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Donderdag 17 november 1983
45e jaargang nr. 36

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 4%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Het comité „Vorden helpt Polen" ontving een tydje geleden een oorkonde uit het plaatsje Lwasin Polen, dit uit
dankbaarheid voor de geweldige hulp. Al de goederen zyn zeer goed terecht gekomen.

De Poolse bevolking van het plaatsje Lwasin wilde toch graag „iets" terug doen in de vorm van deze oorkonde.
Maandagmorgen bood het dagelij ks bestuur van de aktie Polen, hij monde van de heer J. Rigterink de oorkonde
aan de burgemeester, de heer Vunderink aan, om zodoende de gehele Vordense bevolking te bedanken namens de
Poolse bevolking.

De oorkonde zal een plaatsje krijgen in het gemeentehuis. De tekst van de oorkonde luid: "Aan de burgemeester
van het dorp Vorden, de bevolking van de stad Lawsin bedankt u hartelijk voor de ondersteuning en hulp.

Gemeentenieuws
' l e l cl oo n gemeen tehu i s 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. O p e n s t e l l i n g gemeentehuis : maandag-1/ m vrij d a r m e ,

'O uur en vr i jdag van 13 .30-17 ,00 uur - Sp reekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : vo lgens a f sp raak - S p r e e k u u r wethouder J.F.
( ieerken: v r i jdag van 10.00 lot l l .00 uur S p r e e k u u r wethouder l I . . Y l iogehe in ian : d n . : ' • 00 tot l 2.00 u u r .

1. Spreekuur wethouder Geerken
Op vrijdag J8 november zal wethou-
der Geerken niet in de gelegenheid
zijn om het wekelijkse spreekuur te
houden.

2. Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel be/waar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heelt genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
/icht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van be/waar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling I ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publ ikat ie moet worden
ingediend.

Verleende1 bouwvergunningen-'
1. Aan de heer G.A.M. Wissink, Wil-

denborchseweg 14, voor het ver-
bouwen van een varkensschuur tot
machine-berging aldaar.

2. Aan de heer J. Wiekart, Burge-
meester Galleestraat 6 te Vorden,
voor het plaatsen van een dakkapel
aldaar.

3. Aan de Coöperatieve zuivelfa-
briek, Burgemeester Galleestraat
19 te Vorden, voor de bouw van een
garage aldaar.

3. Verleende vergunning voor een
koekaktie
Burgemeester en wethouders hebben
aan de volleybalvereniging DASH
een vergunning afgegeven voor het
houden van een koekaktie op zaterdag
19 november a.s.

4. Af/etting terrein Gelders
Landschap
Doordat op het terrein van het Gel-
ders Landschap munitie gevonden is
zal dit terrein worden afgezet (omge-
ving Kasteel Vorden). Door de afde-
ling gemeentewerken zal voor het Pie-

terpad een omleidingsroute d.m.v.
bordjes worden aangegeven.

5. Gladheidsbestryding
We/ij n weer in het jaargetijde terecht-
gekomen waarop het onverwacht glad
kan worden. De vrachtauto's van de
gladheidsbestrijding zullen dan weer
hun werk moeten verrichten. U zul t
begrijpen dat deze auto's een zoveel
mogelijk onbelemmerde doorgang
nodig hebben. Het is dan ook van het
grootste belang dat personenauto's
zoveel mogelijk in speciaal daarvoor
aangelegde parkeervakken geplaatst
worden, zodat een onbelemmerde
doorgang voor de gladheidsbestrij-
dingsploeg mogelijk is.

6. Vergaderingen raadscommissies
De commissie f inanciën c.a. vergadert
op dinsdag 22 november om 19.00 uur
in het koetshuis, bureau gemeente-
werken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:

- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar kleuteronder-
wijs over het jaar 1982;

- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar gewoon lager
onderwijs over het jaar 1982;

- vaststelling maximum krediet in
rekening courant bij de N.V. Bank
van Nederlandsche Gemeenten
voor het jaar 1984;

- vaststelling maximumbedrag voor
aan te gane kasgeldleningen voor
het jaar 1984;

- verzoek d.d. 24 juni 1983, ingeko-
men op 5 augustus d.a.v. van de
stichting Samenwerkingsschool
Kranenburg/Vorden, om mede-
werking op grond van artikel 72 van
de Lager-onderwijswet 1920 voor
het aanschaffen van een kopieerap-
paraat t.b.v de school in Kranen-
burg;

- redactionele wijziging verordening
onroerend-goedbelastingen;

- vaststelling verordening regelende
de tarieven voor het gebruik van de
binnensportaccommodatie aan het
Jebbink 1984;

- vaststelling:
a. Monumentenverordening voor

de gemeente Vorden;
b. Verordening regelende de sub-

sidiëring in de kosten van het
herstellen en/of vernieuwen
van objecten van bouwkunst in
de gemeente Vorden;

instelling van een gemeentelijke
monumentencommissie.

De commissie voor Algemeen Bes-
tuur c.a. vergadert op dinsdag 22 no-
vember a.s. om 20.00 uur in de boer-
derij nabij het Kasteel. Aan de orde
komen onder meer de volgende pun-
ten:
- verkoop van twee bouwterreinen

in het bestemmingsplan "Brinker-
hof 1973, nr. 2", voor particuliere
woningbouw;

- vas ts te l l ing bestemmingsplan "De
Reehorst 1983";

- verzoek van de heer H.J. Barge-
man, Strodijk 4 te Vorden, tot wijzi-
ging van bestemmingsplan Buiten-
gebied in verband met uitbreiding
woning;

- vaststelling plan als bedoeld in arti-
kel 2 van de Wet rampenplannen;

- beroepschrift van A. Knoef, On-
steinseweg 22 te Vorden, tegen de
weigering van subsidie op grond
van de "subsidieregeling herstel en
vernieuwing rieten daken";

- vaststelling
u. Monumentenverordening voor

de gemeente Vorden;
b. Verordening regelende de sub-

sidiëring in de kosten van het
herstellen en/of vernieuwen
van een gemeentelijke monu-
mentencommissie;

instelling van een gemeentelijke
monumentencommissie;

- verzoek d.d. 18 september 1983, in-
gekomen 19 oktober d.a.v. van G.
Berendsen, Van Lennepweg 8 te
Vorden, om schadevergoeding in
verband met een geweigerde kap-
vergunning voor 18 eiken, staande
nabij de Larenseweg te Vorden.

De commissie voor openbare werken
c.a. vergadert op woensdag 23 novem-

ber a.s. om 19.00 uur in het koetshuis,
bureau gemeentewerken. Aan de or-
de komt onder meer:
- aangaan overeenkomst met de

N.V. Nederlandse Spoorwegen in-
zake verlichtingsinstallatie over-
weg Ruurloseweg, nabij de In-
dustrieweg te Vorden.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 23 november om
20.00 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komt on-
der meer:
- beroepschrift d.d. 7 september

1983 van de Zwem- en Polovereni-
ging Vorden '64, inzake het niet
toekennen van subsidie voor het
jaar 1983.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddellijk voorafgaande
aan de opening van de vergadering,
bij de voorzitter of de secretaris van
de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen vóór eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

IWSWehme nieuws
Eindel i jk was de dag weer aangebro-
ken dat de heer Harren de oudjes van
de Wehme weer een heerlijke middag
bezorgde. Vanaf de \\|É^ne ging het
via Vorden naar AlmerWi naar Harf-
sen langs mooie kastelen, door bossen
en mooi natuurschoon naar het mooie
dorpje Bathmen. Daarna ging het van
Lettele naar Kaalte, een heel mooie
gemeente met zijn nieuwbouw en ou-
de huisjes en een heel mooie sporthal.
Vandaar ging het naar Heino. Daar
werd bij een hotel halt gehouden voor
een heerlijk kopje koffie en andere
versnaperingen. Daarna ging het
langs heel smalle wegen naar de Hol-
terberg waar ook in de herfst de bos-
sen heel mooi kunnen zijn. Toen naar
Holten en vandaar naar Markelo en
Laren; langs het sanatorium Almcn
weer terug naar Vorden.
Dat de mensen genoten hebben van
deze mooie rit is zeker wel te danken
aan de heer Harren en de directeur die
dit mogelijk hebben gemaakt. Daar-
om nogmaals onze hartelijke dank en
tot een volgende keer.

Pronkzitting
en Prinsenbal
Inmiddels nadert de Pronkzitting,
welke ook dit jaar in zaal Schoenaker
plaats vindt. Om elf minuten over acht
a.s. zaterdag opent Prins Harrie I deze
Pronkzitting. Zijn eerste taak die
avond zal zijn de installatie van een
nieuwe president van de Deurdrea-
jers. Achtereenvolgens verschijnen
dan de junioren-dansgarde, de Hoflic-
derentatel, de senioren-dansgarde en
de Majori's. Om te eindigen met de in-
stallatie van de nieuwe prins. Dit alles
zal om tien uur zijn beslag moeten
hebben gehad, om reden dat tegen die
tijd het grote bal gaat beginnen. De
Deurdreajers willen n.l. in de toe-
komst méér gelegenheid geven om te
dansen.

Eerder dan je denkt
Een jaar is eerder voorbij danje denkt!
a.s. zondag 20 november is het in de
gang van het Kerkelijk jaar de laatste
zondag A.D. 1983. Al weer een jaar
voorbij.
Daarna begint met de l e Adventszon-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dag, zondag 27 november het nieuwe
Kerkelijke jaar 1984. We zijn dan in
vier zondagen op weg naar Kerst. Eén
kaars gaat branden, dan twee, drie,
vier. In Gods Licht zien we (toch)
licht, lichtpunten in een donkere tijd.
Maar nu eerst de laatste zondag van
het Kerkelijk jaar, a.s. zondag 20 no-
vember. We worden genodigd de
Diensten en Vieringen mee te maken.
Plaats en tijd vindt u vermeld op pagi-
na één van dit blad.

Gezamenlijke
jeugddienst

•
Mede namens de Interkerkelijke
Jeugdwerkgroep willen we graag no-
digend noemen de gezamenlijke
jeugddienst op a.s. zondagavond 20
november in de Gereformeerde kerk
aan de Zutphenseweg. (Tegenover
het Postkantoor).
Ds. Ros uit Brummen hoopt deze
avond-jeugddienst te leiden. Het koor
"The Emanuel Singers" uit Zutphen
werkt zingend mee aan deze geza-
menlijke jeugddienst. Iedereen is er
welkom.

Vergadering
Raad van Kerken
De afgevaardigden naar de Raad van
Kerken Vorden-Kranenburg worden
voor een vergadering uitgenodigd op
maandagavond 21 november in de
R.K. kerk aan het Jebbink te Vorden,
de Christus Koning kerk.

Afdracht
zendings-kollekte
Allen die in de Hervormde Gemeente
meegewerkt hebben aan de Najaars-
Zendingskollekte worden vriendelijk
verzocht de zendingszakjcs zo spoedig
mogelijk te willen inleveren bij de se-
cretaris-penningmeester van de ge-
meentelijke zendingscommissie de
heer K. Blom, Nieuwstad 37 of bij de
wijkouderlingen of de wijkpredikant.
Hartelijk dank voor alle medewer-
king.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: P.J.M. Humme-
link en E.H.M. Nijenhuis.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: D.J. Wonnink,87jaar
en E.J. Dijkman, 64 jaar.

R.K. KERK
KRANENBURG

Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10.00 uur ds. J. Veenendaal.
Bediening Heilige Doop.
19.00 uur Gezamenlijke Jeugddienst
in de Geref. kerk. Ds. Ros uit Brum-
men. m.m.v. "The Emanuel Singers"
Zutphen.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10.00 uur ds. P. A. Bohlmeier,
Ruurlo. 19.00 uur ds. Ros, Brummen.

Gezamenlijke Jeugddienst m.m.v.
R.K. Jongerenkoor Emanuel, Zut-
phen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
19 en 20 november dr. Sterringa,
tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 19 november 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566. Tevens avond- en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
19 en 20 november H. Vaneker, Vor-
den. tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
November: mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

SOCIAAI K t l l . I t i R I l l . WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag. Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GR A Al SC H A P"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo ( i l d . Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 4()a, 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. Lensel ink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur .

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Gal lees t raa t , te l . 1487. Spreek-
uur wijk/usters en u i t l enen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel . 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelder land 0X5-452220.

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

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

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

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



SOM
EDELSTALEN
CASSETTE
Model Favorite, 6 pers.
40-delig, Norm. 398,-

CURVER
WASMAND

Rond, in diverse
kleuren, norm. 8,25

BRABANT/A

BOOD-
SCHAPPEN

WAGEN
Met royale afneembare tas
norm. 79, -

MODERNE
BADKAMER

LAMP
MET SCHAKELAAR

in diverse mode-kleuren
norm, 27,50

EEN KOMPLEET

KINDER
DEJEUNER

Bestaande uit ontbijtbord,
melkbeker en diep bord.

L *

5-DELIGE ROESTVRIJSTALEN

KOOKSET
3 kookpannen, 1 steelpan,
1 fluitketel.
Geschikt voor gas en elektra

,SETPRIJS...
&

y^gfËP
5O<t

Das pas uutgoan!
Biljartver. K.O.T. organiseert

grote non-stop

artiestenavond
op 26 november a. s. in Café-Wegrestaurant

"De Boggelaar" te Warnsveld.
Iets bijzonders! Aanvang 20.00 uur.

Als gasten treden voor U op:

Confereer

"De Alpenzusjes" zang
"MelchJOr" Zang

"Jodel Jerry" zang
"John en Graads" imitators
Anneke Drent Presentatie en Zang

Muzikale begeleiding: Het Greven Quartet.
Toegangskaarten in voorverkoop: Café "Denk", Vorden.

Tel. 05752-1363 en "De Boggelaar", Warnsveld.
Tel. 05752-1426.

