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BURGEMEESTER MR. M. VUNDERINK TIJDENS HOORZITTING:

"Economische grondslag
camping Wientjesvoort wordt
niet aangetast"

De commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften is woensdagavond naar aan-
leiding van het door de heer E.A.S. von Mengden ingediende beroepschrift tegen de beslissing van
B&W om een verzoek om een kampeerexploitatievergunning, geruime tijd bijeen geweest om bei-
de partijen te horen.
Aanleiding hiertoe is dat B&W voornemens /ij n de heer von Mengden een kampeervergunning te
weigeren voor de /uid/ijde van de Ruurloseweg. In het bestemmingsplan Wientjesvoort staat dit
terrein omschreven als bestemd voor agrarische doeleinden.

De raadsman van de familie von
Mengden Mr. G.J. Jansen uit Leiden
wees erop dat zijn cliënt al jaren in on-
zekerheid verkeert. "Al die jaren heeft
de gemeente Vorden gedoogd dat er
aan de zuidzijde gekampeerd mag
worden. In 1978 werd kenbaar ge-
maakt dat er binnen één jaar een
nieuw bestemmingsplan voor de
Wientjesvoort zou komen. Het heeft
echter vier jaar geduurd voor dat het
plan aan de raad werd voorgelegd.
Een nalatigheid van de gemeente
Vorden", aldus Mr. Jansen die aan-
voerde dat in 1979 de problemen
met de hinderwet niet aan de orde
zouden zijn geweest.

Hinderwet
Burg. Mr. M. Vunderink, die even-
eens door de commissie werd ge-
hoord, wees juist op dit aspekt. "Wan-
neer namelijk een vergunning aan de
heer von Mengden voor de zuidzijde
wordt verleend dan ontstaan er voor
de aangrenzende landbouwbedrijven
problemen met het oog op de hinder-
wet", zo lichtte de heer Vunderink toe.
Ook ontstaan er volgens hem proble-
men op verkeersgebied. (De noord-en
zuidzijde van het kampeerterrein
wordt nl. gescheiden door de weg Vor-
den-Ruurlo). Mr. Jansen vond dit laat-
ste geen steekhoudend argument.

"De uitvalswegen van de camping zijn
een flink eind uit de bochten van de
rijksweg. Bovendien mag daar sneller
dan vijftig gereden worden", zo zei hij.

Zwart op wit
gemaakte afspraak
De problematiek die met de aangren-
zende landbouwbedrijven zou kun-
nen ontstaan zag Mr. Jansen evenmin
zitten. "Er is bijvoorbeeld met de heer
Graaskamp een zwart- op wit gemaak-
te afspraak dat beide partijen rekening
houden met eikaars belangen. De
kampeerders op de Wientjesvoort we-
ten ook heel goed dat kamperen op
deze camping zuiver gericht is op
kamperen in de natuur. Dus dat geak-
septeerd wordt dat de buurman een
boer is", aldus de raadsman.
Burgemeester Vunderink benadrukte
dat het altijd in de bedoeling van het
college heeft gelegen om de camping
te laten voortbestaan. "Door een
stukje van de zuidkant over te hevelen
naar de noordzijde krijgt de familie
von mengden zelfs meer kampeer-
eenheden. De economische grond-
slag van de camping wordt dus niet
aangetast", aldus de heer Vunderink.
Mr. Jansen bestreed de redenering
van burgemeester Vunderink inzake
meer kampeereenheden aan de
Noordzijde.

"Om economisch te kunnen exploite-
ren heeft de heer von Mengden, ge-
zien de aard van de camping, de zuid-
zijde juist nodig. Met alleen kamperen
aan de Noordzijde zou hij uit econo-
misch oogpunt "pretparkachtige" toe-
standen moeten kreeëren. En dat is in
strijd met de opzet van de camping:
namelijk het kamperen in de natuur".
Nu zijn het in feite alleen maar papie-
ren problemen, waardoor de mensen
elkaar in het harnas jagen", aldus de
heer Jansen die van mening was dat
wanneer de vergunning niet wordt
verleend de gemeente Vorden scha-
devergoeding moet betalen.

