weer volop

Balkenbrij en erwtensoep.

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

IOns Genoegen" l
houdt jaar jaarlijkse

tentoonstelling
in café-rest. "de Boggelaar", te
Warnsveld.

Tentoonstelling geopend op:
zaterdag 9 nov. van 10.00 tot 19.00
uur, zondag 10 nov. van 10.00 tot
1 7.00 uur.

Het bestuur

-t

O P E N I N G
2Ïnya Holland opent haar nieuwe huidverzorgings-studio.

/ • Op donderdag 7-vrijdag 8 en zaterdag 9 november a.s.
houdt zij Open Huis.
U wordt uitgenodigd onrxonder het genot van n drankje,
haar nieuwe huidverzorgings-studio te komen bekijken en
tevens kennis te maken met belangrijke en wellicht voor u
interessante facetten van dit „schone" beroep.

Tijdens de Open Huis-dagen introduceren wij produkten
van het zeer exclusieve kosmetika-huis „Claude Lagny".

Wij zijn open op:
Donderdag van 15.00 tot 20.00 uur.
Vrijdagvan . 14.00tot21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor iedereen die ons op deze dagen komt bezoeken
ligt er een aardig presentje klaar.

Graag tot ziens,
HUIDVERZORGINGS-STUDIO

Dorpsstraat 30 Vorden Tel. 05753-3279 of 05752-3279

Nu het kouder is
zijn de
kinderjacks
nu extra
voor-

Ufaei
^^ ^ ̂ M^̂ ^̂ ^ w~i

burg. galleestraat 3 - vorden

Nog nooit bij een schoonheidsspecialiste geweest?

Van harte welkom
ANBOS schoonheidsspecialiste (gedipl. A en B en manicure) wil u graag
informeren op zaterdag 9 november tussen 10.00 en 16.00 uur over het
belang van een goede en verantwoorde huidverzorging met pro-
dukten op zuiver natuurlijke basis.
Tevens een gratis huidadvies

Schoonheidssalon

„BJOETIE
Het Wiemelink 9
VORDEN - Telefoon 3560

ii

BioKosmefik Graag tot ziens.



Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer

Vorden

Het bestuur van de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer Vorden heeft het
genoegen U uit te nodigen voor een

LEDENVERGADERING
op dinsdag 12 november 1985 om 19.30
uur in De Olde Smidse, Dorpsstraat 8 te Vorden.

AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen algemene vergadering 28 maart

1985
4. Jaarverslag 1985 van de sekretaris
5. Begroting 1986 en vaststelling nieuwe

kontributie opzet
6. Toestemming ledenvergadering om V.V.V.

kantoor te realiseren.
7. Overzicht zomerprogramma
8. Bestuursverkiezing. Aftredend de heren P.H.

Emsbroek (herkiesbaar), J. de Gruyter
(herkiesbaar), L. Slütter (herkiesbaar),
op eigen verzoek aftredend de heren
J. Dolphijn en L Terwel. Het bestuur stelt
kandidaat de heren J.F.M. Honig en HA.
Rombouts.
Tegenkadidaten kunnen tot één uur voor de
aanvang der vergadering schriftelijk worden
ingediend bij de sekretaris p/a Decanijeweg
5.

9. Rondvraag
10. Sluiting

Het Bestuur.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 8 november 1985, gedurende één
maand, voor een iederter gemeentesecretarie ter inzage
ligt het ontwerp bestemmingsplan Nieuwstad 1985.
Bedoeld plan voorziet in de mogelijkheid tot uitbreiding
van een tweetal aan de Nieuwstad gelegen bedrijven
(Weevers en Sorbo/Nedac).
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan
een ieder hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij de
gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

Vorden, 7 november 1985.
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Sint Nico laas
Informatie over de
Sint Nicolaaskrant

Wij ontvingen bericht dat de intocht van de goede Sint op zaterdag 23
november zal plaatsvinden.
De Vordense Winkeliersvereniging maakt er weer een feestelijke intocht
van. Op 1 5 november start men al met een speciale bonnenuitgifte
waarmee een ieder zijn voordeel kan doen.
Weekblad Contact komt in de week van 18-22 november met een
feestelijk St. Nicolaasnummer wat wordt verspreid in Vorden,
Steenderen, Baak, Warnsveld, Wichmond en Vierakker en welke
verspreid wordt per post, dus een ieder kan dan profiteren van de
speciale aanbiedingen van de winkeliers.
Voor de kinderen wordt er weer een tekenwedstrijd aan verbonden en
voor de ouderen wordt een puzzel geplaatst.
Donderdag 7 november voor 10.00 uur dienst de copy voor advertenties
in het bezit te zijn van Drukkerij Weevers.
Werk allen mee om er weer een echt feest van te maken voor jong en
oud.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.»

Nijverheidsweg 6
Postbus 96

7250 AU Vorden
Tel. 05752-24 J 8

telex 49621

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden vragen wij:

3. ElVaren pijplaSSerS (autogeen en elektrisch) M/V

b. Ervaren onderhoudsmonteurs (wtb.) M/V
Opleiding: a. minimaal diploma foto lasser;

b. LTS/MTS afd. werktuigbouw.

Sollicitaties: Gaarne schriftelijk binnen 14 dagen
t.a.v. de direktie.

Bronkhorst / Indusüies B. V.
Nijverheidsweg 6, 7250 AB Vorden, tel. 05752-2418, telex 49621

• Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

GROEIBUNGALOW

Schoolstr 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Bestelling pootaardappelen
voor levering voorjaar 1986

Om u vlot en op tijd van het
benodigde pootgoed te
kunnen voorzien is uw
medewerking noodzakelijk.

Als U nu bestelt, bent u
verzekerd van levering
voorjaar 1986

Opgave hiervoor ten kantore
Ruurlo
Telefoon 05735-1541

V.LC. "De Graafschap" BA.
Stationsstraat 14, 7261 AD Ruurlo.

Zo'n fijne warme halfwol-
len onderblouse koopt u bij:

Laat Henk Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik-Beuk-Berk.

05735-1249

OoO
v _ > / ^

DE VALEWEIDE"
Plant ze nu, voor uw tuin! Alle soorten

BLOEMBOLLEN
Chrysanten, vele kleuren per bos

Heide planten, wlnterbloeiend 1 0 stuks

3,50
13,75

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Het overschrijven van super
8 films naar video f 2,- per
minuut.
FOTO-VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a, Hengelo Gld.

Neem vast een voorproefje
WEEKENDAANBIEDING:

ROOMBOTER-
AMANDEL STAVEN

't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

In KOSTUUMS-KOLBERTS
TRUIEH en PWALOHS
niet de goedkoopste, wel de beste

g rOOt h Off is mode
Nieuwstad 8,7201 NP Zutphen, telefoon 05750-1 50 10

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

prijzen laag, kwaliteit
Of u uw huis voor de eerste keer wilt inrichten
of gewoon eens nieuw meubilair wilt, betaalbaar
moet het zijn. En het mag best lang meegaan.

OTTEN helpt u daarbij!
Hij maakt eiken meubels: degelijk, onverslijtbaar en
stijlvol, in verschillende modellen. Bekleding in vele
soorten leer en stof. Ruime keuze.
Hij verkoopt ze voor lage prijzen rechtstreeks aan u!
Als u zelf een idee heeft voor een kast, tafel, bed of
bank, willen wij dat meubel graag voor u maken, zeg maar
hoe u het hebben wilt. Kom eens kijken en overleggen
met OTTEN.
Openingstijden verkoophal: maandags t/m vrijdags van
9.00-18.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur; vrijdags
koopavond tot 21.00 uur. Tot ziens bij OTTEN.

x

15 en 16
november a.s. vieren wij
éénjarig bestaan verkoophal!

Halle Gld.
dorpsstraat 20
tel. 08343 - 1219

Meubelfabriek Otten b.v.
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Burgemeester Vunderink tijdens receptie 150 jaar Openbaar Onderwas:

'Het gaat niet om de kwantiteit
maar om de kwaliteit van het
onderwijs'

Foto en onderwijstentoonstelling

Tijdens een druk bezochte receptie zaterdagmiddag in Hotel Bakker, ter gelegenheid van het feit dat er in
Vorden 150 jaar geleden openbaar onderwijs wordt gegeven, stelde burgemeester Vunderink dat hu zich
zorgen makt over de terugloop van het leerlingental. Telde de openbare lagere school in haar glorietijd ooit
382 leerlingen, thans is dit aantal tot beneden de 200 leerlingen gedaald. "Maar, zo voegde burgemeester
Vunderink eraan toe, het gaat echter niet om de kwantiteit maar om de kw^eit van het onderwijs".
Vordens eerste burger die eveneens sprak in /ijn hoedanigheid als voorzitter van het schoolbestuur van de
openbare lagere school, ging tijdens zijn speech uitgebreid in op het ontstaan van de school en de ontwik-
keling m de afgelopen anderhalve eeuw.

Marke
Alvorens de openbare lagere school in
1835 werd gebouwd, werd er ook al
onderwijs in Vorden gegeven. Burge-
meester Vunderink daarover: "In die
tijd, zo heb ik uit de boeken kunnen
nagaan was het onderwijs toever-
trouwd aan de zorgen van de Marke,
een organisatie van boeren. De
schoolmeester had meerder funkties.

Dikwijls was hij koster van de kerk en
tevens koorzanger. Door toedoen van
die Marke was er in 1792 reeds een
school gebouwd. In 1820 bestond er
evenwel gevaar voor instorten. Deze
school telde in de zomermaanden 112
leerliogen, een aantal dat 's winters
opliep tot 180 leerlingen. Er moest dus
een nieuwe school komen waaraan de
overheid te pas moest komen. In dat
geval kun je spreken van deprivatise-
ring, het naar de overheid toe trekken
van taken", aldus Burgemeester Vun-
derink.

Het raadslid A.C.W. Sstaring, beter
bekend als de dichter Staring gaf het
advies tot de bouw van een "betere"
school. Door de oorlog met België liet
de subsidie lang op zich wachten. Na-
dat de raad op 7 maart 1835 akkoord
was gegaan met de bouw van de nieu-
we school werd deze in december van
dat jaar overgedragen aan de toenma-
lige meester Jacob Ensink. De bouw-
som bedroeg zo'n 3900 gulden. De
Rijksbijdrage was duizend gulden.

Burgemeester Vunderink had ook na-
gegaan wat het toenmalige hoofd ver-
diende. Dat was niet kinderachtig.
"Meester Ensink verdiende vijftig gul-
den per jaar!".
Zo rond 1900 werd de school, gezien
de slechte toestand waarin ze verkeer-
de, vervangen door een andere. Een
halve eeuw gebeurde er in feite niets
waarna in 1954 het zevende lokaal
werd bijgebouwd, begin 1960 nog wat
kleine wijzigingen terwijl in 1969 het
achtste schoollokaal werd bijge-
bouwd.
'Thans zijn de plannen in een verge-
vorderd stadium om de school tot ba-
sisschool te verbouwen. Er komen
geen nieuwe lokalen bij. De kleuters
van de kleuterschool "Het Kwetter-
nest" zullen in de basisschool worden
ondergebracht", zo besloot burge-
meester Vunderink.

'Evergreen' mag blijven
"Een dorpsgemeenschap is pas goed
(en het is hier goed) wanneer er diver-
se varianten van onderwijs zijn. Men
moet konsekwent kiezen voor het
schoolonderwijs dat men wil gaan vol-
gen", aldus sprak de heer H. Bekker
namens alle bijzondere lagere scholen
in Vorden. 'Toen ik hier zo'n dertig
jaar geleden hét onderwijs binnen-
stapte stond je ver van elkaar af. Zag je
een college van een andere school dan
werd er gegroet, maar daar bleef het
dan ook bij. Nu is het allemaal veel be-
ter geworden. Middels Oranjefeesten
e.d. steken de schoolhoofden de hoof-
den vaker bij elkaar. Hopelijk blijft dit
zo", aldus de heer Bekker.