VOOR IEDEREEN TOEGANGKELIJK

De schilder wordt weer

dat bespaart u f 50,- per dag per man.

Bovendien is binnen en buiten schil-
derwerk weer gedeeltelijk voor de be-
lasting aftrekbaar.

Vraag inlichtingen bij Uw vakman

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

met
Televisie

reparaties
—i- direct

l ; | i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Hou de kou en de dokter van
uw . lijf! Draag thermolana
halfwol ondergoed.
Verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

Goedkope, nieuween gebruik-
te
Gas-, olie-, kolen-haarden
en kachels; Gevelkachels;
Fornuizen.
Gevraagd.
gas en kolen kachels; gevel-
kachels; kachelpijpen en
mica. .
Service en garantie.
Uw adres: JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.
Tel. 057B3-1360.

GRINDTEGELS 40 x 60
a 3,75 per stuk

BETONTEGELS 30 x 30
a 1,- per stuk

SPOORBIELS in diverse
prijsklasse op maat gezaagd.
G. WEULEN-KRANENBARG

EN ZN. B.V.
Vorden. Tel. 05752-1217-1811

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike
bomen.

ntjes B.V. Lichtenvoorde.
5443-3315 b.g.g. 2220.

f Speel

r J Vorden
J /" S
Koop in Vorden
en speel gratis en zovaak u
maar wilt mee in de grote 5
x kans aktie.
Honderden prijzen: waar-
debonnen van f 100,- en
f 1.000,- heerlijke en waar-
devolle vlees- en verras-
singspakketten.
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cRoggeRóf
Gemaakt van pure rogge, ver
mengd met oude kaas, magere
ham en paprika.
Gestoken in een krokant jasje
van bladerdeeg.
Koud of warm- altijd lekker!

Zutphenseweg Vorden T>i 1384

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers. Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

*^
%J\J WC 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.

Wegens reorganisatie van ons stoffen-
vak

Diverse stoffen
nu met

10% KORTING

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

'Hout
* Plaatmateriaal
* Deuren, Kozijnen en Ramen
* Schroten
* Isolatiemateriaal
* Rolluiken enz.

Alles op maat gemaakt naar: 4^,

ARUII
U bent welkom aan de Burg Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijen speciale prijzen
Vanaf heden gewijzigde openingstijden. Woensdag t/m
vrijdag 9.00 t/m 18 00 uur en zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

ROY

Henk Gotink
Willy Gotink-

Menkhorst

Vorden, 14 november
Wiersserallee 3.

Getroffen door zoveel betui-
gingen van medeleven na het
plotseling overlijden van mijn
lieve man, vader en opa, onze
aller hartelijke dank. Het heeft
ons goed gedaan.

FAM. WIEKART

Vorden, november 1983.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's die wij
bij ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

G.W. EIJERKAMP
N. EIJERKAMP-LOK

7 2 51 AZ Vorden
November 1983
De Horsterkamp 5.

Te koop: Sinterklaaspruik
buffelhaar.
Tel. 05754-539.

Te koop: Diepvrieskist Fjord
500 l.
Koelkast, Linde.
Tel. 05754-539.

Te koop: een zacht bruine win-
termantel maat 46. Met 1
paar bijpassende schoenen.
Maat 40. Zeer mooi.
Tel. 05752-1447.

Te koop: caravan Eurokip
1000. Van binnen mooi, van
buiten opknappen. Prijs750,-.
Tel. 05752-1555.

Te koop: Queen Anne salonta-
fel, koper onderstel, nieuw
onyx blad 125 x 50 cm. Prijs
495,-.
Autoradio Blauwpunkt 50,-
Tel. 05752 1555.

Te koop gevraagd: gesneden
origineel 32 delig schaakspel
(zonder bord).
Tel. 05752-1555.

VOETEN u
VR4GEN '
AANDACHT!

U hebt het kunnen zien op
de T.V. Aanstaande vrij-
dag 18 november is onze
voetkundige weer in de
zaak aanwezig.
Hebt u voet- of rugklach-
ten, komt u dan eens gratis
langs voor een GRATISon-
derzoek, alles geschiedt
kosteloos en geheel vrij-
blijvend.

* Ook voor kindervoeten.

Bel voor een afspraak of kom
even langs.
Onze voetkundige /s aanwezig
van 10 tot 5 uur.

WULLINK
SCHOENEN

Kerkstraat 5
HENGELO (Gld)
Tel 05753-3584

ANTRACIET, EIERKOLEN
BRIKETTEN ENZ.

Speciale afhaalkorting
G. WEULEN-KRANENBARG

ENZN.B.V.
Vorden.Tel. 05752-1217-1811

SLAGERIJ KRIJT levert eerste
kwaliteitvlees voor de diep-
vries.
Hele en halve varkens 5,80 per
kg. Voorhouten vanaf 7,95 per
kg. Achterbouten 10,20 per
kg-
SLAGERIJ KRIJT, Dorpsstraat
32, Vorden. Tel 1470.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

1933
In plaats van kaarten

1983
Op donderdag 24 november 1983 hopen
onze ouders

G.H.WEEKHOUT
J.G. WEEKHOUT-HENSELER

de dag te herdenken, dat zij 50 jaar geleden
in het huwelijk zijn getreden.

leder die hun hiermede wil feliciteren is van
harte welkom op zaterdag 26 november,
vanaf 20.00 uur in „'t Pantoffeltje", Dorps-
straat 34, Vorden.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, november 1983
Hoetinkhof 6.
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Op dinsdag 22 november hopen wij met on-
ze kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind dankbaar te herdenken dat we 55
jaar geleden zijn getrouwd.

B.G. LEEMKUIL
en

G.LEEMKUIL-KLEINKRANENBARG

U kunt ons hiermee gelukwensen op vrijdag
25 november a. s. van 19. 30 tot 22.00 uur in
„de Luifel" te Ruurlo.

7251 MT Vorden
Maandagweg 4.
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Op vrijdag 25 november a.s. hoop ik,

H. DOORNINKSr.

samen met mijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen mijn 65e verjaardag te vieren.

Ter gelegenheid daarvan houden wij een re-
ceptie van 's avonds 20.00 - 22.00 uur bij
„het Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vor-
den.

van Lennepweg 4, 7251 J M Vorden

"•̂ ?>^>^>^X^> '̂«^>^X^<
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Wij zijn erg gelukkig met de geboorte van §

REBECCA MARIA

Dochter van Margreet Teger en Thomas van
Dorsten.

Datum 12 november 1983
Molenweg 6
7251 EE Vorden.
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Sinterklaas kadoideeën?!
Kom kijken bij

om de hoek

Gratis videofilm
te huur op Sinterklaas weekend bij besteding van
f25,-.

1 per gezin. OP IS OP.

Jesaja 48 vers 17
Alzo zegt de Heere uw verlosser, de Heilige /s/ae/s
Ik ben de Heere uw God die u leert wat nut /s,
die u leidt op den weg dien gij gaan moet.

Heden nam de Here tot Zich onze lieve vader, grootva-
der en overgrootvader

ANTONY BARGEMAN
weduwnaar van E. Wesse/ink

op de leeftijd van 91 jaar.

Warnsveld: A.W. Bargeman
J.L.H. Bargeman-ter Maat

Zutphen: E. Berenpas-Bargeman
H.J. Berenpas

Hengelo (Gld): A.H. Wesselink-Wessellink
Leens (Gr.): A. Wesselink

T. Wesselink-Lebbink
Bergen (N.H.): H.J. Tielrooy-Oortgiezen

Vorden: R. Eggink-Oortgiezen
H.O. Eggink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 13 november 1983
'De Wehme'

Korrespondentie-adres:
Vordenseweg 34, 7231 PC Warnsveld.

Gelegenheid tot condoleren en aulabezoek woensdag
16 november van 19.00 tot 19.30 uur in het rouwcen-
trum van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vor-
den.

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden op donderdag 17 november om 12.00
uur in de Hervormde kerk te Vorden, waarna de begrafe-
nis om 13.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Vor-
den zal plaatsvinden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal De Herberg, Dorpsstraat 10a te Vorden.

Na een moeilijke strijd is vredig ingeslapen onze lieve
vader, schoonvader en opa

EVERT JAN DIJKMAN
weduwnaar van G. van Barneveld

Deventer: Annie - Jan
Herman, Gerry, John

Zutphen: Henk - Truus
Silvia

Vorden: Arie - Bep
Freddy, Jeroen

Vorden. Gerrie - Dick
Dick, Steven

Zutphen: Eef - Gerda

Vorden, 9 november 1983
Kerkstraat 21

Korrespondentie-adres:
Fam. D. Smit, Molenweg 43, 7251 ED Vorden.

geen bezoek - geen bloemen

De crematie heeft plaatsgehad te Dieren.

1948 1983

Vordens Dameskoor 35 jaar

UITVOERING
van het Vordens Dames- en Kinderkoor op

zaterdag 26 november1983 in het Dorpscentrum
te Vorden.

Aanvang 19.30 uur met na de pauze een
ouderwetse

BONTE AVOND
onder het motto: „RATJETOE".

Entreeprijzen: f 5,- p.p. Kinderen tot 12 jaar
f 2,50 p.p. Voorverkoop vrijdag 25 november
van 19.00 - 20.00 uur in het Dorpscentrum.

Poelier
J.H. Hoffman

"X-v
Braadkuikens küo 5,25

gemarineerd kilo 8,60

Kuikenvleugels kio 2,75

DE VALEWEIDE
Tegen inlevering van deze adver-

tentie cyjïlaajTMiroonyjO^
KaSChrysanten 1 bos staan 14 dagen 3.75
2 bos 6,50
Ameryllisbol geen 6,-
in St verpakking maar 4,25
Cyclaam 5,50
Bloembollen deze week
25 tulpen slechts 5,95

Geldig van donderdag 17-11 t/m zaterdag 19-11

VARKENSLAPPEN
II l F O voor de snert

/\wH l t Krl/XIVI eigen gemaakte

En vele andere eerste klas vleeswaren, uit eigen keuken.

KEURSLAGER
SLAGERIJ

1 kiio 7,29
1 küo 5,50

100 gram 2.,̂ . O

V LOG M A N
ZUTPHENSEWEG 16, TELEFOON 05752-1321

PANT |«| Ongelooflijk
^̂ Hr voordelig...
mjÊ/rkleurrijke ,,hopkido'

••f meisjesmuil met
fp^opvallende olijke kleurtjes,
' leuk te kombineren.

12,95

Trek aan..
"dat zit lekkeren staat

rbovendien stoer
'sportieve cord

'herenmuil, de
"verstandige thuisblijver.

Styled by Blenzo Lekker vlot muiltje
— in sportief cord - op

een makkelijk hakje, met uitstekende
steungevende pasvorm, in de nieuwste

modekleur petrol. Styled by Rohde

Deze goed
passende echte

leren country-muil van
Romika is gewoon de beste

die er is... vlot,
veerkrachtig, op ijzersterke
lichtgewicht zool.

69,95

l
Verrassend pluche

'„hopkido" huislaarsje...
"grappige blokprint in jonge modekleurtjes...

echt iets voor jou! Maten 28-35
Maten 20-27

16,9„?

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - TEL. 1342

Alles voor de

SCHIETSPORT
keus in: Buksen, Pistolen,

Richtkijkers, Sport-en Wedstrijd-
bogen.

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

NATUURLIJK hebben weeën
grote keuze in

VLOERBEDEKKING
EN
GOR-
DIJNEN.
VOORDELIG?
nou en of, reken maar...
of laat het ons eens voorrekenen Eén telefoontje en we
komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517



Onze Beaujolais Primeur
nu net gebotteld.
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Beaujolais Primeur is een heerlijke jonge wijn.
Zo jong, dat we de flessen nog niet binnen hadden toen deze
advertentie gemaakt werd. Dat moet u proeven. 1983 gaat de
geschiedenis in als een uitstekend wijnjaar en dat geldt zeker
voor die jonge fruitige Beaujolais Primeur. Lekker... voordelig.
Dat geldt ook voor onze overige wijnen, wij hebben ze zelf
geproefd en uitgezocht.

Doos a 6 flessen

rood.<Ntt°

3flessen deze

...,.,,. iliil!!-1-
Zie voor de extra

St. Nicolaaskoopavonden
de aankondigingen

in uw VS-markt

kruidenier

Remia Dex
pak 250 gram O79

Bourbon dessert
4 soorten O09-

Mandarijnen
per blik 4r±9-

Spa rood
l literfles deze week

Unox soepballen
blik 120grami^&

Q69
Q79
0?9
Q69
159

1781Zeeuws meisje
kuip 500 gram
Hero confiturejam
aardbeien, kersen ofabrikozen
per pot nu
Bij 2 potten gratis Donald Duck trekpop

Aviko Röstx
pak 600 gram

Kreyenbroek roomboter— ̂ ^
amandelletters /l 99
450 gram ê^6
Kreyenbroek
roomboter letters
450 g

375

Head & Shoulders
shampoo
blauw of groen 43ë-
Met gratis make-up spiegeltje.

Gevuld speculaas
per pak 4-4 -̂

Smarius beschuit
pak a 2 rol 4-r5^"

Toffifee
doos a 15stuks^49"

Verkade knappertjes

398

0?9
39
98
59

Cote d'or chocotoff
zak l^ttgram-)-50 gram extra ^» •

Spliterwten
zak 500 gram O£9

Rookworst

179
Q69
1.19

Pittah hondevoer
baal 5 kilo 14-45-

Karvan cevitam
fles 0.6 liter-2^49'

995
2?9

slagerij
Geldig van 17/11-19/11 '83

Haas- en ribkarbonade
hele kilo

Schouderfilet rollade
hele kilo

Magere runderlappen
500 gram

Riblappen
500 gram

Borstlappen
500 gram

Bieflappen
500 gram

Rundergehakt
500 gram

Kuikenbouten
500 gram

Maandag-woensdag; 21/11-23/11

Schouderkarbonade
500 gram

Gehakt h.o.h.
hele kilo
Tartaar

5 halen... 4 betalen!