In de haren
Vanuit de raad is destijds nog een po-
ging^fcidernomen om middels ge-
spreüren met de heer von Mengden
en de aangrenzende landbouwers,
een compromis te bereiken. Dit heeft
tot niets geleid. Aan het eind van de
hoor^ting vlogen Mr. Jansen en
Bur^Punderink elkaar (figuurlijk ge-
sproken) in de haren. De heer Jansen
stelde namelijk dat het college alsnog
een gesprek, niet zag zitten. Burge-
meester Vunderink vond deze uit-
spraak volkomen uit de lucht gegre-
pen. "U was degene die een dergelijk
gesprek niet zag zitten", aldus de heer
Vunderink.

Aktie Polen
Even is het stil geweest aan het front van de Aktie Polen, maar achter de
schermen \s er toch wel het een en ander gebeurd.
Omrede dat de Fam. Marjee, v.d. Vrochterdijk 10 Barchem, graag naar
Polen wilde om hun bijeengegaarde goederen te brengen.
De giften stroomden daar binnen zoveel zelfs dat zij contact hebben ge-
zocht met onze stichting en het overige aan de Stichting Vorden-Ruurlo-
Barchem helpt Polen hebben afgestaan.
Dit tesamen met de alsnog binnengekomen goederen bij de heer W. Wil-
brink heeft geleid tot het resultaat dat wij 18 september met een bus vol
goederen weer naar Lasin vertrekken. Die samenwerking was snel ge-
vonden en gaan dan ook gezamenlijk de goederen naar Polen brengen.
Even een bedankje aan alle vrienden en kennissen die met gulle hand
hebben gegeven en speciaal schoenenfirma v.d. Leeuw uit Borculo die
ons enige honderden paren nieuwe schoenen hebben geschonken. Ge-
weldig mensen bedankt.
U hoort nog van ons als wij terug zijn uit Polen. Mochten er nog mensen
zijn die iets willen geven voor Polen dan graag uitsluitend levensmidde-
len. Neem dan nu met spoed contact op met: Fam. P.A. Marjee, Vroch-
terdijk 10, Barchem, tel. 05735-2772 of W. Wilbrink, Bluisterplein 16,
Ruurlo, tel. 05735-2454.

De heer Wilbrink gaat tevens informeren en bekijken hoe de stand van
zaken is in Polen en of de vorige zending goed op zijn plaats en goed be-
steed is, en hoe het staat met het project wat toen op gezet is voor de inva-
lide kinderen. Waar wij een partij bedden hebben geschonken.
Wilt u voor bovengenoemde zending nog wat meegeven neem dan con-
tact op met bovengenoemde adressen doch voor 10 september a.s.

inwoners van Vorden, deputatie van
verenigingen en buurtbewoners.
Vele cadeaus mocht het echtpaar Von
Mengden in ontvangst nemen.

Het weer werkte zeer mee. Buiten in
de hof was een grootse braderie opge-
steld. Daarbij waren alle oude am-
bachten vertegenwoordigd. Ook de
P.K.V. Vorden was er met een stand,
alsook de bijenvereniging en de werk-
groep "Leefbaarheid Vorden". Voorts
was er gelegenheid om paard te rijden,
dan wel per koets de camping rond te
rijden.

En alle feestelijkheden werden om-
lijst door de vrolijke klanken van "De
Schaddenstekkers" uit Ruurlo.

L.K.C.-camping
"Wientjesvoort"
in het zilver
Camping "Wientjesvoort". één van de
zeventien in Nederland gelegen
Landgoed- en Kasteel-Campings,
vierde afgelopen weekend het zilve-
ren bestaansfeest.
Voor deze viering waren in het afgelo-
pen weekend vele campinggasten
naar Vorden gekomen.
Zaterdagmiddag maakten de gasten

met het motor-passagierschip "Eure-
ka" van de rederij Scheers een tocht
op de IJssel. De Gelderse koffietafel
werd alle eer aangedaan. Ook werd
nog enige tijd in Bronkhorst vertoeft.

DRUKKE RECEPTIE
Zondagochtend mochten de heer en
mevrouw Von Mengden zeer vele
handen schudden.