Ten aanzien van de verkeersveiligheid
warmee de schoolkinderen te maken
hebben en nog wat andere wensen die
bij het onderwijs leven deed de heer
Bekker een dringend beroep op het
gemeentebestuur. "Laat de gemeente
eens een poging wagen om stap voor
stap af te stappen van de ambtelijke
molens. Maakt U er ten aanzien van
de jeugd eens een klein ludiek'dans-
pasje tussendoor", aldus de heer Bek-
ker. Tot slot: "De Evergreen mag in de
gemeente Vorden blijven". De heer
Bekker deelde nog mede dat de bij-
zondere scholen een bloemstuk had-
den gestuurd. "Het zal hier wel ergens
staan", zo merkte hij onder hilariteit
op.

Mevrouw L.A. Nijhoff voerde het
woord namens de landbouwschool en
de huishoudschool. Zij wenste de
school alle goeds toe en roemde de fij-
ne kontakten die er altijd met de
schoolhoofden zijn. Om dat te onder-
strepen overhandigde zij het hoofd
van de openbare lagere school de heer
H. van Meerem een cadeau.

Stokoude dame
De inspekteur van het onderwijs, de
heer Vonhoff feliciteerde het school-
bestuur met deze stokoude dame.
"Vorden heeft het op gebied van on-
derwijs geven altijd perfekt gedaan en
ik hoop dat iedereen ook met veel ple-
zier in de basisschool zal werken", al-
dus de heer Vonhoff.

Duizendpoot
Het schoolhoofd de heer H. van Mee-
rem sprak vanuit de gedachtengang
van het schoolkind. "Een schoolkind
van nu dat moet konstateren, in ver-
gelijking rnet vroeger, dat de weg van
en naar school niet meer zo prettig is.
Spelen is er gezien het verkeer niet
meer bij. Het kind heeft het tegen-
woordig ook veel moeilijker op
school. Als onderwijzer moet je een
duizendpoot zijn. Je moet niet alleen
les geven, er komen ook veel andere
dingen op je af', aldus sprak de heer
van Meerem. De heren J. Lindeboom
en oud-schoolhoofd G.W. Brinkman
ontvingen voor het vele werk dat zij
ten aanzien van de jubileumviering
hebben verricht uit handen van de
heer van Meerem een cadeau.

Op zijn beurt stak de heer Brinkman
zijn bewondering voor het school-
hoofd niet onder stoelen of banken.

"Ik bewonder U voor Uw inzet in deze
school". Mevrouw Lindeboom en
mevrouw Boers werden tevens be-
dankt voor het vele werk dat zij heb-
ben verricht. De heer Lindeboom op
wiens initiatief de jubileumfestivitei-
ten van de grond zijn gekomen kreeg
een speciaal cadeau van de heer
Brinkman.

Fotoboek
De rij sprekers werd deze middag be-
sloten door de heer Jan Lindeboom
zelf. Hij wees op de rol die de ouders
bij het onderwijs voor hun kinderen
kunnen spelen. "Vaktechnisch laten
we alles aan het onderwijzend perso-
neel over. Aan de aktiviteiten buiten
de schooluren kunnen ouders veel
doen", aldus Jan Lindeboom die het
gemeentebestuur verzocht om te zor-
gen voor veilige oversteekplaatsen op
de Zutphenseweg en de Dorpsstraat.

Vervolgens overhandigde hij burge-
meester Vunderink, de heer Brink-
man en de heer van Meerem het eer-
ste exemplaar van het fotoboek over
150 jaar openbaar onderwijs in Vor-
den.

Dit boek werd gedrukt door Drukkerij
Weevers die een compliment kreeg
voorde keurige uitvoering. Zeer oude
foto's werden toch nog goed afge-
drukt.

Veel bekijks zaterdagmiddag aan de
achterkant van de openbare dorps-
school toen daar even na vieren de grote
foto- en onderwijstentoonstelling van
de jubilerende school werd geopend.
Deze opening werd verricht door de
oudste nog in leven zijnde oud-leer-
ling de 94-jarige Gerrit Rossel. Mid-
dels een grote griffel doorstak hij een
papieren bord dat toegang tot de
school verschafte. De krasse baas
werd geholpen door de jongste leer-
linge van de school de vierjarige Wen-
dy Leunk. De jubileumcommissie is
er in geslaagd om er een dusdanige
tentoonstelling van te maken dat de
bezoeker een uitstekend beeld krijgt
hoe het de openbare dorpsschool in
de achterons liggende jaren is ver-
gaan. In totaal kunnen meer dan 600
foto's bezichtigd worden. Ook is er
een uitgebreide informatie over het
onderwijs zelf. Vanzelfsprekend ont-
breken de griffel en de lei niet. Boven-

dien vraagje je af hoe de schooljeugd
vroeger toch in dergelijke banken kon
zitten! De tentoonstelling is geopend
op maandag, dinsdag, woensdag van
19.00-21.00 uur.
Voor de kinderen van de openbare la-
gere school is het de gehele week
feest. Wel zullen er nog wat lessen
worden gegeven, maar die worden
wel "aangepast". Zo zal door middel
van oud lesmateriaal geprobeerd wor-
den de kinderen een indruk te geven
van het onderwijs zoals dat vroeger
plaats vond. Verder zal elke groep
leerlingen een excursie maken. Op 7
en 8 november zal er om 19.30 uur in
het Dorpscentrum een jubileummusi-
cal worden opgevoerd, die is geschre-
ven door meester Bijlsma. Beide
avonden beginnen om 19.30 uur. Tot
slot is er zaterdag 9 november een reu-
nie. Circa 1150 oud-leerlingen heb-
ben aangekondigd naar Vorden te zul-
len komen.

De Stichting K.I.C.I., Kleding Inza-
meling Charitatieve Instellingen
komt binnenkort weer kleding inza-
melen in de gemeente Vorden. Dit ge-
beurt op maandag 11 november a.s.
Uit de opbrengst worden de Stichting
"Hulp aan Landgenoten in Indone-

, sië" en de Stichting "Nederland-Leso-
tho" gesteund. In Indonesië worden
1370 gezinnen (4000 personen) met
een maandelijkse gift geholpen. Het
zijn families, die tussen wal en schip
zijn geraakt en geen Nederlands pas-
poort bezitten.

De Stichting "Nederland-Lesotho"
helpt o.m. met scholen, opleidingen
en ander onderwijs, steunt ziekenhui-
zen met apparatuur en voertuigen,
stuurt kleding en helpt met boringen
voor waterputten.

Er zullen in de gemeente huis-aan-
huis plastic zakken worden verspreid,
die enkele dagen later, hopelijk goed
gevuld met kleding, textiel en schoe-
nen worden opgehaald. IEL bewoners
worden verzocht de zaiWet kleding
vóór 9 uur buiten te zetten. Wanneer
men geen kleding heeft aan te bieden,
kan men toch helpen, door een bijdra-
ge te storten op giro 3367600 t.n.v. de
Stichting K.I.C.I. in Den Haag, Nas-
sau Zuilensteinstraat 9. Telefoon 070-
245468.

Filmhuis Vorden
Paris Texas
Een bloedmooie film van de Duitse
regisseur Wim Wenders met prachti-
ge muziek en veel romantiek, liefde
en verdriet.
Een man slentert schijnbaar doelloos
door de Texaanse woestijn. Hij wordt
gedreven, blijkt later, door een diep
gewortelde liefde voor zijn jonge
vrouw (Natassja Kinski) die hij jaren
geleden uit het oog verloor.

Samen met zijn zoontje, die hij bij een
te hulp geschoten broer oppikt gaat hij
naar haar en naar zijn verleden op
zoek. Wat gebeurde er dat ze elkaar
verloren, hoe komt de man, duidelijk
in de war, in de dorre woestijn terecht.
Wenders legt langzamerhand de stuk-
jes van de puzzel aan elkaar. Gaan
zien! 13 november. Zie advertentie.

'Loopaton9 leverde
Concordia

vijf mille op
De Vordense muziekvereniging
"Concordia" had iets nieuws bedacht
om de kas voor de instrumenten en
uniformen wat te spekken. Daarvoor
organiseerde men zaterdagmiddag
aan het Wiemelink een zogenaamde
"Loopaton". De bedoeling was dat le-
den van de vereniging sponsors gin-
gen zoeken die geld gaven voor elk
rondje hardlopen. Een rondje van 400
meter rondom het grasveld aan het
Wiemelink. Ondanks het natte en ver-
re van aangename weer werd deze
loopaton een groot succes.

Vooral de jongere leden waren zeer fa-
natiek. Er was zelfs één lid dat zeven-
tien rondjes liep. Na afloop kon de
penningmeester van "Concordia" de
balans opmaken: vijfduizend gulden.

Toonkunst Zutphen
Op zondagmiddag - 10 november a.s.
- zal in de N.H. Kerk te Vorden een
concert worden gegeven door het
Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert N ij-
hof en het gemengde koor van Toon-
kunst Zutphen en Omstreken o.l.v. Ei-
ze Leertouwer.
Het Mannenkoor voert werken uit
van o.m. A. Brumel, G.P. de Palestri-
na, Johan Verhulst, Klaas Jan Mulder
en een compositie van Henri Manzini
in een bewerking van Bert Nijhof.
Het Toonkunstkoor brengt een pro-
gramma van 5 madrigalen (meer-
stemmige wereldlijke koorwerken)
van de Engelse componist Thomas
Morley en een romantisch repertoire
van 5 liederen van Johannes Brahms.
Het concert begint om 3 uur en is vrij
toegankelijk. Na afloop zal een open-
deurcollecte U de gelegenheid geven
om Uw waardering uit te drukken
voor het gebodene.

Het karnaval-virus
waait weer rond in
de gemeente Vorden
De karnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" zijn al reeds enige tijd weer
druk in de weer om het programma
voor het karnavalsseizoen 1985/1986
rond te krijgen.
Het nieuwe karnavalsseizoen wordt
ditmaal geopend met een "Elfde van
de Elfde-bal" in zaal De Herberg. Op
die zaterdagavond zal exact elf over
acht Prins Fred de Tweede het seizoen
openen en zich vervolgens terugtrek-
ken als prins.
Om elf minuten over negen volgt dan
onmiddellijk de installatie van een
nieuwe prins. Wie dat zal zijn? Het is
bekend dat de organisatie de persoon
van de prins altijd tot het laatste mo-
ment geheim weet te houden.
Inmiddels wordt er druk gepraat wie
de nieuwe prins dan wel zal zijn. Wie
ervoor in aanmerking kan komen.
De prins zelf hult zich in alle karna-
vals-nevelen, maar wil wel een klein
tipje van de prinsensluier oplichten als
hij de volgende kryptische omschrij-
ving geeft:

Om er door te mogen moetje met
mijn voornaam het eerste deel van
mijn geboorteplaats betalen. Bon
Apparte een dijk van een tapijt.

Expresso zorgt op de "elfde van de elf-
de-avond" voor de nodige muziek.

Weer een druk programma
Na deze openingsavond volgt een
druk programma. Verkort geven we
het onderstaand weer. Ook dit jaar
verschijnt er wederom een karnavals-
krant van De Deurdreajers, waarin de
bijzonderheden.

18 januari: dans- en showavond in re-
sidentie Schoenaker; 25 januari: start
lotenverkoop; 29 januari: Nuova-
avond; l februari: grote dweilgang; 2
februari: frühschoppen; 7 februari:
bezoek aan scholen en oudste en
jongste inwoner. Zaterdag 8 tot en
met dinsdag 11 februari festiviteiten
in de residenties Schoenaker en De
Herberg.