898
998

698
598
798
495

3/ l i

398
798

vleeswaren

allerlei
Ravensburger
smurfenkwartet

slijterij groenten

Pluche beesten
"Happy norse" ̂ r95-

Smurfen bellen-
blaaspijp

Herenparapluie
zwart automaüc-8^5~

Curver koelkaststapel-
bakjes fumé 7^6-
Kaiser springvorm

Wella hairspray
normaal offorte bus 315 ml

475550
495
695
475
349
525
£49Gracille maxi

damesverband
pak a 20 stuks ̂ 96-

Papita pop o matic l f\ y ̂
mens erger je niet 4-S^TS" ik^^ •

Hoppe
jongejenever
l literiles nu

Hoppe vieux
l literfles nu
Coebergh
bessenjenever
l literfles nu
LongJohn
whisky
0.75 liter deze week

1275

Geldig van 17/11 t/m 19/11 '83
l kilo goudgele
Dole bananen

Hollandse Golden
Delicious 5 x 1/2 kilo
export kwaliteit

Pracht Witlof l kilo
max. 1.5 kilo per klant.

Heerlijke Clementines
25 stuks
Heerlijke Spaanse
mandarijnen
40 stuks zonder pit

159
350
2?8
498
498

ma. 21/11:
Andijvie
l kilo

168
di. 22/11:
Panklare Hutspot
750 gram

128
WO. 23/11:

Gekookte Bietjes
l kilo

Q?8

bloemen
Rechtstreeks van de kwekerij
2 supermooie
Cyclamen
barstend vol knop, deze week

per stuk 4.95

8?o
Grote Nephrolepis
Varen

Tros-anjers
pracht kwaliteit, per bos

zuivel
Goudse kaas
jong, heel kilo

Boursin

Dagverse volle melk
VS prijs

Dagyerse
halfvolle melk
VS prijs

675
350

793
349
1.17
0?6

Geldig van 17/11-23/11 '83

Parijzer
boterhamworst
150 gram

Bacon zonder zwoerd
100 gram

Paarderookvlees
100 gram

Casselerrib
gegrild 100 gram

Boerenleverworst
250 gram

Sellery salade
200 gram

Vleessalade
superieur
200 ar a m

49
59
69

229
159
199
199

MA RKTl
.. uw voordeelmarkt voor kwalitc
Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden

prijs!
46/'83
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JUBILEUMUITVOERING VAN GOEDE KWALITEIT

Druk bezochte uitvoering
'Vordens ToneeF

Mevrouw M. Schappers was zaterdagavond danig in haar nopjes toen /ij hij de aanvang van de to-
neelavond van "Vordens Toneel" een volle zaal welkom kon heten. Temeer daar er deze avond in
Vorden op diverse plaatsen wat te doen was. Een bewys dat "Vordens Toneel" goed by de plaatse-
lijke bevolking staat aangeschreven. Het publiek dat dit keer de weg naar het dorpscentrum wist te
vinden zal beslist geen spyt gehad hebben want "Vordens Toneel" bood naar amateurbegrippen
toneel van zeer hoge kwaliteit.

Vlot gespeeld, geen haperingen en
wat van groot belang is een uitsteken-
de rolbezetting. Regisseur Henk Hols-
beeke is overigens de taak van "de
juiste man of vrouw op de juiste
plaats" wel toevertrouwd. Voor zijn
vele verdiensten voor het toneel in het
algemeen en voor "Vordens Toneel"
in het bijzonder werd Holsbeeke deze
avond nog even speciaal door Henk
Wullink in het zonnetje gezet. Hij
kreeg een attentie aangeboden, terwijl
mevrouw Holsbeeke bloemen in ont-
vangst mocht nemen.
Het blijspel op zicht getiteld "Alleen
op de wereld en Co." is geschreven
door J. Hemmink-Kamp. Een blijspel
met veel verwikkelingen dat zich af-
speelde rondom het huwelijksburo

van meneer Plakker. Deze meneer
Plakker, zeer goed door Harrie Hilfe-
rink op de planken gezet, werd op ge-
geven moment compagnonn van zijn
broer Cornelis, goed gespeeld door
Henk Wullink.
Enfin de samenwerking tussen de bei-
de broers klikte en het huwelijksburo
floreerde als nimmer te voren. Het pu-
bliek kon er heel wat aflachen toen de
diverse mannetjes en vrouwtjes aan
elkaar werden "gekoppeld". Als een
zeer vrolijke noot door het geheel
werkster mevrouw de Wit, voortreffe-
lijk gestalte gegeven door Ans de Wijs.
En wat te denken van het wel zeer bij-
zondere huwelijkspaar Frau Ober-
maier en Overste Blatter, gespeeld
door resp. Ans Hekkelman en Harrie

Hesselink. Verdere medewerkenden
aan dit blijspel in drie bedrijven waren
Henk Holsbeeke (het bloed kruipt
waar het niet gaan kan); Gerda II-
brink, Nada van den Eelaard, Henk
Boersbroek, John Weys, Anneke van
Zeeburg, Willy Weys, Ab Velhorst en
MarieSchuppers.
Het flfcor, de toneelkleding en de
kostuums waren door de leden van
Vordens Toneel zelf verzorgd. Souf-
fleuse was Alle Krijt, terwijl de grime-
ring werd verzorgd door H. Jurriens.
Narnjfc de supportersclub bood me-
vrou^lilferink na afloop aan alle me-
despelenden een boeket bloemen
aan.
Vordens Toneel herdacht met deze
uitvoering tevens het 30-jarig bestaan.

Nederlandse
vereniging voor
slechthorenden
KOMT U OOK? Op donderdag 24 no-
vember om 8 uur 's avonds, organi-
seert de N.V.V.S. afd. Zutphen een
voorlichtings-avond. Deze avond
wordt geleid door de heer Bakker,
hoofd van de school voor slechthoren-
de en spraakgebrekkige kinderen, uit
Arnhem. Hij komt ons vertellen en la-
ten zien op de video, hoe de s.h. kinde-
ren onderwijs genieten.
Wij denken vooral aan grootouders,
familie en buren, die nu eens kunnen
zien, hoe moeilijk het nog is om aan
de/.e kinderen duidelijk en geduldig
de leerstof over te brengen.
Het is voor iedereen die met slechtho-
renden te maken hebben, vast een
boeiende avond, vooral omdat men
dan weer eens /.iet, hoe geduld en be-
grip hun al een heel stuk helpt.
Graat tot ziens allemaal, namens het
bestuur, in het bejaarden tehuis "Het
Bornhof', Hobbemakade 6, Zutphen.

Dropping Jong Gelre
Voor de door de afdeling Vorden van
Jong Gelre georganiseerde dropping
bestond een goede belangstelling. De
deelnemers werden gedropt in het
Broek onder Ruurlo. Eindpunt was
café Kerkemeyer in Borculo. De
groep Gotink-Berenpas werd eerste; 2
Groep Eskes; 3. Groep Knoef. De pe-
delprijs ging naar de Groep Makkink.
Vrijdag 18 november gaat de regio vol-
leybalcompetitie van West-Achter-
hoek weer van start. Deelnemende
teams zijn: Warnsveld, Vorden, Al-
men, Hengelo, Hummelo, Laren,
Steenderen en Zelhem. Deze compe-
titie wordt op 9 speelavonden ge-
speeld in het Dorpscentrum te Vor-
den. Op de eerste avond zullen de da-
mes en herenteams van de afdeling
Vorden, Almen en Warnsveld in aktie
komen.

Interessante avond
ver. "Oud-Vorden"
In een propvolle bovenzaal van het
Dorpscentrum hield de vereniging
"Oud-Vorden" haar tweede avond van
dit seizoen. Geen van de aanwezigen
zal spijt hebben gehad deze avond de
televisie te laten voor wat ze was want
wat hier door de heer Maltha werd
vertoond was van grote klasse. Dit
laatste betrof de door de heer Maltha
vertoonde film over molens.
Van de eerste in de wereld werkzame
molen tot en met de nu nog in werking
zijnde exemplaren werd een bijzon-
der duidelijk overzicht gegeven over
doel en werking. Van watermolen tot
korenmolen en van papiermolen tot
oliemolen. Het werd voor een ieder
duidelijk dat er nog wel iets meer,
komt kijken dan een paar wieken en
een molensteen voor men kan malen.
Het bij de beelden gegeven commen-
taar was bijzonder verzorgd en getuig-
de van een gedegen studie van de ma-
terie.
Voor de vereniging "Oud-Vorden"
een der beste avonden tot nu toe!

Bond van
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plaltelandsvrouwen beleefde een
vrolijke avond toen de heer Ko Schut
op bezoek kwam. Deze leidde op en-
thousiaste wijze een levend Totospel,
waaraan door alle dames wei d deelge-
nomen. Er klonk
vorens de winnai]
den.

De presidente ml
bedankte de heer!
vensmededater i l
Ie kursussen van
24 november wo|
zaal de Herberg e
houden. De heerl
mes leren hoe zij|
kunnen maken.

Standsorganisaties
De afdelingen Vorden van de ABTB,
CBTB en de GMvL organiseren don-
derdag 17 november een gezamenlij-
ke avond in zaal "De Herberg". Ir. C.
de Bont, medewerker van het Land-
bouwschap op het Hoofdkantoor in
Den Haag zal dan spreken over het
onderwerp "EEG Landbouwpoli-
tiek".

A. Vruggink kampioen
"De Snoekbaars"
De heer A. Vruggink mag zich voor
het jaar 1983 viskampioen van de hen-
gelaarsvereniging "De Snoekbaars"
noemen. Hij volgt als zodanig de heer
D.J. Weustenenk op die de titel vorig
jaar behaalde; 2. A. Golstein, 3. E.
Wentink, 4. H. Golstein, 5. J. Besse-
link. De grootste vis van het seizoen
werd gevangen door G.M. Eggink (48
cm.).

Openbare
verkoop d.m.v.
inschrijving
De Rijkspolitie te Vorden maakt
bekend, dat op woensdag 23
november 1983, van 14.00 tot
17.00 uur, aan het groepsbu-
reau der Rijkspolitie te Vorden,
Raadhuisstraat 5, een verkoop
door middel van inschrijving zal
worden gehouden, van de in de

St Nicolaasaktie Vordense Winkeliersvereniging Ie trekking.
Verrassingpakketten:

1. G. Strang, Clauslaan 4, Vorden
2. H. Maalderink, Brinkerhof 42, Vorden
3. R. Poelman, Mispelkampdijk 36, Vorden
4. v.d. Kamp, Sperwerstraat 17, Arnhem
5. S. Huizinga, Hoetinkhof 2, Vorden
6. H. N ij land, Zutphenseweg 51, Vorden
7. D.J. Pardijs, Wildenborchseweg 5, Vorden
8. H.J. Rothman, H.K. v. Gelreweg 19, Vorden
9. Chr. Everhard, Molenweg 29, Vorden

10. G. Schuerink, Enzerinkweg 10, Vorden
11. L. de Vries-Meek, Ruurloseweg 13, Vorden
12. J.W. Brinkhorst-de Jonge, Brinkerhof 31, Vorden
13. H.J. Gotink, W. Alexanderlaan 2, Vorden
14. v.d. Wal, Slindewaterstsraat 68, Zutphen
15. G.A.J. Brummelman, Deldensebroekweg l, Vorden
16. Mevr. Wansink, Raadhuisstraat 15, Vorden
17. D. Norde, Prins Clauslaan l, Vorden
18. B. Rouwenhorst, Insulindelaan 16, Vorden
19. H.W. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, Vorden
20. W.J.A. Nijenhuis, Ganzensteeg 4, Vorden
21. J. Korenblek, Ruurloseweg 36, Vorden
22. D.J. Hogeslag, Kruisdijk 5, Vorden
23. O. Koch, Lindeseweg 20, Vorden
24. Fa. Althusius, Insulindelaan 28, Vorden
25. J. Radstaak, v. Heeckerenstraat 4, Vorden
26. A.G. Bosman, Boshuisweg l, Vierakker
27. H.J. Groot Enserink, Deldenseweg 13, Vorden
28. D.J. Rucsink, Almenseweg 12, Vorden
29. G.G. Wijhoud, Staringstraat l, Vorden
30. J. Giesen, Hackforterweg 10, Wichmond.

Vleespakketten
1. J.P.G. Thewis, Smidsstraat 14, Vorden
2. H. Regelink-Winkel, Warkenseweg 2, Vorden
3. Marijke Brink, Schiphorststraat 3, Toldijk
4. Bijl, Galgengoorweg 10, Vorden
5. D.B. Eskes, Kerkhollaan 2, Vorden
6. A.J. Wentink, Bergkappeweg 6, Vorden
7. Mevr. Nijhuis, Zutphenseweg 72, Vorden
8. J. v. Amstel, Wildenborgseweg 32, Vorden
9. G. Menkveld-Stege, Banninkstraat 41, Hengelo

10. A.J. Maalderink, Nieuwstad 32n, Vorden
1 1 . Mevr. Pardijs-Bruil, ückhorstweg 5, Vorden
12. G.J. Nijhof, Almenseweeg 17, Vorden

F. 100,-
1. G. Brummelman, Deldensebroekweg l, Vorden
2. Fam. de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden
3. H.J. Remmers, B. v. Hackfortweg 11, Vorden
4. R. Lubke, Brinkerhof 73, Vorden
5. O.J. Wiering, J.P. Thijsseweg 438, Deventer
6. J. v. Druten, Ruurloseweg 6, Vorden
7. J.H. Lenselink, Kerkhoflaan 4, Vorden
8. G. Kerkdijk, Lammersstraat 3, Zutphen.