Niet alleen van de gasten, die of reeds
in het weekend waren gekomen dan
wel speciaal op deze zondagochtend
waren gearriveerd maar ook van vele

Rosj Hasjana,
joods nieuwjaar
Deze week, donderdag 8 september,
viert Israël Rosj Hasjana, de kop van
het jaar, het begin van een nieuwjaar.
Israël begint dan aan het jaar 5744.

Rabbijn Drs. E. van Voolen zegt in
zijn boekje "Joodse Feestdagen":
"Sommige volkeren beginnen het
nieuwe jaar in de lente, wanneer de
natuur weer tot leven komt. De mees-
te westerse volkeren vieren de over-
gang van oud naar nieuw in het mid-
den van de winter. De Joden vieren
nieuwjaar in de herfst, wanneer de na-
tuur op het punt staat te sterven; een
geschikt moment om de hoop op
nieuw leven en een nieuw begin tot ui-
ting te brengen".
Joods Nieuwjaar is geen knal-feest.
Nee, het is veelmeer een tijd van in-

keer en bezinning om vandaaruit een
nieuw begin te maken. Op Rosj Hasja-
na, op Nieuwjaar herinnert de mens
zich het begin van de schepping en
God de Heer gedenkt zijn schepselen.
Israël viert, kun je zeggen, Rosj Hasja-
na als een soort evaluatie: Hoe heb ik
geleefd? Wat hebben we gedaan, be-
reikt? Waar liep het fout?
"Laat de kwade zijn weg verlaten en
de ongerechtige zijn gedachten; laat
hem terugkeren naar de Eeuwige en
Hij zal zich over hem ontfermen, tot
onze God want Hij vergeeft veelvul-
dig". (Jesaja 55:6, 7).
En de eerste tien dagen van het joodse
jaar lopen uit op Jom Kippoer, Grote
Verzoendag, zaterdag 1 7 september.
Ja, een typisch begin-punt, het joodse
nieuwjaar. Als alles in de natuur lijkt/
schijnt te sterven, begint toch het
nieuwe al.
Iets dergelijks, dunkt me, is er ook met
het begin van de dag. In Israël begint
de nieuwe dag bij "de zonsonder-
gang van de vorige dag". De stilte van
de avond en van de nacht, als de men-
sen slapen en vele dieren ook en nieu-
we krachten opdoen tijdens de slaap
in het donker van de nacht.... dan al,
daarmee al begint de nieuwe dag.
Dat alles hoort er bij.
Dat alles is er eerst al.
Tot aktie, tot werken enz. komt de
mens pas veel-later-op-de-nieuwe-
dag.

Op de drempel
In deze tijd van het jaar, nu Israël
Nieuwjaar beleeft, staan toch ook ve-
len van ons min of meer aan het begin
van een nieuw levengjir.
Immers, na de zomeSRantie begint
"het leven" weer: de scholen, de
klubs, de sportverenigingen, de cate-
chisaties, de cursussen enz.
Ook al gaat het Kerke-werk altijd door
(dat is geen seizoenwerk en zeker
geen winter-werk) toc^^orden in de-
ze tijd van het jaar weer "nieuwe be-
ginnen" gemaakt.
Vandaar ook de gezamenlijke start-
dienst a.s. zondagmorgen 1 1 septem-
ber in de Vordense Dorpskerk.

Gezamenlijke
startdienst
De Kerkeraad van de Gereformeerde
kerk en van de Hervormde Gemeente
te Vorden nodigen graag eenieder uit
voor de gezamenlijke startdienst op
a.s. zondagmorgen 11 september in
de Vordense Dorpskerk.
Twee predikanten hopen deze dienst
te leiden: Ds. Zijlstra verzorgt de pre-
diking en Ds. Krajenbrink de liturgie.
De te volgen liturgie wordt gestencild
en uitgereikt.
Ook het Vordens Jeugdkoor "Inter-
Christ" hoopt onder leiding van Joop
Boerstoel aan deze bijzondere dienst
mee te werken.
En de samenzang wordt gestimuleerd
en begeleid door Rudi van Straten, or-
ganist en Arie Wullink, trompettist.
Na de dienst is er "de oversteek naar
het Dorpscentrum". Deze oversteek
wordt op de Dorpsstraat en op de
Raadhuisstraat begeleid door "klaar-
overs". Wilt u hun helpende aanwijzi-
gingen opvolgen!
In het Dorpscentrum is er de ontmoe-
ting, het gezamenlijk koffie drinken
en het aanbieden van het programma
1983/1984 namens de gezamenlijke
commissie voor Vorming en Toerus-
ting van de gemeenteleden.
Voor de kinderen, voor de jeugd is er
na de kerkdienst een speciaal pro-
gramma in het Dorpscentrum.
Iedereen is a.s. zondagmorgen 1 1 sep-
tember hartelijk welkom in de geza-
menlijke kerkdienst in de Dorpskerk
en voor de ontmoeting en de koffie in
het Dorpscentrum.