N C R V
ZESKAMP
CUP '86

Na onze oproep in Contact om een fabriekshal of iets derge-
lijks, zijn er vele reacties binnengekomen. Wij zijn zeer ver-
heugd hierover. Dat er toch weer mensen menen dat er aan
verdient moet worden is jammer, dan zijn ze bij ons aan het
verkeerde adres.
Spontaan was de reactie uit Lochem van Troost Jachtbouw,
"Wij zetten onze boten wel in een andere ruimte dan kunnen
jullie oefenen, kom maar kijken", een prima ruimte werd ons
zomaar aangeboden, dat is sportiviteit, bij voorbaat hartelijk
dank. Maar wij zijn er nog niet.
Nijha Lochem, fabrikant van sporttoestellen, stelde diverse
oefenmaterialen GRATIS beschikbaar en om de boel op te
sieren kunnen wij 250 sjaaltjes bestellen, welke gefinancierd
worden door Bauknecht automaten uit Losser, dus onze
supporters zijn ook onder de pannen. Vergeet echter niet uw
spandoeken. Ons motto is:

„VORDEN GAAT HET WORDEN".
Vrijdag hebben wij de opnamen meegemaakt van de uitzen-
ding voor komende dinsdag 12 november 20.30 uur. Het was
een happening om nooit te vergeten, gewoonweg grandioos.
Wij hebben onze ogen uitgekeken en waren zeer onder de in-
druk. Er moet door ons team heel wat gepresteerd worden,
wij hebben er vertrouwen in, de teamgeest is goed en dat is
een van de belangrijkste troeven. Volgende week hoort u
meer hierover.
Misschien reageren er nog meer mensen om ons Vorden
toch zo goed mogelijk in de schijnwerpers te plaatsen want
nu is de kans aanwezig.
Hebt u suggesties of wilt u de ploeg op enigerlei wijze promo-
ten, bel 1404, Weevers onze zakelijk leider.



VOETBAL
IJsselboys l - Ratti l 4-4
Het eerste zaterdagelftal van de s.v.
Ratti heeft in de jeugdgevangenis te
Zutphen een vriendschappelijke wed-
strijd gespeeld tegen de IJsselboys. De
wedstrijd eindigde in een 4-4 gelijk-
spel.
De Kranenburgers werden aanvanke-
lijk door de gastgevers onder druk ge-
zet, maar in de eerste de beste aanval
kwam Ratti reeds op een 0-1 voor-
sprong. Peter Immink scoorde na zich
prima vrijgespeeld te hebben. De IJs-
selboys kwamen echter voor de rust
tweemaal goed terug, en leidde na de
eerste helft met 2-1, via een afstand-
schot en eenmaal werd uit een hoek-
schop goed ingekopt.
Na de rust ging Ratti opportunistisch
van start, wat wederom tot een snelle
score leidde. Gerard Waarle bediende
spits Peter Immink op maat zodat de
ploegen weer op gelijke hoogte ge-
bracht waren.
De Zutphenaren kwamen echter sterk
terug, en konden zelfs een 4-2 voor-
sprong nemen. Via Harm Welleweerd
kwam Ratti weer op gelijke hoogte.
De 4-3 kwam tot stand uit een hoek-
schop die van dichtbij werd ingescho-
ten. Harm Welleweerd kopte Ratti
vervolgens naar 4-4 uit een goed geno-
men vrije trap door Peter Immink.
Ratti-doelman Herbert Rutgers stop-
te nog een strafschop. Zaterdag a.s.
speelt Ratti thuis tegen de Eerbeekse
Boys.

Veldvoetbal
Vorden wint verdiend bij
Alexandria 2-3
Vorden l heeft zich zondag kranig
hersteld van de vorige week geleden
4-0 nederlaag tegen Zelhem. De lasti-
ge uitwedstrijd tegen Alexandria uit
Apeldoorn werd met 2-3 gewonnen.
Een verdiende overwinning. Voor de
geelzwarten die het onder meer zon-
der de geschorste Chris Hissink (2
duels) moesten doen.

De thuisclub kwam al na een paar mi-
nuten spelen op een goedkope wijze
aan het eerste doelpunt toen Wim
Harms in de fout ging.

De geelzwarten raakten geenszins
van deze onfortuinlijke achterstand
onder de indruk en legde vervolgens
een leuk spelletje op de grasmat. Een
Vordense doelpunt leek dan ook
slechts een kwestie van tijd. Na een
half uur spelen was het zover toen
Kees Jansen van dichtbij raak knalde
1-1. Wim Harms zal ongetwijfeld met
gemengde gevoelens aan deze wed-
strijd terugdenken want nog voor de
rust verkeek hij zich op een hoge voor-
zet 2-1. Twee minuten later was de ba-
lans weer in evenwicht toen Mark v.d.
Linden uit een hoekschop raak kopte
2-2.

Ook na de thee was Vorden de betere
ploeg, hoewel de thuisclub in deze pe-
riode wel wat meer agressieviteit aan
de dag legde. Na 25 minuten spelen
was het Bas Oosterink die Vorden aan
de verdiende voorsprong hielp 2-3.
Beide teams kregen in de slotfase nog
wel wat mogelijkheden de Vordense
overwinning kwam niet meer in ge-
vaar.

Programma s.v. Ratti
Zaterdag 9 november: S.V.B.V. a -
Ratti a; Ratti l - Eerb. Boys; Zelos 4 -
Ratti 2; Ratti 3 - AZSV 4.
Zondag 10 november: Keyenb. Boys -
Ratti l; Ratti 2 - Voorst 6; Baakse Boys
5 - Ratti 4; Dames l - Wolfersveen 1;
Dames 2 - Zelos 1.

Stratenzaalvoetbal

Velocitas

toernooi
Op zaterdag 4 januari en vrijdag 10 ja-
nuari 1986 organiseert de zaalvoetbal-
vereniging Velocitas voor de vijfde
maal in successie een stratenzaalvoet-
baltoernooi. Dit wordt gehouden in
Sporthal 't Jebbink te Vorden en deel-
name staat open voor Vordense stra-
ten en/of wijken (maximaal 20
teams). Gastspelers zijn niet toege-
staan.
Vanaf heden kan men zich hiervoor
opgeven bij K. Bergenhenegouwen,
H.K.v. Gelreweg 16, Vorden, Tel.
2446. Het ̂ inschrijfgeld bedraagt f80,-
per team.
De volgorde van inschrijving is bij gro-
te belangstelling bepalend voor deel-
name, dit i.v.m. de beschikbare uren.
Om teleurstelling te voorkomen ver-
dient het aanbeveling zich snel op te
geven.
Tijdens het toernooi zal er worden ge-
streden om de "Kerkepad-wisseltro-
fee", die vorig jaar werd gewonnen
door Tranendal.

Velocitas trad met drie invallers in
Eerbeek aan tegen Anderino, op pa-
pier één van de zwakkere tegenstan-
ders. Velocitas speelde voor rust een
zwakke partij; weinig inzet en niet erg
geïnteresseerd, hetgeen resulteerde
in een 3-2 achterstand. Anderino straf-
te bekwaam het slechte verdedigen
van Velocitas af. Voor Velocitas scoor-
den J. Leegstra en G. ten Barge.
In de rust werd er orde op zaken ge-
steld, hetgeen duidelijk was te merken
in de tweede helft. Nu een agressief en
jagend Velocitas dat Anderino geen
enkele kans meer gaf te scoren. Zelf
scoren deed Velocitas wel door C. ten
Barge 3x, F. Bos lx, E. Stokkink 2x en
J. Leegstra lx en werd de uiteindelijke
score 10-3 in het voordeel van Veloci-
tas. Velocitas II verloor met 9-4 van
Anker II.
Het programma 8 nov. Eerbeekse
Boys 2 - Velocitas 1; 11 nov. Helios 2 -
Velocitas 1.

DAMMEN
DCV 4 - DSO 2 3-9
Het vierde team heeft slechts l week
de luxe gekend om aan kop te staan.
DSO 2 maakte korte metten en won
met 3-9. De skore werd eerst 0-6; daar-
na speelden Henk Esselink, Jan Hoe-
nintk en Gerco Brummelman (die de
winst gemist had) remise.
H. Esselink - J. Tuenter 1-1; J. Hoe-
nink - H. Krajenbrink 1-1; M. Palmer-
H. Colenbrander 0-2; G. Brummel-
man - Th. Weenink 1-1; H. Berenpas-
H. Geesink 0-2; J. Kuin - E. Berkelder
0-2.

Onderlinge kompetitie
SENIOREN: H. Hoekman - H. Graas-
kamp 1-1; B. Hiddink - G. ter Beest 2-
0; R. Slutter - B. Rossel 2-0; B. Breuker
- H. Klein Kranenbarg 2-0; H. Wan-
sink - M. Boersbroek 1-1.

Vorden - Zutphen 11-7
M. KI. Kranenbarg - Y. Baakman 0-2;
M. Voskamp - M. Teunissen 2-0; A.
Berenpas - M. Kelderman 0-2; T. Bol-
der - A. Baas 2-0; F. Meyerman - L.
Kwee Lam 2-0; S. Sueters-B.Gol 1-1;
N. Gotink - N. v.d. Velde 2-0; B. Dek-
kers - K. Harberts 2-0.
Overige wedsrijden: B. Dekkers - M.
Voskamp 0-2; N. Gotink - R. Besselink
2-0; T. Bolder - F. Meyerman 2-0; W.
Wolterink - M. KI. Kranenbarg 0-2; S.
Sueters - A. Berenpas 0-2; B. Dekkers
- T. Bolder 0-2.

Dash dames blijven
in the winning mood
De dames van Dash Vorden zijn mo-
menteel druk doende om zo snel mo-
gelijk weer in de derde divisie terug te
keren. Tot op heden ondervinden de
Vordense dames weinig tegenstand.
Zo ook in de uitwedstrijd tegen Isala
III uit Deventer.
In de eerste set liep het spel niet naar
wens. Beide teams hadden moeite
met het licht in de zaal. Dash won met
10-15.
De tweede set werd met dezelfde cij-
fers gewonnen. In de derde set was ale
weerstand bij de Deventer dames ge-
broken. Dash overheerste over alle li-
nies. Setstand 3-15.
Door deze zege heeft Dash thans 12
punten uit zes wedstrijden. De eerst-
volgende wedsrijd van Dash wordt op
donderdag 13 november in Harfsen
tegen SVS II uit Schalkhaar gespeeld.

Openbare basisschool
schooldamkampioen
Zaterdagochend werd in d'Olde
Smidse het jaarlijkse schooldamkam-
pioenschap van Vorden voor viertal-
len van basisscholen afgewerkt. Als
winnaar kwam de openbare basis-
school uit de bus. Juist op de dag dat
de festiviteiten in verband met het
150-jarig jubileum van start gingen.

Het toernooi is lange tijd zeer span-
nend geweest. Een ronde voor het
einde stond de Vordering nog één
punt voor op het Hoge en de Dorps-
school.
In de laatste ronde verloor de Vorde-
ring van het Hoge omdat de Dorps-
school eveneens won, werd het kam-
pioenschap in een barrage beslist. De-
ze eindigde in 6-2.
De kampioen is gerechtigde om deel
te nemen aan de distriktskampioen-
schappen die op 11 januari gehouden
worden. De plaats waar dit kampioen-
schap gehouden zal worden in mo-
menteel nog niet bekend.
Eindstand: 1. Openbare Basisschool;
2. Het Hoge; 3. de Vordering; 4. Prin-
ses Julianaschool; 5. Samenwerkings-

school Kranenburg. Het winnende
team bestond uit Frida Meyerman,
Mike Voskamp, Ton Bolder, Elles
Koerselman en Alexander Molendijk.