Zaterdag aankomst
Sinterklaas
Wanneer de ambtenaren geen roet in
het eten gooien (dat kunnen ze de kin-
deren toch niet aandoen!) zal Sint Ni-
colaas zaterdagmiddag om 13.17 uur
per trein in Vorden arriveren voor het
jaarlijkse bezoek aan het Achtkaste-
lendorp.
Na ontvangst door het bestuur van de
Vordense winkeliersvereniging zal de
Sint via de Stationsweg, Dorpsstraat,
Zutphenseweg, Smidstraat, Het Ho-
ge, Raadhuisstraat om circa 14.00 uur
op het bordes van h^Mjrpscentrum
worden verwelkomd croor Burg. Mr.
M. Vunderink. Hierna zal de Sint /ich
in de grote zaal van het dorpscentrum
met de Vordense jeugd onderhouden.
Tegen 15.30 uur gaaljj^Sint met zijn
gevolg naar de Krane^prg waar hij in
zaal Schoenaker de jeugd van Kranen-
burg en omgeving zal begroeten.

belangstelling voor deze vergadering.
Besloten werd om de contributie on-
gewijzigd te laten. De heer J.F. Geer-
ken deelde mee dat er een ijsbrander
is aangekocht. Deze heeft een l meter
brede baan die de ijsbaan weer in goe-
de conditie brengt.
De aftredende bestuursleden, de he-
ren J.F. Geerken en B. Maalderink
werden beide herkozen.
Ook de ijsvereniging doet aan zelf-
werkzaamheid, bestuursleden heb-
ben zelf onderhoudswerkzaamheden
verricht en wel aan de kantine en aan
de baanverlichting.

De penningmeester A. Schipper kon
mededelen dat de financiële omstan-
digheden van de ijsvereniging goed
zijn. De kaarten voor het komende
seizoen zijn van 28 november tot en
met 2 december verkrijgbaar bij de
Amro bank.

Bij voldoende ijsdagen, minstens 4 a
5, zullen er ijswedstrijden worden ge-
houden, waaronder een marathon,
jeugdwedstrijden, afvalrace etc.
De heer F. Wolsink werd bedankt
voor de EHBO en de muziek en het
kantine beheer.

TW reizen
Wie gaat er mee

winkelen in Düsseldorf
Dit was vorig jaar zo' n groot succes, dat we besloten hebben ook dit jaar op zaterdag 3 de-
cember weer een bus te laten rijden.
Vertrek: 7.30 uur Marktplein Warnsveld, 8.1 5 uur Hotel Leemreis Hengelo,

7.45 uur Marktplein Vorden, 8.30 uur Marktplein steenderen
8.00 uur Marktplein Ruurlo, Prijs f 23,- per persoon.

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

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein
ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

17 nov. Bejaardenkring Dorps-
centrum

18 nov. Jong Gelre Regio-volleybal
competitie tegen Almen en
Warnsveld, Dorpscentrum

22 nov. KPO bijeenkomst
22 nov. Soos Kranenburg

10 jarig bestaan
25 nov. Jong Gelre, Algemene

ledenvergadering + film,
Hotel Bloemendaal

26 nov. Uitvoering Vordens dames-
koor, Dorpscentrum

1 dec. Bejaardenkring Dorps-
centrum, Sint Nicolaas

2 dec. Schaatsen Jong Gelre,
vertrek vanaf Dorpscentr.

6 dec. Soos Kranenburg
9 dec. Volleybal Jong Gelre

Dorpscentrum
12 dec. Agrarische gespreksgroep

Jong Gelre
15 dec. NCVB Dorpscentrum

Kerstvier. Leger des Heils
17 dec. Regionale zaalvoetbalcomp.

West-Achterhoek,
Jong Gelre

20 dec. KPO kerstavond
21 dec. Soos Kranenburg

Ijsvereniging
Vorden
De Ijsvereniging Vorden hield haar
jaarlijkse ledenvergadering in het
Dorpscentrum onder voorzitterschap
van de heer M. Groen. Er was weinig

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Hente van de Bekke krabb'n zich 's achter de oorne, hoo mos zee d'r
now met an. At zee niks dei'j zo'j zeen dat de motte vanaovund kapot in
't hok lei. 't Was toch maor lastug a'j de kearl daags neet bi'j huus had-
den. Maor jao, a'j d'r goed oaver naodachten kon 't ok haos neet an-
ders. Die paar varkens waarn d'r mooi bi'j maor van leaven konn'n zee
d'r op gin stukken nao. En zee hadd'n now vastugheid wat eur inkom-
sten betrof, 'n Eersten van de maond wis zee al precies wat Bets, eur
kearl, in huus zol brengen. En met de varkens was 't zo da'j de ene keer
gold kregen en da'j ze de andere keer viefentwintug gulden op de stat
mossen leggen. En angezien Hente op tied nog wel graag un ni'j jörks-
ken an de hoet wol hemmen was zee maor bli'j dat Bets vastugheid
hadde wat dat betrof.

Maor wat leep zee te prakkezeern, zee zol maor wat an de motte doen,
anders was 't ens neet meer neudug. Eers eur buurman, Eavert Broek-
man maor 's bell'n, den was nogal venemstug op zukke dinge, den wis
t'r soms nog meer van as 'n veedokter. Maor Eavert kon eur vandage
neet helpen, den had op las van Triene, zien vrouw, wat onderhanden
waor e neet van weg kon zonder ongenoegen in de huusholling te krie-
gen. Zee zol Dr. Beil maor bellen raon e eur an.

Dat dei ze dan ok maor metene want at ze de motte zo bekek wodd'n e
d'r veural neet better op, at dat maor goed ging! Zee had an 'n dokter
veteld dat t'r haos bi'j was dus den zol zo metene wel hier wean. 't
Duurn 'n ketier, 'n half uur, drie ketier maor nog gin dokter. Meschien
was 't um de moeite ens neet weerd umme te komm'n veur zo'n varken
of had e 't knats vegett'n. Maor wacht 's, zee kon Olbert Luusman ok
wel 's bell'n. Al was den gin veedokter, hee had van alle middeltjes in
huus en spuiten hier en daor met alle grei dat al of neet veur um vebaon
was. En natuurluk veurdelugger as 'n dokter.

Olbert had dizeen dag schienbaor neet volle anders te doen want hee
was t'r binnen tien minuten.
"Loop maor metene met nao 't schot, dan kö'j zeen wat um mekeert."
Olbert bekek de motte en zei toen: "100%zeker bu'j natuurluk nooit
maor' k denke wel da' k um wat geven kanne waor e van opknapt, 't Zal
't effen uut 'n auto haal'n."
Olbert kwam weer binnen met un flesken wonderspöl en 'n spuite. Hee
was net de boel an 't klaormaak'n too d'r ene an de zieddeure an in
kwam.
"Oh, gut", zei Hente en ging kiek'n.
Wat zee edach hadde was gebeurd, ongemarkt was Dr. Beil d'r inge-
kommen. Den begon metene achter uut 'n hals te sprekken want den
had al deur wat t'r an de hand was, dat had e an 'n auto ezene schien-
baor.
"Hente, mo'j 's goed luusteren, i'j jaagt eers den kearl daor achter in 't
huus de deure uut anders kiek ik neet nao de motte en komme hier ok
nooit weer."
Hente kreeg de kop nog rooier as de lellen van de hane naöst 't huus en
kon wel deur de grond zakken maor stuurn de kwakzalver toch weg.
Want zonder 'n veedokter kö'j toch ok neet bi'j ons in d'n Achterhoek.



Geslaagde gymuitvoering 'Sparta'

In aanwezigheid van onder meer een deel van het college van B&W en een aantal ere-leden gaf de gymnastiekver
eniging 'Sparta' zaterdagavond haar jaarlykse uitvoering in de kleine zaal van sporthal 't Jebbink. De bezoekers
kregen een uitgebreid programma voorgeschoteld van niet minder dan negentien nummers. Na de opmars kwamen
allereerst de kleuters aan bod. Onder leiding van mevrouw Kaasjager speelden de kinderen wat met hoepels en
blokjes.
Later kwamen de kleuters nog een
keer terug met een oefening op de
kast en de bank. De meisjes van 9 tot
en met 11 brachten een oefening aan
de evenwichtsbalk, alsmede later op
de avond een oefening op de mini-
tramp. Hieraan deden ook de jongens
mee.
De jongens en meisjes in de leeftijd 12
t/m 14 jaar en de dames en heren ju-
nioren gaven demonstraties op vier
springtoestellen. Een leuk gezicht was
de Aerobic dancing van de kinderen 6
en 7 jaar, die fraai waren uitgedost. De
dames van de jazzgymnastiek o.l.v.
Edda Brandts kwamen eveneens met
een soortgelijke dans, zij het vanzelf-
sprekend wat professioneler. Nadat
de meisjes t/m 8 jaar een ringoefening
hadden gedaan werd het programma
voor de pauze besloten met ringen-
zwaaien door vijf dames van de senio-
rengroep.
Het programma na de pauze begon
met de brug ongelijk voor meisjes van
12 en 13 jaar, alsmede de groep van 14
jaar en ouder. Deze groep stond onder
leiding van mevrouw Roelofs. Zij is
leidster van de dames van Sparta.
De meisjes van 8 jaar kwamen nog
een keer aan bod met een play-back
nummer, terwijl de meisjes van 9 t/m
11 jaar een rytmische oefening ten
beste gaven.
De huisvrouwengroep van 'Sparta'
onder leiding van mevrouw Dreise de-
den een zogenaamd lijnbalspel. Wel
leuk om te doen maar minder geschikt
als kijkspel.

De jongens en de heren van 'Sparta'
stonden met hun oefeningen onder
leiding van Jan Evert Wensink. Het
als 'Mannetjesputters' aangeduid on-
derdeel, waarbij de heren senioren in
blauw gestreepte zwempakken
opkwamen kwam niet geheel uit de
verf. Integendeel tot het slotnummer

waarbij allereerst Edda Brandt een
fraaie showdans ten beste gaf waarna
drie van haar groepen onder meer de
can-can dansten, dit werd zeer goed
gebracht.

Al met al een geslaagde uitvoering
van 'Sparta'.

Voetbal
Vorden verliest met 4-1 van
Voorwaarts
Vorden I moest het zondagmiddag in
Twello in de uitwedstrijd tegen Voor-
waarts doen zonder de geblesseerde
doelman Wim Harms. Vanwege een
verwonding aan zijn pols moest Wim
Harms het laten afweten. Hij werd
vervangen door Hans Groot Roes-
sink.

De Vordense achterhoede, blijkbaar
toch ietwat uit haar doen door het niet
meespelen van Harms, brouwde er
deze middag weinig van. Invaller
doelman Groot Roessink had overi-
gens geen schuld aan de Voorwaarts
doelpunten.
Bij de rust leidde de thuisclub met 1-0
dankzij een doelpunt van Joop Lint-
horst. Een keihard schot in de boven-
hoek, onhoudbaar voor Hans Groot
Roessink.
In de tiende minuut van de tweede
helft werd het 2-0 dankzij Harry Slot.
Even later kreeg Voorwaarts een pe-
nalty toegewezen toen Ernst te Velt-
huis binnen de beruchte lijnen hands
maakte. Doelman Groot Roessink
stopte de strafschop. Een minuut later
was het wel raak toen Jos Tijhuis de
bal over de keeper heen in het Vor-
den-doel lepelde.
De Vordense voorhoede, al bijna een
uur bezig met een vervroegd "winter-
slaapje" slaagde er in om via Reinier
Teerink wat terug te doen, 3-1. Harry
Slot bepaalde vlak voor tijd de eind-
stand op 4-1.

Jaarvergadering
De voetbalvereniging "Vorden" be-
legt op dinsdagavond 22 november
om 20.30 uur in het clubgebouw haar
jaarvergadering. Bij de bestuursver-
kiezing zijn de aftredende leden J. van
Ark, J. Jansen en J. Rouwenhorst her-
kiesbaar.

Uitslagen/progamma
Uitslagen V. V. Vorden, zaterdag 12 no-
vember: Witkampers A l - Vorden A l
l -3. Zondag 13 november: Voorwaarts -
Vorden 4-1; Vorden 6 - Eerbeek 5 2-1.
Programma zaterdag 19 november:
Varsseveld AH - Vorden AH; Vorden
Al-ZelhemAl;VordenBl-DEOBl;
Socii BI -Vorden B2; Vorden Cl -For-
tuna Cl; Rekken Cl - Vorden C2; Vor-
den C3 vrij. Zondag 20 november:
Sprinkhanen - Vorden; Kotten 2 - Vor-
den 2; Viod 5 - Vorden 3; Vorden 4 -
SCS 1; Zutphania 4 - Vorden 5; Vor-
den 6 - Dieren 4; SVBV 5 - Vorden 7;
Vorden 8 - Dieren 6.

EGW l - Ratti l (za): 5-1
Nadat het duel vorige week zaterdag
bij een 1-1 stand in de 40e minuut
werd gestaakt wegens dichte mist,
kregen de Kranenburgers afgelopen
zaterdag een 5-1 nederlaag te verwer-
ken tegen het Gelselaarse EGW.

Voor rust werd het al 2-0 door enkele
verdedigingsfouten, terwijl Ratti daar-
voor toch al verscheidene kansen had
weten te creëren. Na rust een fel aan-
vallend Ratti dat iets tegen de 2-0 ach-
terstand moest ondernemen. Helaas
werd het in de 60e minuut reeds 3-0.
Even leek het nog dat de Vordenaren
/ich herstelden doordat Jan Nijenhuis
de stand na 25 minuten spelen op 3-1
bracht, maar pogingen om de achter-
stand weg te werken leidden tot een 5-
1 eindstand.