Port be taa ld
Fort pavc
kantoor Vorden

Geen dienst in
Wildenborchse

Op de tweede zondag in september,
zondag 11 september, is er dit keer
geen dienst in de Kapel de Wilden-
borch.
Eenieder is welkom in de gezamenlij-
ke startdient in de Vordense Dorps-
kerk.

Gezamenlijke
vergadering van
de Moderamina
De Moderamina (zo iets als: het dage-
lijks bestuur van de Gereformeerde
kerk en van de Hervormde Gemeen-
te) hopen samen te vergaderen op vol-
gende week woensdag 1 4 september
in "het Achterhuus" aan de Zutphen-
seweg.

GEBOREN: Elisabeth Maria Johan-
na Zents; Berend Jan Luimes; Anke
Nieuwenhuis.
ONDERTROUWD: G. van Bemmel
en F.D. Rietman.
GEHUWD: M. Horstman en M. Ab-
bink; B.J.J. ter Woerds en M.H.E. Es-
sink; T.G. Brandts en S.M. van Bra-
kel; M.H. Gaal en D. Martens.
OVERLEDEN: Geen.

gaan a.s. zondagmorgen 1 1 september
naar de gezamenlijke startdienst in de
Dorpskerk en daarna naar het Dorps-
centrum. Voor alle duidelijkheid zeg-
gen we dat nog even! En..., in "de
Voorde" is er kinderoppas/kindercrè-
che voor de kleintjes.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 11 september 10.00 uur: ds.
J.R. Zijlstra/J.C. Krajenbrink, Gez.
startdienst in de N.H. Kerk.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra (eigen
kerk).

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 11 september: 10.00 uur ds.
J.R. Zijlstra en ds. J.C. Krajenbrink.
Gezamenlijke Startdienst m.m.v. Vor-
dens Jongerenkoor "Inter-Christ" en
Rudi van Straten, orgel; Arie Wullink,
trompet.

KAPEL DE WILDENBORCH
GEEN DIENST. Zie de Vordense
Dorpskerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
l O e n l l september dr. Haas, tel. 1678.
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 10 september 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Wechgelaer, tel. 1566.
Tevens avond- en nachtddienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
10 en 11 september dr. Vaneker, Vor-
den. Tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEK-JE
Mevr. Gille. Tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

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

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag. Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJK!
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te
Hengelo Gld. 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. Len-
selink. Spreekuren: ma, wo en do,
8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening:
Mevr. K.A. Altena. Tel. 05752-3246.
Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

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

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

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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Wilt U helemaal opnieuw met
Engels of Frans beginnen of
wilt u liever het allereerste be-
gin overslaan?
Elke donderdagavond vanaf 15
september in 't Dorpscentrum
van Vorden.
beginnerscursus om 20.15
uur.

Cursus half-gevorderden om
19.15 uur.

Informatiestencil afhalen bij
Dorpscentrum. Opgeven bij 't
Dorpscentrum

TAPIJTHEINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

VOORVAL UW

Uit de

WAPEN- EN SPORTHANDEL

itttdi dotltrtff***!

Vorden, tel. 1272

Te koop: Jonge konijnen,
Hollanders en kleurdwerg-
jes.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

MOEZEL VAKANTIE
Te huur: Volledig huishoudelijk
ingerichte caravans. Op vaste
standplaats aan de Moezel in
Duitsland. Voor het naseizoen
hoge kortingen.
Fam. Lovink,
Thorbeckestraat 22,
7021 AX Zelhem,
Tel. 08342-1548

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

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Grote keuze in

Wand- en
vloertegels -

Hout- en
plaatmateriaal -

Stenen en
steenstrips -

Deuren - Sanitair,

Kortom alles voor
de bouw

ENKELE PRIJSVOORBEELDEN

Wandtegels P m v a 12,50
Vloertegels P m v a 20,-

A-cement. 50 kg in P.E. zak p.zak 9,25

5 x 7 cm. Geschaafd ..... p.m1. 2,50

Alle prijzen inclusief 18°/oBTW. Afgehaald.