Walter Arendsen wint
'Okhorst
grashaan trophee'
Walter Arendsen is er zaterdagmid-
dag in geslaagd om de door de "Graaf-
schaprijders" georganiseerde gras-
baanwedstrijd op zijn naam te schrij-
ven. Hij kwam daardoor in het bezit
van de 'Okhorst Grasbaantrophee'. In
totaal kwamen er deze middag 22 cou-
reurs aan de start. Er waren 20 heats
van vijf ronden. De jeugd reed drie
manches.
De uitslaen waren: Klasse A: 1. Walter
Arendsen; 2. Rolf Oosterink; 3. Tonny
Harmensen.
Klasse 125cc: 1. Hans Berendsen; 2.
Gerrit Pardijs; 3. Erik Bulten.
Jeugd 50/80cc: l. Gerben Vruggink; 2.
Angelo Stapelbroek; 3. Rewin Wen-
nink.
Klasse B: 1. Marcel Bulten; 2. Jan
Klein Brinke; 3. Joop Weustenenk.

P.K.V. Nieuws
Op de verenigingstentoonstelling van
pluimvee en konijnen te Lochem wi-
sten de leden van P.K.V. Vorden weer
mooie predicaten te behalen:
Grote hoenders: Barnevelders dubb:
gezoomd H.J. Rietman l x F; idem
H.G.J. Horstman l x ZG; Leghorn
zwart bont M. Klein Bramel 2 x ZG;
Wyandotte gestreept H. Berenpas l x
F.
Dwerghoenders: Minorca zwart G.W
Tragter l x F; 3 x ZG; Wyandotte goud
blauw gezoomd M. Klein Bramel l x
F; idem H.J. Rietman l x ZG; idem
blauw-getekend H. Berenpas l x ZG.
Konijnen grote rassen: VI. reus kon.
grijs H.J. Rietman l x ZG; idem ijzer-
grauw H. Snellink l x F; l x ZG; idem
wit H. Snellink l x F; 2 x ZG.
Midden rassen: witte nieuw zeelander
H.J. Rietman l x F; 2 x ZG; idem A.
Dijkstra 2 x F, 2 x ZG; Groot zilver
zwart H. van Heerde l x ZG; idem
midden zwart H. van Heerde l x ZG;
Alaska G^Agelink l x ZG; idem
H.G.J. Holman 4 x ZG; Rode nieuw
ZeelanderG. Lenselink 3 x ZG; Dei-
lenaar haaskleur W. Rietman l x ZG;
Rex Castor M.G. Lijftogt l x ZG.
Kleine en dwergrassen: klein Lotharin-
ger zwaryj^J. Rietman l x ZG; idem
H. van I^P^de 2 x ZG; Klein zilver
licht zwart A. Agelink l x ZG; Ned'.
hangoor dwerg wit mevr. D. van Heer-
de l x F, l x ZG.
Er waren weer twee fokkers die de
fraaiste hadden t.w. de heer M. Klein
Bramel met de fraaiste van de dwerg-
hoenders Wyandotte goud blauw ge-
zoomd 1ste F en de heer H. Snellink
die het fraaiste konijn van de tentoon-
stelling had een Wit vlaamse reus ook
1ste F.

Uitslagen
Klaverjassen
De in zaal Schoenaker gehouden Kla-
verjas-wedstrijden gaven de volgende
uitslagen:
1. G. Voskamp 5838 pnt.; 2. H. Door-
nink 5684 pnt.; 3. Mevr. Dostal 5660
pnt.; 4. H. Dostal 5623 pnt.
Poedelprijs: R. Doornink 3948 pnt.
De volgende wedstrijd-avond is op
vrijdag 22 november.

Biljartvereniging
Het was een zwarte week voor de bil-
jartvereniging Kranenburg. Alle vijf
teams verloren hun wedstrijden. Het
eerste team ging wel erg zwaar af. Met
40-22 nederlaag kwam men terug uit
Hengelo. Het tweede team verloor
met minimaal verschil (35-34) van De
Keu 4. Kranenburg 3 blijft wisselvallig
spelen. Hier trok De Keu 3 van 35-37
aan het langste eind. Kranenburg 4 -
KOT 2 werd 28-35. Het vijfde team
verloor uit met 40-29 van De Ruif 2.

Gelijkspel Dash tegen WIK
De heren van Dash hebben in de com-
petitiewedstrijd tegen het Steende-
rense WIK wel zeer wisselvallig ge-
speeld. In de eerste set hadden de Vor-
denaren weinig moeite om tot een
flinke 15-5 setoverwinning te komen.
In de tweede periode zat Dash "muur-
vast" waarvan WIK naar hartelust
profiteerde 7-15. Dit gaf de bezoekers
zoveel moed zodat Dash ook de derde
set met 10-15 aan WIK moest laten.
In de vierde periode waren de rollen
weer omgedraaid. Mede door de in-
breng van Louis Konings kende Dash
plots geen enkel probleem meer. Een
15-4 setstand was het gevolg, zodat de
wedstrijd in 2-2 eindigde.

Uitslagen Dash
Dames: Isala 3 - Dash l: 0-3; DVO l -
Dash 2: 1-3; Dash 3 - Vios 2: 2-1;
Dash4-Bruvoc3:1-2; Dash 5-DVO
5: 0-3; Dash 6 - Harfsen 4: 1-2; Dash
7 - DVO 6: 1-2. Heren: Hansa 2 -
Dash 1: 3-1; Dash l - WIK: 2-2; Sp.
Deventer - Dash 3: 1-2; Dash 5 - Ak-
tief: 1-2. Jongens: Dash - AH Comb.:
2-1. Meisjes: MA1 Dash 1-Terwolde:
3-0; MA2 Isala 2 - Dash: 0-3; MB1
Isala l -Dash 1: 0-3.

Waterpolo
Klappen tijdens waterpolo-

wedstrijd Vorden-DWL
De heren van Vorden '64 zullen de
competitiewedstrijd tegen DWL uit
Westervoort nog lang heugen. Door
het niet kordaat fluiten van de
scheidsrechter liep de wedstrijd in de
tweede periode wat uit de hand. In de
eerste periode nam Vorden door een
doelpunt van Rudi Sloot een 1-0 voor-
sprong die even later door DWL te-
niet werd gedaan.

In de tweede periode maakte DWL
tweemaal gebruik van een man-meer
situatie, waardoor het 1-3 werd. In de-
ze periode kreeg Vorden-speler Peter
Nijenhuis een dusdanige trap in zijn
zijde dat hij de wedstrijd niet verder
kon uitspelen. De dokter konstateer-
de een gekneusde rib. ^^

De gemoederen raakten daardoor wat
verhit zodat in de derde periode enke-
le DWL-spelers uit het water werden
gezonden. Bij de stand 1-5 scoorde
Han Berenpas tegen 2-

Vorden kon in het begin van de vierde
periode geen gebruik maken van een
numerieke meerderheid. Han Beren-
pas kreeg hierna een klap zodat ook
hij geblesseerd uitviel.

DWL liep uit tot 2-8, waarna het vlak
voor tijd tot een handgemeen kwam
tussen Kier Knol en een DWL speler.
Beiden werden het water uitgestuurd.
Ook Henco Elbrink en Gerard Be-
rendsen werden eruit gezonden, zo-
dat Vorden de wedstrijd met vier spe-
lers eindigde. Het bleef evenwel bij
2-8.

Nederlaag polodames
Het damesteam van Vorden '64 speel-
de thuis tegene De Duikelaar. De be-
zoekers namen in de tweede periode
een 0-2 voorsprong. In de derde pe-
riode liep de stand op tot 0-3 waarna
Grietje Wellerweerd tegenscoorde
1-3. De derde periode werd afgeslo-
ten met de stand 1-5. Nadat Vorden-
doelvrouwe Rini Teunissen enkele
goede reddingen had verricht, bepaal-
de Grietje Wellerweerd de eindstand
op 2-5.

Forse nederlaag polojeugd
Tijdens de wedstrijd tegen AZC uit
Apeldoorn telde het Vorden-team en-
kele spelers die voor het eerst in com-
petitieverband uitkwamen. Weliswaar
werd met veel enthousiasme en inzet
gespeeld, dat nam niet weg dat AZC
vrij gemakkelijk met 2-10 kon win-
nen. Riek Groot Roessink scoorde de
beide Vordense doelpunten.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Lao'w de fietsen maor 's van stal haal'n, Jantjen, 't is zuk merakels mooi
weer, meschien wel 'n lesten mooien zondag dizzen harfs". "Wo'j maor
zo 'n ende rond of ha'j wat anders op 't oge?" "Now, wi'j konnen wel 's bi'j
Harm Reinders in Laorne gaon kiek'n hoo 't um geet met 't kalf'. "Bel dan
eers maor op of ze in huus bunt, um doar veur niks zo'n ende hen te jagen
daor he'k gin zin in. Kieften Willem bell'n maor metene op. 't Was prima
dat ze kwamm'n, zee waar'n toch allene in huus.

Met un ketier zatt'n ze op de fietse en dat was veur Jantjen eur doon ta-
meluk vlot. Meespat mos t'r dit nog, en dat nog en dan klungeln i'j al z'n
halfuurken veur i'j 't huus uut waarn. Wieters, ging 'n heeln noameddag
alles gewoon, zee kreeg'n eur natjen en dreugjen en gingen op tied weer
op huus an, onderweg onderweg volle plezier beleavend an 't mooie
harfsweer.

Dat was van 't veurjaor wel anders ewes. Too waar'n ze ok bi'j Harm en Li-
ne op vesite ewes. Op 'n zaoterdag umdat Willem ze nog wat zol helpen
met 't straot'n tegen 't huus. Harm was daor in Laorne zo'n betjen hobby-
boe. Umdat um de geiten de kop gek blearn, had e zich veurug joar harfs
'n kalf tooesteld. Dat kon mooi bij de kniens en de kippen in 't geitenhok,
allemaole bi'j bekaere in de schure.

Too Willem den zaoterdag 't gres bi'j Harm in de weie zoag, raon e um an
't kalf nao buuten te doon. "A'j de vroch teminste in orde hebt", Oh jao,
die wat veur mekare. Maor dat nao buuten doon ging zo vlot neet. De
deure was berekkend op 'n geite of'n kiesken maor neet op zo'n kalf. Ok
binnendeur ging neet. "Slao 't kedzien d'r uut" roan Willem. Maor dat
was nog neet genog. "Dan ok maor 'n stuk muure". Harm haaln 'n veur-
hamer an en baatren d'r op los. Met 'n zesden klap kwam d'r gang in 't
wark. De hele ziedmure kwakken umme en 't dak kwam nao beneerten.
De hoender vloagen in de appelbeume en de kniens raozen um 't huus
hen. 't Kalf zat vaste onder 'n paar balken en kon nao wat zagen d'r uut
ehaald wodd'n.

Harm hef al zien vri'je tied van -t zommer neudug ehad um 't geval weer
op te bouwen, met brejere deure natuurluk. Dat had e d'r in ieder geval
wel van eleerd. Maor zo geet 't wel meer hobby-boern bi'j ons in d'n Ach-
terhook.

•
H. Leestman

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404.

Italiaans Concert; Olden, Henk - Kin-
deren en televisie kijken: een bijdrage
tot de meningsvorming; King, Ste-
phen - De Satanskindern; Joyce, Ja-
mes - Een portret van de kunstenaar
alsjongeman; Philipe, Anne - Ik hoor-
de haar adem; Bekedam, M. - Scha-
penteelt en schapeziekten; Australië;
Musch, Leo - Gouache: algemene
techniek; Hoorn, Margreet van - Het
grote onbegrip; Geel, V. van - De orde
in orde; Hiddema, Bert - Scheuren in
het Asfalt; Walker, Alice - De kleur
paars; Jong-Kruiswijk, Margreet de -
Je hoeft niet echt te zijn: over stiefou-
der sen hun kinderen; Graaf, Hermi-
ne de - De zeevlam; Highsmith, Patri-
cia - Spel voor de levenden; Petri,
Th.J. - Milieu en wet; Neu, Hermann
- Koken met de magnetron.