Zaterdag 19 november speelt Ratti l
om half 3 thuis tegen het Doesburgse
Sporting Ambon.

Bekerwedstrijd:
Luctor et Emergo (Almelo) l -
Ratti 1: 2-1
Zonder al te veel verwachtingen trad
Dames l aan tegen hoofdklasseploeg
Luctor et Emergo. De eerste helft ging
gelijk op wat resulteerde in een rust-

stand van 0-0. Na de thee kwam Luc-
tor et Emergo flink opzetten, wat re-
sulteerde in een 1-0 stand. Maar Ratti
liet het hier niet bij zitten. B. Bos wist
via een pass van M. Gotink de stand
op 1-1 te brengen. Dit mocht echter
niet baten want Luctor et Emergo wist
de wedstrijd 10 minuten voor het ein-
de te beslissen met 2-1.

Volgende week spelen Ratti Dames l
uit tegen Gaanderense boys.

Zaalvoetbal
Velocitas I - Dynamo IV10-2
Voor het eerst dit seizoen trad het eer-
ste team van Velocitas volledig aan. Of
dit een stimulans betekende is de
vraag, maar feit was wel, dat Dynamo
gedurende de gehele wedstrijd kans-
loos was. Er werd uitstekend gekom-
bineerd en de doelpunten vielen als
rijpe appels van de boom.

Na de openingstreffers van Richard
Bargeman en Mark Rouwen deed Dy-
namo iets terug.

Jan Addink en Heimoed Megens
zorgden voor een 4-1 ruststand. In het
begin van de tweede helft hadden de
Vordenaren te kampen met een lichte
inzinking. Dynamo profiteerde gretig
en verkleinde de achterstand tot 4-2,
terwijl Tonnie Meyer op fantastische
wijze een strafschop onschadelijk
maakte.

Hierna kwam de doelpuntenmachine
weer opgang. Vooral dankzij voortref-
felijk spel van Jan Addink werd de
score opgevoerd naar 10-2. Hiervoor
tekenden: Corry ten Barge (2x), Ri-
chard Bargeman (2x), Mark Rouwen
en Jan Addink zelf.

Uitslagen/programma
Uitslagen: Velocitas l - Dynamo IV
10-2; Sp. Eibergen IV - Velocitas II
4-3; Velocitas III - Veldhoek 12-11.

Programma vol gen de week: maandag
21/11 Vorden: Velocitas II-Rietmolen
II 20.00 uur; vrijdag 25/11 Eerbeek:
Andarinyo IV - Velocitas III21.30 uur.

B.V. 'Flash-Vorden'
Badmintonuitslagen
districtcompetities
Afgelopen zondag moest het tweede
team van de B.V. "Flash-Vorden" naar
Doetinchem waar zij uit moesten ko-
men tegen het team van de B.C,
"Doetinchem". De wedstrijden be-
gonnen om half 10 in de Sporthal Roo-
zengaarde.
De eerste wedstrijden vielen al direct
niet mee om redenen dat men moest
wennen aan de verlichting in de spor-
thal en ook omdat de vrij jeugdige te-
genstanders over meer souplesse be-
schikten. Zowel, Kater, Coppiëns en
Anette Baars verloren hun enkelspe-
len terwijl Janny Westerveld pas na
een vermoeiende 3-setter de wed-
strijd in haar voordeel wist te beëindi-
gen. Het ging naderhand allemaal
moeizaam ondanks het feit dat én de
gemengd dubbel door het koppeld
Baars/Kater én de herendubbel Ka-
ter/Coppiëns werden gewonnen. De
vroege zondagmorgen is wellicht ook
hieraan debet geweest.
Uitslagen:
HE: R. Kater 9-15/5-15, E. Coppiëns
8-15/11-15; DE: A. Baars 11-ü/8-11/2-11,
J. Westerveld 11-3/4-11/11-6; GD: A.
Baars/R. Kater 18-13/15-3, J. Wester-
veld/E. Coppiëns 12-15/11-15; HD: R.
Kater/E. Coppiëns 15-6/18-17; DD: A.
Baars/J. Westerveld 1-15/4-15.
Einduitslag: 5-3 in het voordeel van de
Doetinchemse badmintonvereniging.

Tafeltennis
Treffers '80-Dynamo I: 4-6
Het eerste team van de Treffers leed
opnieuw een nederlaag door met 6-4
van Dynamo I te verliezen. S. Hoven-
kamp wist nog wel tweemaal te win-
nen, maar M. Knippen en F. Evers be-
haalden maar één keer winst.
Het tweede team van de Treffers in-
casseerde haar eerste nederlaag van
Atak 5. Het team trad aan met drie in-
vallers waarvan alleen R. Böhmer al
zijn partijen wist te winnen. De wed-
strijd eindigde met een 4-6 stand voor
Atak. Treffers IV gingen kansloos ten
onder tegen Dropshot IV. Alle par-
tijen werden verloren zodat ck eind-
stand 0-10 was. m)
Programma: Jeugd: Vios I - Treffers I;
Treffers II - Grol VI. Senioren: A tak -
Treffers; Treffers - ETTV; Treffers - Li-
tac. Z.

dagmiddag tegen ATC uit Hengelo.
De bezoekers kwamen in de eerste set
al vrij snel op een 5-10 voorsprong,
mede doordat de Dash dames tot vier-
maal toe een opslag zagen mislukken,
hetgeen zich in het verdere verloop
van de wedstrijd nog een paar maal
zou herhalen. In de slotfase van deze
eerste set toonde Dash toch nog haar
ware gezicht en won uiteindelijk met
15-11.
De tweede set was volledig voor de
Hengelose dames. Bij de stand 0-8
kwam Dash nog even terug maar
moest toch met 8-15 het loodje leggen.
De derde set verliep in het begin suc-
cesvol voor de thuisclub. Bij de stand
14-9 leek Dash zelfs op rozen te zitten.
ATC vocht echter op geweldige wijze
terug. Door twee persoonlijke fouten
van ATC speelsters won Dash de set
toch nog met 16-14.
De vierde set verl iep aanvankelijk
zeer spannend. De twee ploegen la-
gen beurtelings op voorsprong. Bij de
stand 9-9 kreeg ATC echter enkele ge-
weldige smashes van Carla Jansen en
Bettine Rouwenhorst om de oren, zo-
dat Dash uiteindelijk verdiend met 15-
9 won en daarmee een 3-1 eindover-
winning behaalde.
Zaterdag gaan de dames van Dash op
bezoek bij de Zwaluwen in Almelo.

Uitslagen volleybal
Dames: Promotie ABS I - Dash 2 3-1;
Epse 3 - Dash 7 3-0; Boemerang 2 -
Dash 3 2-1.
Jongens: Colmschate - Dash 2 3-0.
Meisjes A: Dash l - S VS l 0-3.
Meisjes B: Wilhelmina 2 - Dash 21-2;
Dash l - Brovoc 2 3-0; Dash 3 - Hansa

Klein Brinke, Vorden; 3. Jan Starkink,
Lochem; 4. Harry Stapelbroek, Wich-
mond; 5. Marcel Bulten, Vorden.
Klasse 80 cc: /. Erik van Ark, Vorden;
2. HansBerendsen, Hengelo; 3. Herben
Stakkers, Vorden; 4. Lubert Lenselink,
Eefde; 5. Angel o Stapelbroek, Wich-
mond. *
Klasse 125 cc: /. Tjeerd Stapelbroek,
Wichmond; 2. Adri van Ark, Vorden; 3.
Albert Biel derman, Vorden; 4. Rob
Groot Tjooitink, Warnsveld; 5. Frank
Arendsen, Hengelo.
Bromfietsen jeugd: 1. Peter Lenselink,
Eefde; 2. Laurens Bouwmeister, Vor-
den; 3. Wim Schoemaker, Warnsveld;
4. Jan Dijk, Warnsveld; 5. Eelco Pierik,
Wichmond.

Waterpolo
DWL - Vorden '64: 2-7
De Vordense dames hebben zater-
dagmiddag in een faire wedstrijd in
Westervoort een gemakkelijke 2-7
overwinning behaald op DWL.
In de eerste periode kon Vorden de
meerderheid in slechts één doelpunt
van Diseree Westerveld in de score tot
uitdrukking brengen. In de tweede pe-
riode liepen de Vordense dames via
Grietje Welleweerd, Diseree Wester-
veld en Marieke Velhorst uit naar een
0-4 voorsprong.
Nadat Antoinette Weyenberg de
stand in de derde periode op 0-5 had
gebracht, scoorde DWL tweemaal te-
gen 2-5. Diseree Westeveld en Grietje
Welleweerd bepaalden de eindstand
op 2-7.

23-0. 0...
Meisjes C: Colmschate - Dash l 0-3; j3lll<UT£Il
Dash2-SVS 12-1 .

Volleybal
Dash dames Vorden winnen
met 3-1 van ATC Hengelo (O)
In een sfeervolle sporthal 't Jebbink te
Vorden speelden de dames van Dash,
uitkomend in de derde divisie, zater-

Walter Arendsen
wint "Okhorst
grasbaantrophee"
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" sloot het seizoen af met
de traditionele grasbaanwedstrijd om
de "Okhorst" trophee. Aan dit evene-
ment dat zaterdagmiddag rondom de
boerderij van Harry Stapelbroek in
Wichmond werd georganiseerd gin-
gen niet minder dan 38 coureurs van
start. Een rekord aantal. In de ver-
schillende klassen werd fanatiek doch
zeer sportief geknokt. In de A-klasse
werd Walter Arendsen winnaar, zodat
hij in het bezit kwam van de fraaie
grasbaantrophee.
De uitslagen waren:
A-klasse: 1. Walter Arendsen, Henge-
lo; 2. Peter Bergsma, Hummel o; 3. Rol/'
Oosterink, Vorden; 4. Erik Berenschot,
Hengelo; 5. Jan Koop, Warnsveld.
B-klasse: 1. Erik Bulten, Vorden; 2. Jan

Uitslagen biljartvereniging
Kranenburg
Olburgen 2 - Kranenburg l 35-36
Kranenburg 2 - Olburgen 4 40-26
Kranenburg 3 - Tremethe l 33-35
Boggelaar l - Kranenburg 4 35-28

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost

meer.

Toegewijde verzorging

Rouwcentrum
Vorden

van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink 4
S 05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Naar ieders levensovertuiging.
Rekening houdende met de wensen van de familie.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel heeft, scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengen van overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn, S 055 - 21 51 36

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

Manege'de Hessenkamp kan
weer leerlingen aannemen
voor paardrijles.
Kerkhoflaan 5, Vorden.

Te koop: droog open haard
hout f40,- per kub.
Tel. 6646. Walgemoet,
Brandenbarchweg.

KWALITEITSONDERGOED
voor het hele gezin haalt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

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

Zaterdag 19 november

KLAVERJASSEN
Café de Boggelaar

Warnsveld. Aanvang 20.00 uur.
Telefoon 05752-1426.



bij

U BENT
van harte welkom

de Vordense winkeliers

Door dit jaar uw kerst en St. Nicolaas inkopen in Vorden te doen. Dingt u mee naar een van de

honderden prijzen in de unieke 5x kans St. Nicolaasaktie. Vroeg kopen

geeft u extra kans op een prijs en alle gewonnen prijzen

worden u gratis thuis bezorgd.

• lDE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

Martei
tteeds doeltreffend l

Wapen- en sporthandel
TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

Speciale St. Nicolaas
aanbiedingen
Engels talige singels
v.a. f 1,- per stuk of 11 voor lU,""

Nederlands talige singels
v.a. f 2,-per stuk 6 voor IUf~"

Cassettes va 2voor 10,-
L.P.'s van 15 tot 50% KORTING

FA. WOLSING
JULIANALAAN 20, VORDEN. TEL. 05752-1209.

Folkloristische Dansgroep
"Knupduukskes" Vorden

zijn na een geslaagd dansseizoen weer
aan de winterrepetities begonnen.
Naast onze trouwe leden kunnen we
nieuwe

enthousiaste mensen
gebruiken.

Oefenavond 's woensdags om 20.00
uur in bar/bodega het Pantoffeltje.

Nadere inlichtingen bij het bestuur of
telefonisch 2083 of 1795.

MODE-
KLEUREN

De grijs-/wart
gebloemde blou-
rok kornbinatie
met /wart besje
past bij de
vleermuismouw-
blouse met
epauletten. De
rok met losse
/,\k kan met
ophaalettekt
en gewoon
gedragen
worden.

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

Te koop: een grote hout + ko-
lenkachel 1.07 m hoog en 33
cm diep.
Broodtrommelhaardje +
schuifdeurtje + potkachel-
tje.
Tel. 05752-2269.

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

INRUILAKTIE
Bij aankoop van een

SEIKO horloge vanaf 250:
50.- terug voor uw

oude horloge!
Geldig gedurende de maand november.

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

PROFICIAT EXPRESS {
12]/2 jaar of 25 jaar getrouwd?
bel voor gratis verrassingspak-
ket -i- waardebonnenboekje.
Tel. 05753-1236.

HUISBRANDOLIE, f
PETROLEUM, DIESELOLIE

Vraagt rijs.
G. WEULEN-KRANENBARG

EN ZN. B.V.
Vorden. Tel. 05752-1217-1811

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TkUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

H.H. Landbouwers.

Te huur gevraagd:
landbouwgrond v.d.
aardappelteelt.

G.D. Wullink,
Banninkstraat 54a,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1427.
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HorlogerieGoud-Zilver -Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Cldt Tel!05753-1374

Stakingen of
stiptheidsakties???

Uw gelukwens vergezelt van een bloe-
metje via Uw Fleurop-Bloemist komt
gegarandeerd goed en op tijd over.