ALLES VOOR DE BOUW
Brinkweg 32, 7021 BW Zelhem. Tel. Oslft-1376

Aardgas in het buitengebied
uw adres voor

AANLEG GASINSTALLATIES
VERKOOP GASAPPARATEN
DESKUNDIG ADVIES

J.H. WILTINK
HET HOGE 20, TEL 1656. VORDEN.

Landelijk erkend gastechnisch installateur.

Te koop
door inruil verkregen vele prima da-
mes- en heren

rijwielen
Verder grote keuze in

kinderfietsen
TWEEW1ELERBEDRIJF

J.H. KUYPERS
VORDEN. DORPSSTRAAT 12, TEL 05752-1393

WUN MAKEN?
Wijnmakers artikelen

Vi notheek Smit
Dorpsstraat 10, Vorden

Telefoon 1391

Te koop: boerenkool, prei en
andijvieplanten.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

Te koop: 40 vierkante meter ei-
ken 7 mm. Lamelen parket,
20 vierkante meter. Ca. 1 jaar
gebruikt. De rest is nieuw.
Tel. 05753-3544.

Te koop: i.z.g.st. ETNA kook-
plaat (aardgas). 4 pits met
spaarbrander.
Tel. 05753-3544.

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te koop: wegens omstandig-
heden allesbrander (Askia).
1 jaar gebruikt. Als nieuw.
Tel. 05753-3544.

Het is september dus we bakken ze weer, die

overheerlijke ovenverse speculaas
volgens een eeuwenoud recept.

WEEKENDRECLAME

TOMPOUSEN 4 halen 3 betalen
WARME BAKKER

OPLAAT BAKT HET VOOR U

Met de zomervakantie nog in uw achterhoofd,
denkt u misschien toch al weer aan uw

wintervakantie
Wij kunnen u hierbij helpen. De nieuwe winterreisgidsen liggen voor

u klaar. Er is weer een scala aan mogelijkheden.
Ook hebben wij voor u de wintervakantiewijzer 82/83 boordevol

informatie.

KOM EENS LANGS, EN BOEK NU VAST UW WINTERREIS.

Rabobank
"VORDEN"

OOK GOED IN REIZEN

Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

Nederlandsche Middenstands
Spaarbank

Voor alle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons

. . makelaars - o.g. en
Z111U £ v3 assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531

Wij verzorgen al uw

slachtingen voor
de diepvries

Tevens

voor- en achtervoeten
+ halve varkens

Ook kunt u uw diepvriespakket zelf
samenstellen. Alles 1 e kwaliteit.

Inlichtingen:
SLAGERIJ - SLACHTHUIS

KEYENBORG. TEL 05753-1320

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggescharen, motoren, alleszuigers enz.

ÜU WC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo G ld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Schoolstraat 6, Vorden. Tel. 1486.

Voor al uw

Renovatiewerk,
timmer- en
metselwerk

Wij kunnen U weer voldoende

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

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

KINDERWETJES NAMETEN:
Regelmatig, minstens eenmaal per halfjaar, de voeten laten nameten

(kijken of de schoentjes nog passen) is in het belang van uw kind(eren). Met het oog
op een gezonde groei van de voeten. Kom daarom eens langs. Onze Bunnies elek-
tronische groeivonmmeter staat er voor. Het kost u niets.

Dan kunt u meteen zien hoe vrolijk-vlot
en eigentijds Bunnies zijn.

Modieus en verantwoord, tot in details.
Verkrijgbaar in de maten 19 t/m 42 en in 5 wijdtes.

Wij bieden u volop keus. Dus... tot ziens!

EEN GRATIS SERVICE VAN BUNNIES.
Bunnies vindt u bij de vakman:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



op vrijdag 16 september in de zaak.