Nieuwe aanwinsten
Bibliotheek
Wilson, Colin - Meester van de on-
derwereld: Jung en de twintigste
eeuw; Highsmith, Patricia - Ripley,
een man van talent; Zitelmann, Ar-
nulf - De schaduw van de toren; Ra-
mati, Alexander - De helden van As-
sisi; Kaye, M.M. - Het verre paradijs;
Poortvliet, Rien - De Ark van Noach;
Martens, A. - Nieuwe gids voor
school en beroep '85-'86; Jacobs,
Aletta - Herinneringen; Simenon,
Georges - La pipe de Maigret; Loos,
Peter van der - Twee ouders, twee hui-
zen: co-ouderschap na scheiding-
Boerma, A. - Coasters; Haneveld,
G.T. - Voetverzorging: oorzaken en
behandeling van voetklachten; Moll,
H.J. van - An outline of English and
American literature; Ritzerfeld, J. -

Adverteren

Bel voor
informatie

05752

1404

DIABETES DUURT EEN LEVEN LANG.
Diabetes (suikerziekte) laat

je nooit meer los. De wetenschap is
er nog steeds niet in geslaagd deze
volksziekte uit te bannen. Iedereen
kan het krijgen, van jong tot oud.

Steun dat wetenschappelijk
onderzoek, steun het Diabetes
Fonds Nederland!

POSTGIRO 5766 T.N.V. DIABETES FONDS NEDERLAND, AMERSFOORT. NATIONALE DIABETESWEEK 11 T/M 17 NOVEMBER 1985.

Aangeboden door: drukkerij Weevers b.v., Nieuwstad 12, Vorden



Onze bloemenwinkel is van
maandag 11 november t/m donderdag
14 november voor een grote opfrisbeurt en
reorganisatie

GESLOTEN
Help ons daarom a.s. vrijdag en zaterdag leegmaken.

kortingen van

25% en 50%
zijn zeker de moeite waard.

BLOEMENSPECIAALZAAK

DIJKERMAN
ZUTPHENSEWEG 5 - VORDEN - TELEFOON 05752-1334

ATTENTIE: let op de advertentie in het "Contact"
van volgende week.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

witte old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

bod<

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill-^De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

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

Café-Restaurant

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

MENU-TIP.
Is er bij de grond (en erboven) weer vorst?

dan eten we boerenkool met worst.
Ook balkenbrij of zuurkool met spek

is dan bij velen weer in trek.
Die winterkost is lang niet slecht,

daarvoor kunt u ook bij slager
Jan Rodenburg terecht.

Geldig t/m
13 november

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Hachéevlees 500 gr. 6,25
Riblappen kilo 13,75

UIT EIGEN WINSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

Gebr.
Varkensrollade
150 gr 1,95

Boeren-
leverworst
250 gr 2,25

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrst per k l 9,90

SPECIALITEIT

GEVULDE
PROCUREURFILET

5 halen 4 BETALEN

MARKT
AANBIEDING

Bij aankoop van
een rookworst
500 gram zuur-

kool GRATIS

Runder
verse
worst
per kilo 11r50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Jan Rodenburg, ook
uw slager voor al uw

huisslachtingen.
Prijs op aanvraag.

h.o.h. gehakt
per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo

Voor uw diepvries.
Tegen messcherpe prijzen

voor- en achtervoeten,
en halve varkens

jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Verhuur videorecorder
per dag + 3 films

f30,-
FOTO - VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a - Hengelo Gld.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
slemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

H.H. Landbouwers

De tijd dat U de

emelten kunt bestrijden
is nu weer aangebroken.

Als U dit nu doet kunt U schade
voorkomen.
Kontroleer daarom de wei landen en
bestrijd ze zonodig.

Daarvoor houden wij ons beleefd
aanbevolen.

LOONBEDRIJF

HAARING
Hengelo Gld. Tel. 05753-7361.

2 krop sla 1,25
^wV..^VV ouugrc.,,, 2,25

Hollandse Golden Delicious
2 küo 2,50
Grapefruits 2,95

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL 1716

AAMBIEDING!!
Damesmantels en jacks met kieme foutjes!
ZEER VOORDELIG, verkoop v.a. vrijdag a.s.

Vrijdags koopavond tot 9 uur
Ook open van 6-7 uur.
Zaterdags doorlopend open
tot 4 uur

195,-

RUURLO

Slepen of slijpen:
Wel koop pakt uit.

Als het om goal gereedschap
gaat, ontmoeten de vakman en
hobbyist elkaar steeds \aker. Ook
Sint Nikolaas lieert Welkoop ont-
dekt. Want de kado-aanbiedingen
uit de Welkoop-geschenkkrant,
maken een be/oek extra de moeite
waard

Welkoop houdt pakjesavond
betaalbaar. Dat is Welkoop.

Valma sleepkabel.
Sleepkabel. trekkracht 2800 kg, een
t\pe, dat door/ijn elastische
werking de schokken opvangt.
Compleet met snelsluitklemmen
en waarschuwingsvlag
\U:

Hanning werkbankslijper.
ï\pe WB4. Vex>r/ien van cxig-
beschemigla/en, compleet met
kabel en stekker en grove en fi jne
steen, diam. steen 150 mm, ver-
mogen 2-10. 150 Watt .

19,95

195,-
Gratis chocoladeletter.

Xolang de vcxmaad strekt.- een gulle
chocoladeletter CiRATIS voor ieder-
een die voor 25 gulden of'meer
koopt uit de Welkoop Sint Nikolaas

geschenkenkranL
'ktie duurt

van 7 nov. t/m
5 dec. ll>85.

Bankschroef
Record 100 mm; sterke bankschroef'
van fabrikaat, met verwisselbare
bekken, blauw gelakt
NU: 72,50

Sandvik handzaag
Model Viking no. 1^7. Vwr/ien van
rechte mg en plastic handgreep.
U-ngte 50 cm. 26,75

Kloofbijl
(lelakt met blanke snede en 90 cm
steel, gewicht 3000 g.
NU: 24,75

Kabelhaspel
l lobbykabelhaspel mei aange
goten stekker, voorzien van 10 meter
kabel en -i A QC
l contactdo/en. NU: 1-4/YO

Welkoop Black&Decker
aktie

Welkcx>p geert u üe gelegenheid
7 dagen lang een Hlack&Decker
apparaat van uw keu/.e geheel vrij-
blijvend uit te proberen. Niet goed,
geld terug!
Keu/e uit:
DfUHipeer/aag l )N 5.UiS
l )ecoupeer/aag ! >N 547E
C ïrkel/aagmachine DN 227H
B<x>rhamer D 425RE
Vlakschuurmachine DN 41A

Bandschuurmachine DN 83E
Schaafmachine DN 712

Deze unieke aktie Ux>pt van 7
november tot 11 januari I'M>.

rniA-n/nninkilisir! HIV. l ,-

W K O O P Dl G R O G R O l N E V A K W N K HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11. tel. 1 238



Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

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

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

„Vandaag geen spreek-
uur" wordt gespeeld door
Vordens Toneel op 23 novem-
ber in het Dorpscentrum.

BESCHUIT
UIT EIGEN BAKKERIJ

wel 5 soorten.

ECHTE BAKKER

ASSELT
®) Zutphenwweg Vorden Tel 1384

Gevraagd: Alpha-helpsters
voor 2 a 3 ochtenden in Vorden
en omgeving.
Aanmelden en informatie:
Stichting voor Maatschappelij-
ke Dienstverlening "De Graaf-
schap", op dinsdag- en don-
derdagmorgen van 8.30 tot
10.00 uur Dorpsstraat 40a, tel.
05752-3246.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTtRU
TtlMKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

TAPUTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

Te koop: een potkacheltje.
f 125 -.
Telefoon 05752-2269.

23 november a.s. Vordens
Toneel in het Dorpscen-
trum. Komt U ook??

met
Televisie

reparaties
- direc»

naar

'• uw v~Kman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Banketbakkerij J. Wiekart, a.s.

dinsdag 12 november is ons

4e lustrum
en dat gaan we vieren, met

geweldige aanbiedingen

De hele week:

Leonidas bonbons
voor een zeer

feestelijke prijs

Lustrum aanbieding dinsdag:

Zwanehalzen
HALVE PRIJS

Lustrum aanbieding woensdag:

Appelpunt
met slagroom l /—

Verdere aanbiedingen zie Contact

volgende week.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
TELEFOON 05752-1750

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 11 NOVEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Slaapzakken, luchtbedden, plunjezakken

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tei. 05750-1381:1

Riant wonen in de
Achterhoek

TYPE B

voor de prijs van f 120.000,- all in
exkl. bouwkavel

De woning is op de begane grond
voorzien van zit-eethoek, keuken,
bijkeuken, hal, toilet en garage/
berging. Op de verdieping, 3 royale
slaapkamers en badkamer (alternatief
slaapkamer + douche op de beg.
grond).

Voor nadere inlichtingen:
ARCHITEKTENBURO DE WIJS B.V.
Plataanweg 2, 7255 AZ Hengelo Gld. Tel. 05753-1975

AANNEMERSBEDRIJF HENDRIKS
Hengelosestraat 26 - 7256 AC Keijenborg, tel. 05753-1448

Wij houden vrijdag 8 november info-avond van 19.00 - 20.30
uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

Onze HUISHOUDELIJKE afdeling moet helemaal leeg,
alles moet weg, daarom nu

ALLE RESTANTEN

Er gaat wat gebeuren met ons supercentrum.
Een nieuwe frisse opzet

met een nog ruimer assortiment en een
nog betere service.

voor de

HALVE PRIJS
HET SUPERCENTRUM

VOOR U EN UW VERENIGING

B.V.
RAADHUISSTRAAT 2- VORDEN

Nog 3 dolle dagen
Voor wij onze deuren sluiten in

Kranenburg, kunt U nog even

profiteren van onze

opheffingsuitverkoop
met knalaanbiedingen, alles

10 tot 75%
KORTING

Daarna kunt U al Uw inkopen doen

in onze gezellige, geheel in

St. Nicolaassfeer ingerichte winkel

aan de Dorpsstraat 15 te Vorden.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden - Tel. 3566

Pas ontvangen:

Aktuele mode voor fijne prijzen
inmod tintenva

Lambswool vesten
Kokerrokken,.,
Blouses v a
Jacquard pantalons
Coats v.a.

69,50
98-
59-
49-
98.-

189,-
Modecentrum

Ruurlo

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa

* Alpina, Remmington
Kettingzagen

* Honda, Carraro en Ferrari
tuinbouwtrekkers 2 en 4 wielig-
met aanbouwwerktuigen.

* Bladblazers
* Veegmachines

ÜUVYC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen, (vlocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50-
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp..
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

babïnelte^
LANDEWEERD
als t om bindenen gaat..
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Jong Gelre, NJ$.v.PL V. en GmvL

De vrijdag- en zaterdagavond gehouden feestavonden van de afdeling Vorden van Jong Gelre, Platte-
landsvrouwen en Gelderse Mij van Landbouw, welke in de grote zaal van het Dorpscentrum werden ge-
houden, werden drukbezocht. Beide avonden werd het toneelstuk "Ach vader lieg niet meer" opgevoerd.
Het is al jarenlang traditie dat leden van Jong Gelre een toneelstuk instuderen.
Het toneelstuk geschreven door Hans Kirchhoff, werd vlot gespeeld met daarin veel verwarrende en hu-
moristische aspekten verweven. Regisseur Henk Broekgaarden is in zijn opzet geslaagd om er een goed
op elkaar ingespeeld toneelgezelschap van te maken.

Vader en schoonzoon liegen hun
vrouwen voor om niet mee te hoeven
gaan op vakantie. Ze willen gezellig
thuis blijven om de bloemetjes eens
flink buiten te zetten.
Helaas hadden beide heren niet op
oma gerekend, waardoor hun plannen
in het water vielen.