BLOEMEIMSPECIAALZAAK

J.J. DIJKERMAN
ZUTPHENSEWEG 5 - TEL 1334 - VORDEN.

Voor al uw bloemwerk
Vers en zeker

Buurtver. Delden
organiseert zondagmiddag 20 november a.s. een

FILMMIDDAG
voor kinderen t/ m ca. 15 jr.

Aanvang 14.00 uur.

Café het Zwaantje
HENGELOSEWEG, VORDEN

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

C'afc-Rcstauranl

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

r-jr^er*4&

9 wi/.2o,°öuar
in Residentie Schoenakrr

theWoodpeckers
" 1 1

tot
Joornaqroob

LÊDfN: V/?J FA/r/?f£

ENTREE: P 5= N* *££?"!
Saf

Stomerij voor Vorden e.o.

Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Te koop: vierdels van een
roodbonte pink bij:
A.G. Winkels,
Almenseweg 40. Tel. 1683.

Te koop: ca. 1500 Kerstden-
nen + open haard hout.
Tel. 05752-1667.

Trekkingslijst V.V. Vorden

afd. Jeugd verloting

Lotnr. Prijsnr.
88 20
296 21
494 1
681 2
843 10
1178 34
1280 36
1310 14
1375 29
1377 35
1395 15
1546 8

Lotnr. Prijsnr.
1653 16
1717 30
1737 3
1747 17
1760 5
1817 32
1840 25
1849 4
1859 31
1910 11
1937 19
1945 18

Lotnr. Prijsnr.
2021 6
2041 13
2107 26
2202 7
2245 12
2440 22
2465 27
2553 23
2603 9
2615 28
2658 24
2740 33

Prijzen kunnen afgehaald worden bij Fam. Kruip, Het
Hoge 52 Vorden. Tussen 18.00 en 20.00 uur.

Voor a l uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping
^^_^ Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
•nfe en watertechnisch installateur

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

ZUTPHENSEWEG 29 • VOKDEN - TEL O5752 197!

CITROEN *RUESINK*RUURLO* HAAKSBERGEN

Grof/s wintercontröle tot 30 nov. voor uw auto.
Maak snel een afspraak, (duurplm. 1/2 uur).

Tectyleren en ML-beurt nu voor speciaal tarief.
Holle delen 150.-Holle delenen onderzijde 250.-inci. btw

Uitlaat, accu's en banden tijdens deze actie voor zeer
scherpe prijzen...

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

DeVenteHcamp11. Ruurto.Tel. 05735-1753
Kruislandsingel 46. Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA



WIJ ZIJN 20 BRUTAAL
DATONSBEAUJOLAISOOK

IN PRIJS'N PRIMEUR IS
Onze inkopers zijn weer heel brutaal bezig REGENT

geweest, in Frankrijk Daarom dus dat onze ^
Beaujolais Primeur niet alleen erg lekker is maar d

ook spotgoedkoop. En dat kunt u ook zeggen van 399
onze sigaren en bonbons.
U ziet dat goedkoop en gezelligheid best samengaan.

Dankzij uw brutale kruidenier kunt u nog 'ns een
voordelig voorraadje voor de feestdagen inslaan.

59DELMONTE
BANANEN B»HDE LUSSAUDIERE » IftOO

'n rode Franse wijn, fles 0,7 liter • VOOR l\r

BORDEAUX WIT •
demi-sec, fles 0,7 liter

YARKENSSATÉ
3 stokjes, diepvries

CORNED BEEF
blik 340 gram

BEAUJOLAIS
PRIMEUR

9
^&NHraRMMifflRMHm;̂ föS8̂ fö̂ 8BM^&Hm&HHmB!il̂ ffiSII18RR f|es (

WILDE •JwwvWjyK ~-»r-
0 CIGARILLO'SlOOOHlÉANNASOTS
/ kistie 50 stuks • W kistje 25 stuks ^ m *0

™ fles 0,7 liter

459
HALVARINE
kuip 500 gram, Vrij Produkt

CALVE SAUZEN
fles 0,25 liter, diverse smaken _

ROGGEBROOD
pakje 450 gram, licht of donker

BAARSSEN
ZURE HARING
pot 0,5 liter

109 BANKETUÏÏTER
99 RpoMBOP OCA

199
49

400
gram

249

NOBO BOKKfPOOTJES 1AO
pak 150 gram l ^W m

MARSEPEIN 00
staaf 100 gram i l

KLEUTERTAAI
zak 500 gram 179
GEBROKEN SPERZIEBONEN OF
WORTELEN EXTRA FUN 00
3/4 pot i t

SPINAZIE OF BOERENKOOLAO
pak 450 gram, Vrij Produkt W /

KOFFIEZET
APPARAAT
voor 6-8 koppen

SLAGERIJ
Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling.
Prijzen geldig t/m 19 november 1983.

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 19 november 1983.

HOLLANDSE
GOLDEN DEUCIOUS
HOLLANDSE PREI
GEMENGDE IMPORT
PAPRIKA'S

NET CA. l KIIO

STERADENT TABLETTEN ICO
buisje 26 stuks l «^ t

ANCO
MAGERE RUUAPKN 1390 EMP»"«K0H(Mllt 99

KILO • ̂ ^F

7Ó VERSE KUIKENBOUTEN 0<K S8H£ 499
«o/" HUISHOUDKAARSEN 900

GEHAKT doos 20 stuks ^ * *
199 HALf OM HALf 345 SINTERKLAAS LP. 399

JACHERMANS

PR1.U

WAT UW POKTCMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN

46



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 17 november 1983

45e jaargang nr. 36

Tentoonstelling jubilerende
vogelvereniging 'Ons Genoegen'

De tentoonstelling van de Vordense vogelvereniging 'Ons Genoegen' welke dit weekend in cafe-wegrestaurant 'De
Boggelaar' werd gehouden, kreeg ditmaal een extra feestelijk tintje. De vereniging vierde namelijk tevens haar vyf-
tien jarig bestaan. Dit jubileum werd tegelijkertijd met de opening van de tentoonstelling gevierd. Voorzitter H.
Smallegoor gaf een kort overzicht en memoreerde dat de heren Wissels, Weustenenk, Pijpers en Schumacher de
aan/et tot de oprichting van 'Ons Genoegen' hebben gegeven. Zy ontvingen een pen met inscriptie, terwijl de da-
mes bloemen in ontvangst mochten nemen.
De avond werd verder doorgebracht zien door de firma Borgonjen.
met kegelen. Bij de dames ging de eer-
ste prijs naar mevrouw Kup, terwijl de PRIJSWINNAARS:
heer Wissels bij de heren eerste werd. Kanaries: Stam 4: 1. J. Hiddink, 2.
Voor de tentoonstelling op zich had- B.A. Borgonjen. Stel 2; 1. J. Hiddink,
den circa 20 inzenders vogels inge- 2. G.J. Schumacher.

Been (na loting.)
Derby prijs: B.A. Borgonjen.

stuurd die werden gekeurd door de
heren W.J. Derksen, Enschede en
G.J. Ni jenhuis , Markelo voor wat be-
treft de kanaries. De tropen en
grasparkieten werden gekeurd door
de heer J.L. Kaper uit Broek en Water-
land. De vogels werden tijdens de ten-
toonstelling gratis van voedsel voor-

A. Kwekers l vogel: 1. G.J. Schuma-
cher, 2. B.A. Borgonjen, 3. R. Langen-
hof, 4. R. Langenhof. Dit alles na lo-
ting.
B. Kwekers l vogel: l. J. Hiddink, 2.
B.H. Bulten, 3. B. Stokkink.
E.K.O. l vogel: 1. H.J. Lenselink.
O.K. l vogel: 1. B. Stokkink, 2. H.

Tropen en bastaarden:
Stel 2: 1. H.J. Arendsen.
O.K. l vogel: 1. H. Smallegoor.
Parkieten:
A. Kekers l vogel: mannen Ie prijs
J. V^Bbls. Ie prijs poppen J. Wissels.
B. Kwekers l vogel H. Loman. Derby
prijs J. Wissels.
Grote parkieten
1. J. Derksen.
O.K^fc/ogel: 1. H. Smallegoor.

Explosieven uit bos opgehaald

Het bosperceel nabij de ingang van kasteel Vorden, dat sinds vorige week vrijdagavond door de politie was afgezet, is
weer veilig. De explosievenopruimingsdienst heeft gisteren het oorlogstuig, een Duits pistoolmitrailleur, zo'n veer-
tig patronen en twee handgranaten, weggehaald, dat door twee jongens, die met metaaldetectors bezig waren ge-
weest, was gevonden. Het klusje was in een oogwenk geklaard.

Gezellige
feestavond
"De Snoekbaars"
Ter gelegenheid van het 35-jarig be-
staan hield de Vordense hengelaars-
vereniging "De Snoekbaars" zaterdag-
avond in een goed gevulde zaal van
"De Herberg" een feestavond.
Voorzitter D.J. Weustenenk verwel-
komde in zijn openingswoord onder
meer de heer M. Burger, één der op-
richters van de vereniging alsmede
mevrouw Koster, echtgenote van wij-

len de oud-voorzitter de heer J. Kos-
ter.

Het werd een gezellig feest mede door
toedoen van de heer H. Nijkamp die
als "Rudolf Sluier" de lachers op zijn
hand wist te krijgen. Hij bracht zijn
conferences in het dialekt. De henge-
laarsvereniging uit Hengelo, die ook
voor deze feestavond was uitgeno-
digd, had nog een verrassing voor "De
Snoekbaars" in petto. De heer Weus-
tenenk mocht uit handen van zijn col-
lega I lulstijn een tweetal wisselbakers
in ontvangst nemen. Een geste die
zeer op prijs werd gesteld.

Ernstige botsing
Wientjesvoort
Vrijdagnacht, om half twaalf, deed
zich een ernstige botsing voor in de
eerste bocht bij de Wientjesvoort. De
bestuurder G.G.L. uit Aalten, komen-
de uit de richting Vorden, geraakte in
de eerste bocht op de linker weghelft.
Daar reed juist mevr. D.S. uit Eefde.
Er volgde een frontale botsing, met als
gevolg dat 5 gewonden moesten wor-
den overgebracht naar Het Spittaal.
Beide auto's werden afgevoerd.
De kwetsuren varieerden van gebro-

ken arm, gekneusde ribben tot her-
senschudding en snijwonden. Een in
de auto van mevr. D. S. zich bevinden-
de kleuter kwam ongedeerd uit het,
wrak.

Gladde wegen
De plotselingen gladheid dinsdag-
morgen is menigeen overvallen. Ook
Rijkswaterstaat, maar toch kwam de
bestrijding toch nog vlot op gang. De
G.S.M, kreeg meer aanbod van reisi-
gers te verwerken, maar de bussen re-
den met grote vertraging in de eerste
ochtenduren.
Er deden zich ook enige kop/staart-
botsingen voor. Echte ongelukken de-
den zich voor op de Vordenseweg en
de Z.E.-weg.

Bandstaai verloren
In de tuin en weiland van de familie
Takkenkamp zijn enige rollen band-
staal aangetroffen, vermoedelijk zijn
deze van een vrachtwagen afgerold,
een spoor van vernielingen nalatend.
Expediteur noch eigenaar hebben
zich gemeld. De gemeente heeft de
zware rollen afgevoerd.

Deur ingetrapt
politiebureau
De Rijkspolitie had in de vroege och-
tenduren van afgelopen zaterdag
nogal moeite met een inwoner uit
Hengelo (O).
De man A.A., geboortig in Turkije,
bleek wat teveel aan Bachus te heb-
ben geofferd. Zijn geld was op en nu
moest de politie hem naar zijn woon-
plaats vervoeren. De politie kon ge-
zien haar werkzaamheden geen ge-
hoor geven daaraan. Nadat A. A. na-
dien in de Dorpsstraat nog moeilijk
deed, keerde hij teruy^ar het politie-
bureau en trapte aldal^^n ruit van de
deur in, hetgeen ondanks het vroege
uur door iemand werd opgemerkt.
Een zoekaktie naar de dader bleef
zonder resultaat, maareen proces-ver-
baal van verhoor is^^derweg naar
Hengelo (O).

Voor de bijeenkomst van de A.J.K.
commissie van Jong Gelre bestond
een goede belangstelling. Voor deze
avond was de heer Kevelam uitgeno-
digd. Deze bedrijfsvoorlichter uit Vor-
den en omgeving sprak over diverse
zaken zoals de EEG-plannen in Brus-
sel, belasting-technische zaken etc.
Centraal stond de vraag in hoeverre
het momenteel economisch aantrek-
kelijk is om nog net even die extra koe
te houden. De heer Kevelam besprak
in dit verband o.m. hoe de verhouding
ligt tot eigen ruwvoer of ruwvoeraan-
koop.
Na afloop ontspon zich een waarde-
volle discussie.
Op 22 november zal in Ruurlo een le-
denvergadering plaats vinden van de
regio Oost-West Achterhoek. Onder
meer zal hier prof. J. de Hoog uit Wa-
geningen spreken alsmede de onder-
voorzitter van de GMvL de heer Nij-
huis.

Grote show-avond
biljartvereniging
KOT Vorden
Onder het motto "Dat is uutgoan" or-
ganiseert de Vordense biljartvereni-
ging KOT op zaterdagavond 26 no-
vember een grote show-avond in cafe-
wegrestaurant "De Boggelaar". Deze
avond, die om 20.00 uur begint, wordt
gepresenteerd door Anneke Drent.
Medewerkenden zijn ondermeer:
"De Alpenzusjes"; Melchior; het duo
John en Graads en de regionaal be-
kende Marinus Ruumpol. Verder
werken mee Jodeljerry G reven Kwar-
tet.
Het podium is voor deze gelegenheid
in het midden van de zaal geplaatst zo-
dat een ieder één en ander goed kan
zien. Deze show-avond is voor ieder-
een toegankelijk. De toegangskaarten
zijn vanaf heden verkrijgbaar bij café
Uenk te Vorden en bij weg-restaurant
"De Boggelaar" aan de Zutphenseweg
te Warnsveld.