Wij houden 5 shows

's morgens om 9.30 uur en 10.45 uur
's middags om 13.45 uur -14.45 uur en 15.45 uur.

NA DE SHOWS GELEGENHEID TOT AANKOOP

Toegang gratis, met koffie.

Door voor U bekende mannequins
tonen het mooie modeseizoen.

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Dankbaar en blij delen wij u
mede dat God ons zegende
met de geboorte van een zoon
en broertje.

Wij noemen hem

Berend Jan

Zijn roepnaam is:

ARJAN

Jan Luimes
Elly Luimes-Vaags
Gerben

7251 CX Vorden,
31 augustus 1983
Het Wiemelink 63.

Dankbaar en blij geven wij u
kennisvan de geboorte van on-
ze zoon en broertje

HINKE

op 5 september 1983.

Freek Kok
Manneke Kok-Wentink
Anne

7251 WK Vorden,
Hoetinkhof 65.

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van ons doch-
tertje en zusje

Mester Janneke

Zij is geboren 6 september
1983.

Wij noemen haar

MESTER

Gerrie, Gerrit
Egbert en Geert
Harmsen

7251 RH Vorden
„Bosmanshuis"
Baakseweg 3.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

ANKE

Willem en Hannie
Nieuwenhuis-

Decanije

7251 WL Vorden,
2 september 1983
Hoetinkhof 47.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de velefe-
licitaties, bloemen en kado's
die onze trouwdag tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

HENK EN ANS
ARFMAN

Vorden, augustus 1983
Brinkerhof 13.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Op 15 september a.s. hoop ik

ANTOON HELMINK

mijn 65e verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 -
17.30 uur in Café-Restaurant Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Vorden.

„Nieuwenoort"
September 1983
Schuttestraat 15, Vorden.

De Openbare Bibliotheek
maakt u erop attent dat er elke woens-
dagmiddag van 2 tot half 3.

VOORGELEZEN
wordt.
Kinderen van 2 tot en met 5 jaar zijn van
harte welkom. De toegang is gratis.

DE PRIJS TELT
DIT NAJAAR

Modieuze leren flat-trotteur,
een nieuwe modekleur in

collegestijl... past
perfekt, ook in prijs.

Zwart is favoriet... deze softy
modepump is helemaal in

om vrolijk te variëren en
te kombineren. Een

sukses in prijs!

Loop voorop in
mode... dit kan
met deze leuke

rood leren hakballerina,
die weinig kost

WULIINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

Het Groene Kruis
TE VORDEN

Bejaardengymnastiek
Op woensdag 14 september a.s. om
9.45 uur gaat de bejaardengymnastiek
in het Dorpscentrum weer van start.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Het bestuur.

Het Groene Kruis
TEVORDEN

De leden worden uitgenodigd tot het bijwonen
van een algemene ledenvergadering op donder-
dag 22 september a.s. om 20.00 uur in het Dorps-
centrum.

AGENDA:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Aankoop gebouw voormalige Nutskleuter-

school
4. Vaststelling contributie voor 1984.

Voorgesteld wordt de contributie met f 5,- per
jaar te verhogen.

5. Rondvraag
6. Sluiting

Het bestuur.

Nu ook in Vorden:

Cursus Duits voor beginners
Ervaren leerkracht start bij voldoende deelname in ok-
tober een cursus DUITS voor beginners in het Dorps-
centrum te Vorden.
24 lessen voor f 180,- op dinsdagavond (exclusief boe-
ken). Contactavond, tevens opgave op dinsdag 13
september om 19.00 uur in het Dorpscentrum. Telefoni-
sche inlichtingen na 18.00 uur (tel. 05750-20591).
Zie verder RAAMBILJET Dorpscentrum.

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

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

Alles op maat gemaakt naar: ^^

ARUI
U bent welkom aan de Burg. Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijnen speciale prijzen.

Lekker brood
van Echte Bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel, 1384

Nog niet van gegeten, moet je doen,
haal er 's één. Lekker!!!

Zo uit de oven in de winkel!!