Van de ene leugen kwam de ander,
maar alles kwam uiteindelijk toch op
zijn pootjes terecht.
Beide avonden werden de medespe-
lenden Dick Regelink, Wilma Rossel,
Ina Broekgaarden, Hermien Tiessink,
Wim Bannink, Henk Tjoonk, Absie
Gotink, Adriaan Eskes, Jan Borgman,

Henk Broekgaarden (regisseur), Han-
ny Harn^n (souffleuse), Ina Eskes
(grimeu^^en Ina Regelink (grimeu-
se) in de bloemetjes gezet.

Zowel vrijdag- als zaterdagavond was
er na afloop gelegenheid een dansje te
maken. ̂ *,

Geen 45 maar 40-jarig jubileum
Zangvereniging Sursum Corda
In tegelstelling tot wat vorige week abussievehjk in dit blad werd vermeld, viert de Chr. Gemengde Zang-
verenigng Sursum Corda niet haar 45 maar haar 40-jarig bestaan. A.s. zaterdag vindt het grote jubileum
Concert plaats waarvan wy hieronder een korte inhoud van het programma weergeven.

Het conert begint met het koraal
"Lob unc preis" uit een wereldlijke
kantate vai Joh. Seb. Bach, gezongen
door het toor dat begeleid wordt door
het Streksymphonie-orkest "de
Triangel" - orgel (Rijk Spronk) - 2
trompettei (Harry Ligtenbarg en Jo-
han Sproik) - pauken (Menno de
Bruin).
Vervolgen, zingt het koor een Engels
geestelijk^coorwerk van H.R. Shelley,
"Hark, haK, my soul". Het koorwerk
wordt afgewisseld door een alt-solo
en een sorraan-solo met als alt-solis-
te Adri Mickaay en sopraan-soliste
Wil KleynWinkel. Het geheel wordt
begeleid cbor het orkest en de orga-
nist Gerarl Wesselink.

Hierna zingt het bekende Achter-
hoeks Kwartet enkele liederen, o.a.
"Nearer my God tot thee" van S.
Adams en laat zich begeleiden door
Leny de Bruyn.
Het programma wordt vervolgd met
koraalkantate nr. 4 "Meinen Jesum
Lasz ich nicht" van Max Reger.
Een kantate waarin de gastsoliste, de
sopraan Fenny Kistemaker, en het
koor elkaar afwisselen en daarom-
heen spelen 2 violen (Jan Dam - Ie
viool, Norbet Boekhout - altviool) en
het orgel (Gerard Wesselink) hun wer-
velende partijen.
Als intermezzo speelt het Streeksym-
phonie-orkest "de Triangel" o.l.v.
Emile Engel "De sinfonia in Bes-dur

opus 9 no. 3 van J.C. Bach.
Na deze sinfonia zingt weer het Ach-
terhoeks Kwartet met o.a. "Gebet",
van W.A. Mozart. De beide gastsolis-
ten Fenny Kistemaker en Willy Feytel
zingen het Duetto uit Psalm 95 "Denn
in seiner Hand ist..." van F. Mendels-
sohn Bartoldy, hetgeen begeleid
wordt door het orkest. Het koor ver-
volgd het programma met de kantate:
"Alles was ihr tut mit Worten oder mit
Werken" van Dietrich Buxtehude,
een kantate voor sopraan-solo (Janny
Spronk) - bas-solo (Wim van Oene) -
orgel (Gerard Wesselink) en het or-
kest. Het concert wordt besloten met
het koraal "Nun danket alle Gott" uit
de kantate 79 van Joh. Seb. Bach.

Pen tekeningen van
Ben Keizer in
museum Frerikshuus
De 63-jari;e heer B. Keizer, voor
vrienden ei bekenden Bennie Keizer
zal van 9 november tot en met 30 no-
vember exposeren met pentekenin-
gen in het rruseum Frerikshuus in zijn
woonplaats Aalten.
Hij werd gtboren schuin tegenover
het Frerikskuus, op de hoek markt
BredevootSÊStraat in het hurs wat nu
de d'Olde Marckt heet.

Tekenen heb ik altijd fijn gevonden,
vroeger als jongen klom ik wel eens in
hoge bomen,gewapend met een klein
schetsboekje en potloot, om boerde-
rijen te tekenen die je in de verte dan
zo mooi kon zien liggen.
Na de Mulo-jaren moest er een vak ge-
leerd worden, en dat werd de banket-

bakkerij, dat leek hem wel watje was
dan creatief bezig en er kwam iets on-
der je handen vandaan.
Bij de firma Weijers in de Landstraat
begon zijn loopbaan, werkte achter-
eenvolgens bij zaken in het naburige
Bocholt, Arnhem en Amsterdam
waar hij 22 jaar gewerkt en gewoond
heeft, 't Was een heerlijk vak, verteld
Ben, ik kon me er in uitleven in het
maken van mooie taarten en gebak.
Van tekenen kwam in die tijd niet veel.
Dat werd anders toen hij om gezond-
heidsredenen niet meer mocht wer-
ken en hij terafleiding de tekenpen
weer ter hand nam. Hij zocht de
mooie plekje in en rondom Aalten
weer op, en legde zich toe op het pen-
tekenen, een sluimerende hobby van
vroeger werd werkelijkheid. Binnen
enkele jaren had hij een collectie opge-
bouwd, van kerkgebouwen, boerderij-
en-plekjes van Aalten en Bredevoort,
waarvan sommigen al lang zijn ver-
dwenen, met daarnaast een schat aan
tekeningen uit de natuur.

Opvallend bij het werk van de heer
Keizer is de precisie waarmee hij te
werk gaat, tot in de kleinste details
wordt zijn tekenwerk afgemaakt. Als
hij tekende was het vaak moeilijk om
op te houden, waarbij veel mensen
zijn werk waardeerden, dat had tot ge-
volg dat hij ook wel eens een opdracht
kreeg voor een „Werkstuk", zo bijvoor-
beeld van bakker B. Helmink uit Bre-
devoort, weke de speculaas nog steeds
verpakt in zakken welke zijn bedrukt
met een tekening van Ben Keizer.
In het kader van de jaarlijkse Exposi-
tie, Kunstig Aalten vindt deze exposi-
tie plaats, en zal vanaf zaterdag 9 no-
vember te bezichtigen zijn.
Verder van maandag tot en met zater-
dag 's middags en dinsdag tot en met
vrijdag 's morgens.
Er zullen ruim 25 stuks pentekenin-
gen te zien zijn, en zij welke in groeps-
verband de expositie wensen te be-
zoeken worden verzocht eerst een af-
spraak te maken met de beheerder tel.
05437-1797.

Rommelmarkt
„Eekschuur"
Op zaterdag 9 november 1985 wordt
weer de jaarlijkse rommelmarkt ge-
houden in en om de „Eekschuur" te
Warnsveld. De opbrengst van deze
rommelmarkt is ten bate van de „Eek-
schuur".

Mocht men nog spullen hebben die
voor U geen waarde meer hebben
gooi het niet weg maar breng het vrij-
dagmiddag 8 november naar de Eek-
schuur.
Kan men het niet brengen, men wil
het ook wel komen halen. Men kan
dan bellen de heer Pelgrum, tel.
05750-14392 of dhr. Heuvelink, tel.
05751-356.
Dit jaar zal er ook een piano verkocht
worden maar dit gebeurt dan bij in-
schrijving. De gunning is wel onder
voorbehoud.
Voor nadere informatie kan men bel-
len 05751-356.

"Samen op weg"
De commissie vormingswerk van de
hervormde en gereformeerde kerk te
Vorden organiseert woensdagavond
13 november a.s. een tweede avond
overjiet onderwerp "Samen op weg".
Men is welkom in "de Voorde" te Vor-
den. Gespreksleiders zijn mevr. J. No-
tebaart en J. van Burk.
Indien men de eerste avond op 30 ok-
tober jl. gemist heeft, is dat geen be-
zwaar, want deze gespreksavonden
vormen een afzonderlijk geheel. De
derde avond wordt gehouden op
woensdag 27 november a.s.

Vogelshow Exokan
Hengelo
Op zaterdag 16 en zonda^l? novem-
ber houdt de vogelvenflling haar
jaarlijkse vogelshow in dorpshuis "De
Horst" te Keyenborg. Hier zullen zo'n
400 vogels te bewonderen zijn. Tevens
is een grote verkoopklasse aanwezig.
De tentoonstelling is g e o j i d op za-
terdag en zondag.

Vogeltentoonstelling
"Ons Genoegen"
De vogelvereniging "Ons Genoegen
'68" houdt dit weekeinde haar jaarlijk-
se tentoonstelling in café-wegrestau-
rant "De Boggelaar".
Ook dit jaar zorgen de kwekers voor
een prachtige show. De vogelhobby
waar veel uren in worden gestoken is
zeer boeiend. "Ons Genoegen" hoopt
dan ook dat velen de weg naar de Bog-
gelaar weten te vinden om te kijken
naar het resultaat.

Er is een grote verkoopklasse aanwe-
zig. De vogels worden ook dit jaar ge-
voerd door zaad, dat door de fa. Bor-
gonjen gratis ter beschikking is gesteld
aan de vereniging.

Vrijdag 8 november a.s. wordt de jaar-
lijkse regionale ledenvergadering ge-
houden. Deze vindt plaats bij "De We-
ver", te Harfsen.

Na het huishoudelijke gedeelte zal er
een quiz-programma volgen. De
avond zal worden besloten met het
discoteam The Pirates.

Jong Gelre Vorden vertrekt vanaf het
Dorpscentrum.

Slipjacht te Vorden
Zaterdag 9 november wordt er in Vor-
den een slipjacht achter de meute ge-
houden. De master Jack Bakker komt
met 22 koppels foxhounds van de Ko-
ninklijke Nederlandse Jacht Vereni-
ging naar Vorden om op traditionele
wijze zoals dat vroeger in het echt ge-
beurde te jagen.

's Middags vertrekt het gezelschap
van Hotel Bakker naar Kasteel Vor-
den waar de meute wordt gepresen-
teerd. De voorzitter van het VVV de
heer N.H. van Goethem zal het gezel-
schap welkom heten en de stirrupcup
aanbieden.
Daarna vindt het aanblazen van de

jacht door de Sonneurs van de KNJV
plaats en wordt de eerste run
ingezet op de Almenseweg direct over
het spoor. Via de buurtschap de Veld-
wijk, Galgengoor en de Wildenborch
is de kill voor het kasteel de Wilden-
borch. Daarna in stap via de Nijland-
weg om vervolgens de tweede run in
te zetten ter hoogte van de fam. Ban-
nink. Dit is een korte run via de Scho-
neveldsdijk en de Wierssebroekweg
naar Kasteel de Wiersse. Toeschou-
wers worden aanbevolen via de Scho-
neveldsdijk en café 't Medler naar de
Brandenborchweg te rijden omdat ter
hoogte van de fam. Weenk (over het
spoor) de derde run wordt ingezet.

IVN-lezing
over insecten
Insecten zijn soms lastig maar ze spe-
len een belangrijke rol in de natuur.
Over deze insecten gaat het in de
IVN-lezing van Jan Smit uit Arnhem.
De heer Smit is schoolbioloog en een
deskundige op insectengebied. Hij
vertelt bijzonder enthousiast en met
veel voorbeelden toegelicht over de
wonderwereld van de insecten. De le-
zing wordt gehouden op dinsdaga-
vond 12 november a.s. in zaal Bouse-
ma in Lochem en ieder is hartelijk
welkom.

Via de Schuttestraat is de jacht prach- \VUdrit
tig te volgen. Via de Zelledijk, Linden-
se Enk en het Heiderboom naar de
achterkant van kasteel Kiefstkamp
waar wederom wordt gekuld.