De sirene.... hij doet 't o.k.! (?)
Hij...?
'k Weet niet of het woord "sirene" in onze taal manlijk is, maar ik weiger
zo'n schreeuwlelijk vrouwelijk te vinden.
"De Sirenen", de zeemeerminnen, in de kunst veelal uitgebeeld als hall
vrouw/half vis, moeten zich, dunkt me, toch al vreselijk beledigd voelen
omdat zo'n "Schreifritz" haar naam draagt: een toestel tot het geven van
geluidsignalen, een instrument waarin door het inblazen van lucht een
schijf met concentrische rijen gaatjes aan het draaien wordt gebracht
waardoor een nauwkeurig regelbare toon ontstaat...

In de grijze oudheid, zo wordt verteld en ook geloofd, betoverden Sire-
nen met haar schoon gezang de voorbij-varenden, zodat deze de kust na-
derden en schipbreuk leden ofwel in het water sprongen om de Sirenen
te naderen.

Het huilend geluid van onze dorps-sirene is evenzeer "verleidelijk". Elke
eerste maandag van de maand rond het middaguur k l ink t immers het si-
rene-lied over ons dorp en wijde omgeving met zijn weiden, akkers en
bossen.

Hij doet 't.
De verleiding voor de voorbij fietsende en rijdende mensen is te denken:
Alles is O.K. Hij doet 't.
Maar niets is minder waar.
Als de sirene "alarm" geeft, wat moeten we dan, waar naar toe, waar zijn
we veilig, ergens of nergens? Als we vanuit onze woningen naar "de sire-
ne" toekomen, lijden we schipbreuk. Of..., of is het sirene-signaal "vei-
lig"?

Vergeet het maar.
Terwijl ze roepen veilig, veilig, vrede, vrede, O.K., O.K. overvalt hen plot-
seling....
Het is een knetterende vloek dan "vroom" te zeggen: Dat moge GOD
verhoeden! Hij vraagt aan ONS dat te verhoeden. Wat geeft Hij griezelig
veel macht, verantwoordelijkheid aan onze mensen. Dat is onze "Gran-
deur", onze grootheid. Kunnen we die aan? Of zijn we klein, te klein?

Rond twaalf uur luidt ook de luidklok van de dorps/kerktoren. Ook op de
eerste maandag van de maand. Sirene en klok.
Schone verleidster en nog net op tijd (ook al is het 12.00 uur) de klok met
zijn bim, ham, BOM.

J.K. Kr.

26 NOVEMBER BONTE AVOND MET ZANG

Vordens Dameskoor
bestaat 35 jaar
Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan zal het Vordens Da-
meskoor, samen met het kinderkoor "De Kinderry" °P zater-
dagavond 26 november een gezellige uitvoering geven. Deze
avond zal in het Dorpscentrum worden gehouden. De beide
koren zullen voor de pauze een zangprogramma brengen, ter-
wyl er na de pauze een bonte avond wordt georganiseerd on-
der het motto "Ratjetoe".

Het Vordens Dameskoor heeft vanaf
de oprichting tot in 1966 wijlen de
heer D. Wolters als dirigent gehad.
Deze bracht het koor in enkele jaren
in de Superieure afdeling. De uitvoe-
ringen met daaraan gekoppeld een
bonte avond waren een jaarlijks hoog-
tepunt.
Na het overlijden van de heer Wolters
werd de heer Schierboom uit Zelhem
dirigent. Met hem werden ook ver-
schillende successen behaald onder
andere deelname aan het Nederlands
koorfestival van de AVRO. Goed ge-
slaagd en zeer leerzaam.
Wegens vertrek naar elders werd de
heer Schierboom vervolgens opge-
volgd door de heer Best uit Vorden.
Onder zijn deskundige leiding werd er
eveneens goed gezongen. Het zilve-
ren jubileum werd gevierd met een
prachtig concert. Het koor onder lei-

ding van dirigent Best bracht onder
meer het prachtige "Stabat Maler"
van Pergolesi ten gehore.
Aan dit concert werkte ook de sopraan
Marie van Hassel en de alt Joke en Vin
mede, daarbij ondersteund door het
Gelders Symphonie Orkest.
In 1978 werd de heer Best als dirigent
opgevolgd door de heer P. Rouwen.
Ook het kinderkoortje staat onder zijn
leiding. Met hem mocht het Vordens
Dameskoor verschillende kontakta-
vonden en kertconcerten verzorgen.
Met de heer Rouwen kwam ook de ge-
zelligheid van de bonte avonden te-
rug. Het Vordens Dameskoor dat elke
dinsdagavond oefent in het Dorpscen-
trum kan overigens nog best nieuwe
leden gebruiken. Hetzelfde geldt voor
het kinderkoor dat elke dinsdagavond
in het Dorpscentrum oefent.

(/.ie advertentie).

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

In het jaar 1910 werd deze kaart met Kasteel Vorden verzonden. Zoals u kunt
zien is de oprijlaan naar de brug aan de noordzijde van het Kasteel nog in ge-
bruik.



"Wie spreekt er namens de aarde"
Een miljoen jaar lang was het ieder-
een duidelijk dat er geen andere oor-
den waren dan de aarde.
Toen ontdekten we met tegenzin dat
we het middelpunt noch het doel van
het heelal waren, maar daarentegen
woonden op een kleine, broze wereld,
verloren in de oneindigheid en de eeu-
wigheid, ronddrijvend in een grote
kosmische oceaan, wijd en zijd bespik-
keld met tien miljard sterrenstelsels
en een miljard biljoen sterren. Iets in
ons herkent het heelal als ons tehuis.
We bestaan uit de as van sterren.
Onze oorsprong en onze evolutie zijn
verbonden met ver verwijderde kos-
mische gebeurtenissen.
Zolans wij de aarde in pacht hebben,
blijken wij een gevaarlijk soort bagage
te hebben vergaard: erfelijke aanleg
voor agressie en rituelen, vijandigheid
tegenover vreemden, eigenschappen
die ons voortbestaan enigszins twijfe-
lachtig maken.
Aan de andere kant hebben we ook
medelijden met anderen verworven,
liefde voor onze kinderen en onze
kleinkinderen. Er zijn werelden waar-
op nooit leven is ontstaan. Er zijn we-
relden die zijn verminkt en tot bouw-
vallen gemaakt door kosmetische ca-
tastrofes.
Wij hebben geluk.
Wij leven.
Wij hebben macht, en het welzijn van
onze beschaving ligt in onze eigen
handen.
Als wij niet namens de aarde spreken,
wie dan wel?
Als wij niet betrokken zijn bij onze ei-
gen overleving, wie dan wel? Ge hyp-
notiseerd door wederzijds wantrou-
wen, bijna nooit denkend om het
voortbestaan van onze soort of onze
planeet, maken de volkeren zich ge-
reed voor de dood.
En omdat we met iets ongekend hui-
veringswekkends bezig zijn, denken
we er liefst niet te veel over. Ieder zin-
nig mens huivert voor een kernoorlog
en elke technologische staat bereidt er
en voor. Iedereen weet dat het waan-
zin is en elke natie heeft een excuus.

De conventionele bommen uit de
Tweede Wereldoorlog werden block-
busters genoemd, ze bevatten 20 ton
TNT en daarmee kon een heel blok
huizen worden verwoest.
Alle bommen die in de Tweede We-
reldoorlog op steden zijn gegooid had-
den samen een kracht van 2 miljoen
ton, 2 megaton TNT. Tegenwoordig is
2 megaton de kracht die vrijkomt bij
de explosie van één enkele alledaagse
thermonucleaire bom, één bom met
dezelfde vernietigende kracht als ge-
durende de gehele Tweede Werel-
doorlog.
Maar er zijn tienduizenden nucleaire
wapens. De kracht van deze wapens
gaat de 10.000 megaton ver te boven
(een blockbuster voor elk gezin op de-
ze planeet). De onmiddellijke dood-
soorzaken van een kernaanval zijn de
schokgolf die de zware gebouwen tot
op kilometers afstand met de grond
gelijk kan maken, de vuurgloed, de
gammastraling en de neutronen, die
het inwendige van voorbijgangers ef-
fectief roosteren.

Een schoolmeisje dat de Amerikaan-
se kernaanval op Hirosjima overleef-
de schreef dit verslag uit de eerste
hand:

Door een duisternis als op de bodem
van een hel kon ik de stemmen horen
van de andere studenten die om hun
moeder riepen. Bij de pijler van de
brug, in een grote holle ruimte die
daar was uitgegraven, zat een moeder
te huilen terwijl ze boven haar hoofd
een naakte baby hield die over zijn he-
le lichaam vuurrood verbrand was.
Een andere moeder zat te huilen, ter-
wijl ze haar zuigeling haar verbrande
borst gaf.
In een kuil stonden de studenten en-
kel met het hoofd boven water, klap-
pend in hun handen en smekend roe-
pend en schreeuwend om hun ouders.
Maar iedereen die voorbijkwam was
gewond, iedereen, en er was niemand,
niemand, tot wie men zich om hulp
kon wenden.
Het haar op het hoofd van de mensen
was gekroesd, witachtig en met stof
bedekt. Ze leken geen mensen meer,
geen wezens van deze wereld.

Op l maart 1954 kwam er tijdens een
thermonucleaire proefneming bij Bi-
kini (een van de Marshalleilanden)
veel meer radioactiviteit vrij dan was
verwacht.
Een grote radioactieve wolk kwam
neer op het kleine atol Rongalap, 1500
kilometer verderop, waar de bewo-
ners de explosie vergeleken met de in
het westen opkomende zon.
Een paar uur later sneeuwde het op

Rongalap radioactieve as. De gemid-
delde stralingsdosis die men opliep
bedroeg ongeveer 175 rad (dat is iets
meer dan de helft van de hoeveelheid
die nodig is om een gemiddeld mens
te doden).

Als gevolg van de grote afstand tot de
explosiehaard waren er niet veel do-
delijke slachtoffers.
Maar het radioactieve element stron-
tium dat de betrokkenen via het voed-
sel binnenkregen werd opgeslagen in
hun beenderen en het radioactieve j o-
dium in hun schildklier.
Twee derde van de kinderen en een
derde van de volwassenen vertoon-
den later schildklierafwijkingen, een
vertraagde groei of kwaadaardige ge-
zwellen.
De kracht van de bom op Hirosjima
bedroeg slechts 13 kiloton, wat gelijk-
waardig is aan 13.000 ton TNT.
Die van de proef bij Bikini was 15 me-
gaton (15 miljoen ton TNT). Bij een
volledige kernoorlog waarin aan
weerszijden thermonucleaire wapens
worden ingezet, zou de hele wereld
blootstaan gelijk aan die van meer dan
een miljoen Hirosjima bommen.
Gerekend naar het dodenaantal van
Hirosjima, ongeveer honderdduizend
mensen per 13 kiloton, zou dat vol-
doende zijn om honderd miljard per-
sonen te doden.
Maar tegen het eind van de 20ste
eeuw wonen er op deze planeet nog
geen vijf miljard mensen. De overle-
venden van een kernoorlog zouden
getuige zijn van een aantal fijne gevol-
gen.
Een complete kernveldslag zou de
stikstof in de atmosfeer doen verbran-
den en deze omzetten in stikstofoxy-
den, die op hun beurt een aanzienlijk
deel van de ozonlaag hoog in de
dampkring zouden vernietigen en
daardoor vrij baan kunnen maken
voor een intense dosis ultraviolette
straling van de zon.
De toegenomen stroom ultraviolet
zou jaren stand houden en vooral bij
mensen met een lichte huid huidkan-
ker teweegbrengen. Het stof dat bij
een complete kernoorlog in de lucht
terechtkomt, zou het zonlicht tegen-
houden en de aarde enigszins doen af-
koelen. Zelfs een geringe afkoeling
kan met name voor de landbouw al
rampzalige gevolgen hebben.
De radioactieve straling echter, ve-
roorzaakt door een kernoorlog, heeft
onder andere tot gevolg dat het af-
weermechnisme van het lichaam on-
tregeld raakt, hetgeen onze weerstand
tegen ziekten verzwakt.
En dan zouden er nog vele andere
soorten kwellingen zijn: het verlies
van dierbaren, de legioenen verbran-
den, blinden en verminkten, ziekten,
plagen, lang werkzaam blijvende ra-
dioactieve gifstoffen in de lucht en het
water, de dreiging van tumoren, dood-
geborenen en misvormde kinderen,
het ontbreken van medische zorg, het
hopeloze gevoel van een beschaving
die zonder doel is vernietigd, de we-
tenschap dat we dit alles hadden kun-
nen voorkomen maar niets hebben
gedaan.

Een nucleaire oorlog op grote schaal
ie er nooit geweest. Op de een of ande-
re manier wordt aangenomen dat die
er dus ook nooit zal komen.
Maar we kunnen zo'n oorlog slechts
één meemaken. Tegen die tijd zal het
te laat zijn om orde op zaken te stellen.

Tussen de 15 en 20 miljard jaar gele-
den ontstond het heelal. Toen werd de
eerste generatie sterren geboren en
overspoelde het heelal met licht.
Er waren in die tijden nog geen plane-
ten om het licht te ontvangen, geen le-
vende wezens om de straling van de
hemellichamen te bewonderen. Diep
in de sterren deed de alchimie van de
kernfusie de zware elementen ont-
staan, de as van de verbranding van
waterstof, het atomiare bouwmate-
riaal van de toekomstige planeten en
levensvormen. Geschokt door kolos-
sale explosies stonden de sterren het
grootste deel van hun materie weer af
aan het ijle gas, waaruit ze zich eens
hadden verdicht.