De vierde run wordt ingezet op het erf'
van de fam. Uilenreef. Vanaf dit punt
is het geheel goed te volgen en via de
Schuttestraat is het einde in de weide
voor het gemeentehuis. Hier wordt de
jacht afgeblazen en krijgen de honden
hun welverdiende loon (pens). Dit
evenement is mede mogelijk door
veel medewerking van grondeigena-
ren en pachters waarvoor het jachtco-
mité zeer erkentelijk is.

Zondag 10 november a.s. organiseert
de V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
haar traditionele wildrit. De rit die
zo'n 45 kilometer lang is en is uitgezet
door de omgeving van Vorden, is een
oriënteringsrit. De rit is uitgezet door
de heren B. Regelink en H.B.J. Hors-
ting. Leden en niet-leden van de
Graafschaprijders zijn van harte wel-
kom om deel te nemen aan de wildrit.
De start is bij café-restaurant Eykel-
kamp, Ruurloseweg 114 te Vorden.
Men kan zich inschrijven vanaf één
uur.
De prijzen die er te winnen zijn be-
staan uit vleesschotels.

ACHTERHOEKSE
ALMANAK

le JAARGANG

1986
Op 7 november a.s. wordt in Herberg 't Onland, Rekhemseweg 175 te
Doetinchem, het eerste exemplaar aangeboden van de Achterhoekse
Almanak aan de heer (i J.B. Stork. De almanak is geen nieuw ver-
schijnsel in de Achterhoek en Gelderland. Zo verschenen al eerder by
Thieme in Zutphen de "Nieuwe Almanach van Gelderland" (begin
vorige eeuw), de "Gelderse Volksalmanak" (tot 1904) en de "Zut-
phense Almanak" (1832-1942). Scheen in Lochem bracht voor de
Tweede Wereldoorlog de "Almanak voor de Achterhoek en het
Schipbeekdal" uit.
Anno 1985 verschijnt opnieuw een al-
manak: de Achterhoekse Almanak
voor het jaar 1986. De almanak heeft
de kenmerken van de oude almanak-
ken wat betreft inhoud en vorm. Hij
bevat een maandkalender waarin is
opgenomen een weersvoorspelling en
heiligenkalender, alsmede een na-
tuurkalender.
De opkomst en ondergang van de zon
en de maan worden vermeld en de
zichtbaarheid van de verschillende
planeten. Een almanak zou geen al-
manak zijn als niet de kermissen,
markten en volksfeesten worden er-
meld en er een hoofdstuk is gewijd
aan volkswijsheden en huismiddelen.
Nieuw in deze almanak zijn - om en-
kele voorbeelden te noemen - de bij-
dragen over alternatieve geneeswij-
zen en alternatieve genezers, be-
schermde planten en dieren, de jacht-
kalender, "visserslatijn", de geweste-
lijke organisatie en informatie overal-
Ie gemeenten, het overzicht van alle
musea, de wetenswaardigheden en al-
ternatieve records, enz. Het dialect
komt eveneens ruim aan bod, want er
is een verhaal en er zijn volksrijmen,
gedichten en spreuken opgenomen.

De almanak is geïllustreerd met pen-
tekeningen van de hand van Steven
van den Brand.
Aan de almanak hebben tal van mede-
werkers/specialisten gewerkt. De
eindredaktie was in handen van dr.
A.H.G. Schaars van het Staring Insti-
tuut.
De Achterhoekse almanak bevat 224
pagina's, kost fl. 5,25 en is verkrijgbaar
in de boekhandels en sigarenmagazij-
nen in de Achterhoek.
De almanak wordt aangeboden aan
de heer Stok vanwege zijn vele ver-
diensten voor de streek. Hij was me-
de-oprichter van het Staring Inst i tuut
(thans erelid); publiceerde samen met
Nederkroon o.m. het standaardwerk
over de Tweede Wereldoorlog "Er op
of er onder"; was jarenlang bestuurs-
lid en voorzitter van Oudheidkundge
Vereniging "De Graafschap", de
meester H.W. Heuvelstichting, de
G.A. van der Lugt Stichting en de dia-
lectkringe Achterhoek en Liemers.
Daarnaast heeft Stork tal van andere
functies bekleed die in het licht ston-
den van de bevordering van de histo-
rie of de heemkunde van de Achter-
hoek.



Waarom merk je watje hebt?
Het is heel vervelend bij thuiskomst te ontdekken dat er is ingebroken en
dat allerlei dure en vaak dierbare bezittingen verdwenen zijn. Maar
ook buitenshuis zijn dieven uit op uw waardevolle eigendommen. Denk
maar aan uw fiets voor de deur, een suède jack aan de kapstok of
waardevolle zaken in uw auto, zoals de autoradio. De politie probeert
het de dieven zo lastig mogelijk te maken. Zij surveilleert, onder-
zoekt, doet aan opsporing en geeft voorlichting over
preventie. Maar, u kunt zelf ook heel wat doen om het
de dieven moeilijker te maken.
Als u preventieve maatregelen neemt, maakt u de
kans op diefstal kleiner. Deuren en ramen goed
afsluiten is zo'n maatregel. Evenals het merken
van uw bezittingen. Want gemerkte artikelen zijn
makkelijker op te sporen en terug te bezorgen.
Als je wilt houden watje hebt, merk dan watje hebt!

teken eraf te halen of door te krassen, want dat maakt een verdachte
indruk bij de politie. Breng uw postcode -l- huisnummer zodanig aan dat
een ander (de politie bij opsporing) dat merkteken makkelijk kan
vinden. Een merk op losse onderdelen heeft geen zin.
Bijvoorbeeld: merk niet op de afschroefbare achterzijde van uw TV-
toestel, maar op de kast zelf. Maak het de dief zo lastig mogelijk.
Nog een laatste advies. Gebruik de registratiekaart die u bij de politie
kunt verkrijgen en vermeld daarop de voorwerpen die u gemerkt
hebt. Als u aangifte van diefstal gaat doen, is dat soort informatie van
belang voor de politie.

Dieven zijn uit op dure, makkelijk te vervoeren dingen, o.a. sieraden, TV's,
audio- en video-apparatuur, kunst, antiek, fietsen, fotoapparatuur,
gereedschap en sportartikelen. Dit zijn goederen diegoed te merken zijn.

Hoe merk je watje hebt?
Gebruik om te merken uw POSTCODE + HUISNUMMER. Bijvoorbeeld
2272 EV 303. leder huis en iedere woonboot in Nederland heeft zijn
eigen postcode. Samen met uw huisnummer vomt dat een handig

en uniek merkteken. Maar wat als u gaat
verhuizen of gemerkte tweede-

hands artikelen koopt? Heel •
simpel. Plaats dan een kruis (X)
achter het oude merkteken en
breng vervolgens uw nieuwe
postcode -f huisnummer aan.
Probeer nooit het oude merk-

Waarmee en waarop merk je?
Graveerpen.
Speciale graveerpennen zijn voor een paar gulden te koop bij ijzer-
winkels, warenhuizen en kantoorboekhandels. Met de scherpe
stalen punt is het heel eenvoudig om het merkteken in

fototoestellen, videorecorders en TV's
te 'schrijven'!

Onuitwisbare inkt.
Op minder stevig materiaal, zoals leer, textiel (bijv. tapijt), e.d. lukt het
merken met zo'n stalen graveerpen niet goed. Deze materialen kunt u
merken met onuitwisbare inkt die op veel materialen uitstekend hecht.
Hiervoor zijn stiften in de handel.
Stiften met een dunne punt geven een net resultaat. Houdt u er wel
rekening mee, dat de inkt door dunne, poreuze materialen kan dringen
en dan aan de andere kant zichtbaar kan worden.

UV-pen ('onzichtbarejükt').
Wat te doen met waardevolle voorwerpen waarop geen merkteken met
de graveerpen kan worden aangebracht?
Wat te doen als u het te merken voorwerp niet wilt beschadigen of
ontsieren met de graveerpen of de onuitwisbare inkt? Dan koopt
u in de hiervoor genoemde winkels een pen met onzichtbare inkt
(zg. 'UV-pen').
Bij normaal licht is de inkt van deze pen onzichtbaar. Onder een spe-
ciale lamp die ultraviolet licht uitstraalt, is deze inkt wel zicht-
baar. De politie beschikt over deze lampen. Een

DAMMEN
DCV 3 - DVD Doetinchem 3
Het derde team heeft een flinke ne-
derlaag geleden tegen het derde team
van DVD Doetinchem, zeker nu het
eerste bord van DVD niet op kwam
dagen. Achtereenvolgende nederla-
gen van Wim Hulshof, Herman Wan-
sink, Gert Hulshof en Michiel
Boerkamp zetten DCV op een niet te
ovenvinnen achterstand. Martin
Boersbroek kon een klassiek standje
net niet tot winst voeren, evenmin als
Bertus Wentink. Berend Rossel kwam
wel tot een goede winst, nadat hij zijn
tegenstander had laten vastlopen
moest deze een schijfje afstaan. Deze
partij werd beslist door een klein zetje.
W. Berenpas -Niet opgekomen 2-0; H.
Wansink - J. Bosch 0-2; G. Hulshof -
H. Busser 0-2; M. Boersbroek - J. Bos
1-1; B. Wentink - D. Visser 1-1; B. Ros-
sel - H. Groeneveld 2-0; M. Boerkamp
- J. Heuvelink 0-2; W. Hulshof - H.
Donderwinkel 0-2.

Krommenie - DCV l
Tegen de medekoplopers in de lande-
lijke 2e klasse c werd een prima over-
winning gehaald door het Vordense
vlaggeschip. Gerrit Wassink opende
al snel de skore door een blunder van
de tegenstander. Ook Henk Ruesink
had een foutje nodig, de hele partij
had de tegenstander onder druk ge-
staan, toen hij zich eindelijk daaraan
ontworsteld had liep hij in een een-
voudig zetje.
Na een remise van Henk Hoekman
maakte Wieger Wesselink er 1-7 van
middels een positionele overwinning.
Hierna vielen alleen nog remises. Si-
mon Wiersma speelde een gelijkwaar-
dige partij, al kreeg hij op het eind nog
kansjes.
Marie Sanders miste een klassieke
standaardwinst, maar daar staat te-
genover dat Bertus Nijenhuis tegen
Barbara Graas reeds in het eerste
speeluur een schijf achterkwam.
Na een drietal uren "harken" bleek er
nog remise in te zitten. Harry Vos
kwam traditioneel moeilijk uit de ope-
ning en even traditioneel makkelijk
uit het middenspel, de winst was net
iets te ver weg. Na een remise van
Harry Graaskamp miste ook Jan Mas-
selink de winst. De tegenstander had
in de tijdnoodfase makkelijk remise
kunnen maken, maar spekuleerde op
de tijdnood, wat hem een verloren
stand opleverde.
De stand aan kop is momenteel: 1.
Vorden; 2. Purmerend; 3. Schagen en
Krommenie. De volgende wedsrijd is
9 november in d'Olde Smidse tegen
Amersfoort.
J. de Weerd - H. Ruesink 0-2; P. v.d.-
Lem - W. Wesselink 0-2; W. Rijs - G.
Wassink 0-2; P. Groot jr. - H. Hoek-
man 1-1; J. Wind-J. Masselink 1-1; B.
Graas-B. Nijenhuis 1-1; R. Groot-H.

Graaskamp 1-1; P. Groot sr. - M. San-
ders 1-1; A. Kooy- H. Vos 1-1; J. Vink -
S. Wiersma 1-1.

Onderlinge competitie
Senioren: B. Nijenhuis - J. Masselink
0-2; T. Slutter - H. Klein Kranenbarg
2-0; J. Hoenink - H. Berenpas 2-0; B.
Hiddink - J. Slutter 2-0; J. Kuin - M.
Palmer 1-1; H. Esselink - G. Brum-
melman 1-1.
Jeugd: De stand is momenteel 1. Mike
Voskamp; 2. Alexander Berenpas; 3.
Mark Klein Kranenbarg; 4. Suzanne
Sueters; 5. Torn Bolder; 6. Wenke
Wolterinck;' 7. Corine Voskamp; 8.
Bianca Dekkers; 9. Rachel Besselink;
10. Nynke Gotink; 11. Frida Meyer-
man.

Het Vaarwerk fietste
De bewoners van Het Vaarwerk, die
onderling nog wel eens een gezamen-
lijk feestje bouwen, hebben zich zater-
dagmiddag bezig gehouden met een
puzzel-fietstocht in de omgeving van
Vorden.

Met tussenpozen van twee minuten
gingen vanaf half drie 28 teams van
twee of drie Vaarwerkers, waaronder
acht teams van jongeren vanaf Het
Vaarwerk van start. Elk team had één
minuut vóór vertrek een routebe-
schrijving uitgereikt gekregen, waarop
geen straatnamen waren vermeld,
maar alleen nummers van woningen
en paddestoelen of nummers die op
borden en bordjes langs de route
voorkwamen. De ongeveer 25 km lan-
ge tocht leidde via Bramel, Galgen-
goor, Wildenborch, Medler - waar ge-
rust werd - Onstein, Linde en Kranen-
burg naar Het Enzerinck aan de Al-
menseweg. Hier werd voor de ruim 60
deelnemers een erwtensoep-fuif,
compleet met slaatjes gehouden,
waarna men nog geruime tijd als Vaar-
werk-bewoners gezellig bijeen bleef,
ook toen de prijsuitreiking al lang ach-
ter de rug was.

BUJartvereniging
Kranenburg
Het eerste team speelde uit tegen
VOP. De wedstrijd eindigde in een re-
mise 33-33. Het tweede team behaal-
de op eigen laken een alleszeggende
40-23 overwinning op De Zwaan 2 uit
Hengelo. Kranenburg 3 kon het in
Baak niet bolwerken tegen Ons Ge-
noegen 3. 38-30 werd hier de eind-
stand.
Kranenburg 4 speelde in Hoog-Kep-
pel tegen de Ruif 3. De vierde uitgave
won aldaar met 28-36. Thuis kon Kra-
nenburg 5 het niet bolwerken tegen
VOP 4. Eindstand hier 32-40.

Dames Dash vrij
eenvoudig naar 3-0
zege
De coach van ABS uit Bathmen pro-
beerde zondagmiddag in de compe-
titieweds^d tussen de dames van
Dash Vorden en zijn ABS nog een
paar maal via het aanvragen van een
time-out verandering in het spel van
zijn pupillen aan te brengen. Het was
voor heiJ^chten tegen de bierkaai.
De dameWan Dash hadden namelijk
geen enkele moeite om een grote
overwinning te behalen.
Met speels gemak walsten de Vorden-
se dames over de ploeg uit Bathmen
heen. De eerste set ging maar één
maal gelijk op en dat was tot de stand
2-2. Daarna werd het een eenzijdige
vertoning en voor de toeschouwers
weinig boeiend. Dash liep uit naar 15-
2.
In de tweede set probeerde ABS nog
wat tegen te sputteren, het hielp alle-
maal niets. Verdedigend zat het bij
Dash goed in elkaar, terwijl de aan-
valslinie zich naar hartelust kon uitle- *
ven. Zowel de tweede als de derde set
eindigde in een 15-4 zege voor Dash,
dat door dit 3-0 resultaat, uit vijf ge-
speelde competitiewedstrijden de vol-
le winst wist te behalen.

„Concordia" te Gorssel behaalden le-
den van de PKV Vorden de volgende
predikaten:
Grote hoenders: Noord Holl. Hoen A.
van Hussel l x ZG; Faverolle zalm A.
van Hussel l x F; Leghorn buff. A. van
Hussel l x ZG; Leghorn zwart bont
A. van Hussel l x ZG^J^istralorp
zwart A. van Hussel l x Zu.
Dwerghoenders: Wyandotte wit J.W
Smallegoor l x Z G .
Siervogels: Konings fazant J.W. Smal-
legoor l x F. ^^
Konynen middenras: Nkfl| Zeelan-
der Wit M. Boersbroek l xF; 5 x ZG;
Groot zilver mid. kon. grijs H. van
Heerde l x ZG; Groot zilver mid.
zwart H. van Heerde l x ZG; Groot
zilver donk. zwart H. van Heerde l x
ZG; Nieuw Zeelander rood Herman
Gosselink l x F; 4 x ZG.
Kleine rassen: Lotharinger zwart H.
van Heede l x ZG; idem B.J. Loo-
man 4 x ZG; Hollander bruin grijs B.J.
Looman l x ZG; idem bruin grouw
B.J. Looman l x ZG; idem bruin B.J.
Looman l xZG; idem gouwenaar B.J.
Looman l x ZG.

Waterpolo

Nederlaag heren
volleyballers

De heren van Dash hebben het in de
thuiswedstrijd tegen Isala 2 niet kun-
nen bolwerken. De bezoekers die het
vorig seizoen zijn gedegradeerd zijn
vast van plan, gezien hun ongeslagen
rekord tot dusver in de competitie, zo
snel mogelijk weer te promoveren.
Zowel aanvallend als verdedigend
werden de Vordenaren overklast. De
setstanden waren: 7-15,9-15 en 7-15.

Volle>haluitslagen Dash
De volleybaluitslagen bij Dash waren
als volgt: Meisjes MCI: Boemerang -
Dash 2-1; MB1: Dash l - Harfsen 3-0;
MB2: ABS 2 - Dash 2 2-1; Dash 2 -
WIK 3-0; MA1: Dash l - Hansa 3-0;
MA2: Wilhelmina - Dash 2 2-2.
Dames: Dash l - ABS l 3-0; Dash 3 -
Harfsen 2 1-2; Dash 4 - Harfsen 32-1;
Dash 5 - Voorwaarts 4 1-2; Hansa 4 -
Dash 6 2-1.
Heren: Dash l - Isala 2-3; Bruvoc 2 -
Dash 21-3; Dash 3 - Voorwaarts 5 3-0;
Vios 3 - Dash 5 3-0.

Sucessen P.K.V.
Op de clubtentoonstelling van de
P.K.V. „De Eendracht" te Zutphen en
omstr. welke gehouden werd in zaal

Flinke zege heren Vorden
De heren van Vorden hebben de uit-
wedstrijd tegen Roderlo met niet min-
der dan 1-12 gewonnen. In de eerste
periode scoorden Rudi Sloot en Kier
Knol 0-2. Laatstgenoemde speler
bracht de stand in de tweede periode
op 0-4, waarna Jaap Stertefeld en Rudi
SLoot 2x in de derde periode 0-7 lie-
ten aantekenen. Nadat Roderlo had
tegenscoord bepaalden Martin Siebe-
link, Frans Karmiggelt, Mark Besse-
link, Herman Eilander en Rudi Sloot
de eindstand op 1-12.

Badmintonvereniging
Flash-Vorden
Uitslagen competitie
Team l 3e klasse district Thuve 3 -
Flash-Vorden l 0-8; team 2 4e klasse
distrikt Doelsburg 4 - Flash-Vorden 2
2-6; team 3 5e klasse district Flash-
Vorden 3 - Keppel 2 8-0; team 4 5e
klasse district Flash-Vorden 4 - Lupak
Lelah 2 1-7.

Zwemwedstryden
Tijdens onderlinge zwemwedstrijden
met een vijftal buurtverenigingen is
"Vorden '64" als eerste uit de bus ge-
komen. Vorden werd winnaar op de
schoolslag, vrije slag en estafette. Op
de rugslag werd de tweede plaats be-
haald. Totaal aantal punten 117; 2.
ABS 114; 3. Duikelaar 112; 4. Steen-
deren en Holten 101; 5. De Nymph 90
punten.

bezwaar tegen het gebruik van de UV-pen is, dat het merkteken niet
makkelijk terug te vinden is en dat de inkt, zeker bij een teveel aan
daglicht, na een paar jaar minder krachtig wordt. Merk bijvoorbeeld op
de onder- of achterzijde van het voorwerp. De UV-pen is niet geschikt
voor gladde, niet-poreuze materialen, zoals glas en porselein omdat
de inkt daarop onvoldoende hecht.

Samenvattend kan gezegd worden dat de graveerpen het best gebruikt
kan worden op harde materialen, zoals metaal, glas, steen en plastics.
Onuitwisbare inkt gebruikt u op leer, textiel, tapijt, tentdoek enz.

De UV-pen is het meest geëigend als u voorwerpen niet met
een merkteken wilt ontsieren.

Het verdient aanbeveling om, voordat u tot merken overgaat, even
met de graveerpen de onuitwisbare inkt of de UV-pen te oefenen.
Verder kunt u natuurlijk merktekens op andere wijzen aanbrengen bijv.
met verf, met ets-matenaal of met slagletters.
BIJ duurdere of kleine artikelen loont het de moeite het merkteken door
een vakman te laten aanbrengen. Zowel de fietsenmaker als de
juwelier vragen een kleine vergoeding voor het merken. Daar staat
een beter resultaat tegenover (netter, moeilijker te verwijderen).
Raadpleeg om schade te voorkomen een deskundige voor het merken
van zeer waardevolle stukken kunst of antiek.
Het is verstandig van sieraden, schilderijen en antiek tevens foto's te
maken. BIJ de politie krijgt u nadere informatie over het registreren
van antiek.

Merk wat je koopt
Maak er een goede gewoonte van diefstalgevoelige voorwerpen bij aan-
schaf direct te (laten) merken. Juist uw nieuwste spullen zijn het meest

- .aantrekkelijk voor de dief. Indien u iets tweedehands wilt kopen,
kijk dan of er al een merkteken op staat en vraag de verkoper

liefst schriftelijk aan te tonen wie de vorige eigenaar was. Als u het
niet vertrouwt, raadpleeg dan de plaatselijke politie.

Vind je iets 'gemerkts'?
U doet er goed aan gevonden voorwerpen altijd meteen bij de politie aan
te geven. Attendeer de politie op een eventueel door u gevonden merk-
teken. De politie kan dan eenvoudiger de eigenaar vinden en nagaan of
reeds aangifte van diefstal of van vermissing is gedaan.

Aangifte doen.
Doe altijd zo snel mogelijk aangifte! Neem in zo'n geval altijd uw inge-
vulde registratiekaart mee. Zeker bij het opsporen van gestolen
goederen is een goed ingevulde registratiekaart onmisbaar. Het maakt
de kans groter dat u uw gestolen spullen weer terugkrijgt. Deze
registratiekaarten liggen op het politiebureau voor u klaar. Bewaar de
registratiekaart met de foto's, bijvoorbeeld bij de verzekeringspapieren,
op een veilige plek.

Wat kun je nog meer doen?
Er zijn meer maatregelen om het de dief zo moeilijk mogelijk te rnaken.
Een volle, uitpuilende brievenbus betekent voor dieven:
hier is niemand thuis. Vraag daarom aan de buren om
tijdens afwezigheid af en toe de brievenbus te legen.
Zet dure spullen nooit zó neer dat ze vanaf de straat
makkelijk te zien zijn. Zorg dat uw ramen en deuren (

voorzien zijn van goed hang- en sluitwerk.
De politie heeft diverse folders en brochures met,
preventie-tips. Neem deze meteen mee als u dey

registratiekaart gaat halen.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een zaak van de politie én u.

Trouwplannen;
Ga dan nu naar uw drukker
want de nieuwe Intercard-

kollektie is uit!

Drukkerij Weevers b.v,
Nieuwstad 12 - 7250 AA Vorden

Telefoon 05752-1404
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