Hier in de donkere en weelderige wol-
ken tussen de sterren ontstonden
nieuwe druppels, bestaande uit vele
elementen, en werden nieuwe gene-
raties sterren geboren.
Dichterbij vormden zich kleinere
druppels bezig zich tot planeten te
vormen.
Daaronder bevond zich een kleine
wereld van steen en ijzer, de jonge aar-
de.
De jonge aarde koesterde zich in het
zonlicht en verwarmde de oeraarde,
deed stormen, bliksem en donder ont-
staan.

Door geleidelijke ontgassing van ge-
steente ontstond er een oeratmosfeer.
De lava van de vulkanen kookte over.
Deze processen ontbonden de mole-
culen van de oeratmosfeer, de brok-
stukken hergroepeerden zich tot
steeds complexere vormen, die zich
oplosten in de jonge oceanen.
Moleculen organiseerden zich op een
nieuwe manier en aan de oppervlak-
ten van kleideeltjes deden zich com-
plexe chemische reacties voor.
Op een dag kwam er een molecule te
voorschijn die heel toevallig in staat
was ruwe kopieën van zichzelf te ma-
ken met behulp van de andere mole-
culen.
Geleidelijk aan, onwaarneembaar,
was het leven ontstaan. Er kwamen
organismen die gonsden, kropen,
voortstrompelden, gleden, spartel-
den, kronkelden, klommen of zweef-
den. En toen, amper een ogenblik ge-
leden, daalden kleine dieren af uit de
bomen die ze bewoonden.
Ze begonnen rechtop te lopen en leer-
den zichzelf het gebruik van werktui-
gen, temden andere dieren, gingen
planten kweeken, maakten gebruik
van vuur en ontwikkelden een taal.
Ontwikkelden in steeds sneller tempo
schrijfkunst en bouwden steden en
zond ruimteschepen naar andere pla-
neten. Ziehier waartoe atomen water-
stof in staat zijn, mits ze 15 miljard jaar
van kosmische evolutie de tijd krijgen.

Wij mensen zijn een moeilijk soort en
we vormen een gevaar voor onszelf.
Wij hebben het eigenaardige idee ge-
koesterd dat een persoon of een sa-
menleving die enigszins van ons ver-
schilt, wie wij ook zijn, op de een of an-
dere manier raar of bizar is en moet
worden gewantrouwd of veracht.
Het heelal kan dicht bevolkt zijn met
intelligente wezens. Maar elders zul-
len geen mensen voorkomen zoals
wij.
Enkel hier.
Alleen op deze kleine planeet.
Wij zijn zowel een zeldzame als een
bedreigde soort.
Ieder van ons is kostbaar.
Als een menselijk wezen het met u
oneens is, lagË^t leven. Op geen tien
miljard sterrWielsels is eer tweede te
vinden. Willen wij overleven, dan
moet ons vertrouwen tegenover onze
medemens worden uitgebreid, zodat
ze de hele menselijke gemeenschap
gaat omvatt^fcle hele planeet aarde.
Vele leidinggWende zullen dit een on-
plezierig idee vinden. Ze zullen bang
zijn voor het verlies van macht. We
zullen onze krachten moeten richten
op een onderneming die niet aan de
dood is gewijd, maar aan het leven.
Wij zijn begonnen onze oorsprong te
overdenken.

Opgebouwd uit sterrenstof peinzen
wij over de sterren. Wij zijn het die na-
mens de aarde spreken. Wij mensen
moeten er voor zorgen dat onze aarde
niet ten onder gaat aan kernwapens en
aan lucht, water en bodem vervuiling.
We moeten er nu met z'n allen kei-
hard aan werken willen we onze aarde
nog leefbaar houden, want we hebben
niet alleen tegenover ons zelfde ver-
plichting om te overleven, maar ook
tegenover het oude en onmetelijke
groote heelal waaraan wij uiteindelijk
zijn ontsproten.

R. Schmitz

Nationale
Jeugdcollecte

Keuze uit de
aanwinsten van de
bibliotheek
Volwassenen:
Management en sociaal beleid; de so-

' dale dimensie bij de besturing. Vrouw
zijn in het licht van het evangelie. King-
ston, M. Mannen uit China. Kirst, H.H.
Opstand tegen Hitler. Jansen, B. Verder
naar het Noorden. Wereld, De, hangt
van drukwerk aan elkaar. Vuyk, B.
Reis naar het "Vaderland in de verte".
Bladergroen, W.J. Lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van het kind.
Oomkens, M. December cocktail. Hel-
ler, J. Eerlijk als Gold. Oster, A Een
vrouw van de wereld. Werner, H. Ver-
zetsjongen. Zomeren, K. van en W.
Reppel De grote droogte in waterland.
Derksen, J. Over verlies en verlangen.
Muiswinkel, L.F. van Inleiding tot de
macro-economie. Trommelmans, J.
Auto's kopen, rijden, onderhouden.
Bradbeer, R., P. de Bono en P. Lauri
Het computerboek. Roemer, A.H. Ner-
gens ergens. Forsyth, F. Er zijn geen
slangen in Ierland. Krotkov, Y. De No-
belprijs.

Jeugd:
Hafkamp, C. Grote Schim en de Kelder-
spin. Dros, I. En een tijd van vrede. U'1

Den Bogaard, J. De avonturen van
Swiebertje. Albada, M. van De vuurvo-
gel. Haar, J. ter Tristan en holde. Hel-
den, R. van Kijk op sterren. Evans, A.
Het aquarium. Wood, G.L. Het groot
Guinness dierenboek.

Dammen
Damclub DCV verliest in
Alkmaar met 14-6
Het derde achttal heeft een krappe 9-7
nederlaag moeten inkasseren tegen
het hooggeplaatste DVTTerborg. Na-
dat Martin Boersbroek verloren had,
maakte Wim Berenpas door een ruil
met doorbraak naar dam cWstand
weer gelijk. De stand bleef ge^Ptot 5-
5 waarna Bertus Wentink het positio-
neel niet meer kon bolwerken en ver-
loor. Ook Berend Rossel verloor, maar
dit was onnodig. Na een kombinatie
haalde hij op het verkeerde \4fcdam.
Door op het goede veld damWnalen
was de stand gewonnen geweest. Jan
Hoenink won nog wel na een schijf-
winst, maar dat had geen belangrijke
gevolgen meer.
De uitslagen waren:
W. Giesen - B. Rossel 2-0; A. Marlet - B.
Hiddink 1-1; J. Fokkink - J. Hoenink
0-2; B. Huls-J. Lamers l-l;J. V esters -
B. Wentink 2-0; J. Kamphuis - G. Brum-
melman 1-1; D. Drevers - W. Berenpas
0-2; R. Derksen jr. - M. Boersbroek 2-0.

De jeugdspelers uit het vierde blijven
het goed doen. Tegen de ook meren-
deels jeugdige opponenten tegen
DCH 3 uit Hengelo werd een 6-4 over-
winning geboekt, door overwinningen
van Wim Berenpas en Michicl Boer-
kamp. Jurgen Slutter mocht niet kla-
gen dat zijn tegenstander de stand nog
remise liet lopen, want het zag er vrij
hopeloos uit.
De uitslagen waren:
W. Berenpas-J. Wentink 2-0; J. Slutter
- A. Hiemcke l-1; M. Boersbroek - A.
Blom 1-1; W. Hulshof- H. Tekelenburg
0-2; M. Boerkamp -R. Kusters 2-0.

was een succes:
De onlangs in Vorden gehouden col-
lecte van het Nationaal Jeugd Fonds -
het fonds van Jantje Beton - heeft het
forse bedrag opgeleverd van in totaal
f 1712,35.

Van dit bedrag zal ca. 50% ten goede
komen aan de plaatselijke jeugdgroe-
pering, die aan de collectie heeft mee-
gedaan, t.w.: Zwem- en Poloclub Vor-
den '64. De opbrengst zal o.a. worden
besteed aan: aanschaf nieuwe polo-
caps, badhuur overdekt zwembad in
Eefde.
Het overige deel van de opbrengst zal
door het Nationaal Jeugd Fonds wor-
den besteed aan de financiering van
tientallen projecten ten behoeve van
het jeugdwerk in ons land. Het gaat
hierbij om speelplaatsen, kinderboer-
derijen, clubhuizen, speelotheken,
peuterspeelzalen e.d. Concrete hulp
voor nieuwe mogelijkheden en nieu-
we voorzieningen.

Het plaatselijke actieteam dankt iede-
reen voor zijn bijdrage, in het bijzon-
der de collectanten.

Tegen DIOS 2 heeft er voor DCV 2
een overwinning ingezeten, maar het
ontbreken van de nodige koelbloedig-
heid na een 3-tal uren spelen zorgde
ervoor dat er geen wedstrijdpunten
verdiend worden. Han Lankhaar had
zich een gewonnen stelling verschaft,
maar liet het remise lopen door op een
verkeerde manier achter een schijf te
lopen, waarna de tegenstander ge-
noeg schijven van het bord kon halen.
Saskia Buist had de remise in handen,
maar zag een finesse over het hoofd;
en Wim Sloetjes wist door een genie-
pige manoeuvre snel een schijf te win-
nen, maar wist de winst niet te vinden.

Daartegenover staat dat de tegenstan-
der van Gert Hulshof in zeer goede
positie Hulshof naar dam liet komen,
waardoor die ineens beter stond. Na
een langdurig eindspel bleek de winst
niet te vinden en werd tot remise be-
sloten, gezien het beeld van de partij
een gerechtvaardigde uitslag.

De uitslagen waren:
J. Lankhaar - E. Smalen 1-1; S. Buist -
W. Bennink 0-2; J. Masselink-A. Baks
2-0; B. Nijenhuis-J. Frissen 1-1; H. KL
Kronenborg - J. Helmink 0-2; G. ter
Beest - G. Kerkelijk l-1; W. Sloetjes - R.
Wopereis 1-1; G. Hulshof-M. Konniger
1-1; B. Breiiker - M. Koster 0-2; H.
Wansink - J. Bakker 2-0.

Het gebrek aan slagzetvaardigheid bij
sommige spelers is het Vordense
team fataal geweest in deze wedstrijd
tegen het al bijna kampioen zijnde
Alkmaar. Harry Graaskamp, Gerrit
Wassink en Simon Wiersma verloren
door een kombinatie. Wim Wassink
zette de partij ingewikkeld, als gebrui-
kelijk en verloor ook, helaas ook als
gebruikelijk. Johan Krajenbrink, Wie-
ger Wesselink en Henk Ruesink wer-
den met 3 remises slecht beloond; het
waren alle drie voordelige remises. De
enige winst was voor Theo Slutter.
DCV moet nog tegen Beverwijk en

Uithoorn, en zal uit deze 2 wedstrij-
den 2 punten moeten halen om zeker
te zijn van het behoud van deze klasse.
De individuele uitslagen waren:
J.H. Beeke-J. Krajenbrink 1-1; J. Hou-
wing- W. Wesselink l-l; J. Mekken-H.
Ruesink 1-1; C. Pang Atjok - G. Was-
sink 2-0; T. v.d. Aar-H. Graaskamp 2-
0; N. Ligt hart - A. Wassink 2-0; C.
Blankendaal - W. Wassink 2-0; M. van
Dieken - S. Wiersma 2-0; J. Hemels - H.
Hoekman 1-1; G. v.d. Kuyt - T. Slutter
0-2.

School 't Hoge (lamkampioen
Op het jaarlijkse schooldamkam-
pioenschap dat door de Vordense
damclub DCV wordt georganiseerd,
is School 't Hoge op de eerste plaats
geëindigd. Tweede werd de kampioen
van vorig jaar, de school uit Kranen-
burg. Het winnende team bestond uit
Christoph Wiekart, Edward van Arre-
gon, Gerben Vruggink, Marcel Vrug-
gink en Marco Wijers, die alle wed-
strijden wonnen, waarvan meerdere
door een overtuigende 8-0.
De eindstand:
/. 't Hoge, 8 pt; 2. Kranenburg, 6 p t; 3.
De Vordering, 4pt; 4. Pr. Julianaschool,
2 pt; 5. Dorpsschool O pt.
Het vervolg van deze wedstrijd is het
kampioenschap van Oost-Gelder-
land, dat op 21 januari in Dinxperlo
gehouden wordt, en waarvoor 't Hoge
zich nu heeft geplaatst.

Onderlinge damcompetitie
Voor de onderlinge damcompetitie
van DCV werden de volgende wed-
strijden gespeeld:
Senioren: J. Lamers - //. Hoekman 2-0;
H. Ks.se/ink - B. Rossel 2-0; G. Brum-
melman - B. Hiddink 0-2.
Jeugd: J. Slutter - G. Brinkman 2-0; L
Baakman - H. Berenpas 0-2; A. Bouw-
man - H. Boerkamp 1-1; E. te Velthuis -
A. Bouwman a/g.; M. Boerkamp - W.
Addink 2-0; J. Kuin - M. Boersbroek 1-
1; W. Hoenink - B. v. Zuylekom.

soms lijkt
drukwerk

te druk
Wij willen u graag als
vakdrukadviseurs de richting
wij/en naar drukwerk, dat
echt een reclame voor uw
/aak en smaak is. Welkom
voor vakadviezen.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

Nog geen St. Nicolaas kado gevonden?
Wat dacht u van een pracht

4-KLEUREN KASTELEN-KALENDER
De mogelijkheid bestaat om bij voor-inteken ing in het bezit te ko
men van zo'n pracht kalender tegen de prijs van f 15,-.
Wat moet U doen?

Alleen maar

Drukkerij Weevers bellen.

Telefoon 05752-1404 en U kunt vrijdag 2 december beschikken
over de Kastelen-kalender 1984. Na deze datum verkrijgbaar in de
boekhandel, prijs f 20,-.
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