14 SEPTEMBER
organiseert de V.V.D. een

voorlichtingsavond
over:

Het vrij recreëren bij agrarische bedrijven
in: CAFÉ „DE ENGEL", A. Ariënsstraat te Steenderen.
Aanvang 20.00 uur.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Kom kijken in de etalage bij LtGA
Elke dag betaalt u voor het BURO

een gulden minder

LIGA boek en kantoor

Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 05752-3100.

Molenbruin van de Hackfortsemolen een aparte klasse

VOLKOREN BROOD!
Koop het bij:

Warme Bakker OPLAAT
P.S. De jongens die naar Parijs gaan voor de rit naar Vorden
succes gewenst. Hun conditie wordt op peil gehouden met
brood van Bakker Oplaat.

Te koop: zeer mooie goed on-
derhouden V.W. kever 1200.
Groen, bj. 1976.
Tel. 05754-329.

Te koop: z.g.a.n.

TOURFIETS
Gazelle sprinter-race,
10 versnellingen, met

spatborden en verlichting.
Tel. 05750-20728. *

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

Verbouw adviezen

Attentie
De jaarlijkse verkoop van al onze
z.g.a.n.

merk-verhuurfietsen
is weer begonnen. Aantrekkelijke prij-
zen voor prachtige fietsen met garan-
tie.

TWEEWIELERBEDRIJF

J.H. KUYPERS
VORDEN. DORPSSTRAAT 12, TEL. 05752-1393

Schoolslr 17
Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN



WIJ ZIJN ZQ BRUTAAL DAT DE

BU ONS NIET DOOR GAAT
Ja hoor, ook uw rokertje wordt overal

stukken duurder. Daar hebben wij zo tabak
van dat wij de prijs van ons toch al zo voor-
delige eigen merk sigaretten en shag niet
verhogen. Dus wordt het prijsverschil nog
groter. En u blijft met smaak roken want u
steekt merkkwaliteit op. U ziet, bij ons blijft
u aan uw trekken komen. Ook wat betreft de
tientalleij andere in prijs verlaagde boodschappen.

Vrij Produkt
halfzware shag,
pakje a 50 gram

SPERZIEBONEN
pot a 0,72 liter

Nieuwe oogst ..Jft

Klfl
AARDAPPELEN
BINTJES

99_*L_7T
WORTELEN EXTRA FIJttL 00
pot a 0,72 liter 5IR- ^ ̂ -

EXETER CORNED BEEF OOO
blik 340 gram -359-_ L i i

5 kilo299
340 gr

GOLDEN WONDER
SLAOUE

Vrij Produkt sigaretten
met of zonder filter,

Poppel aansteker,
2 stuks, voor u in prijs
verlaagd van 199 naar

BAARSEN ZURE HARING 946
pot 50 cl -299-_ A l ̂

KNORR YLEESBOUIUON 1QC
l? tabletten voor SSte* -29§- '"•?!

VENZ CHOCOLADE HAGELMQ
pak 200 gram, melk of puur &Pr l ^m M~

fö

MAGERE CHOCOLADEMELK 00
fles l liter 419- f i

ANCO
EIERPANNEKOEKMIX 00

l 2jQ~ ~f 'f—r^T7 ü f

CALVÉ SAUZEN
flesje a 0,25 liter, diverse smaken

BLOOKER CACAO
pak 125 gram

199.^_I7^

99.499-— y ̂
(w

KNORR AARDAPPELPUREE 00
pak 130 gram -M-3- ^ 7

^

pak 400 gram

PAGE
ZAKDOEKJES
18 pakjes a 10 stuks 99

BARBER
CREAM CRACKERS
pak 200 gram

ROGGEBROOD
pak 450 gram, licht of donker

5?
^0

TISSUE
TOILETPAPIER
4 rollen a 200 vel

129
MIREILLE BADSCHUIM 1OO LILAN SPECULAAS
flacon l liter -2W-_ l i JKS^ pak 400 gram. _ -,^,,//0 pak 400 grs

Verkrijgbaar m onze filialen met een groente afdeling.
Pr ijzen geld g van 6 t m 10 september as MAGERE MEIK AC ENGELSE DROP

GROTE houdbaar, literflacon _ M*J zak 400 gram

.409-. 99

169
99

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij,
geldig van 6 t/m 10 september a.s.

ARIEL
pak 2 kilo _ 699' JAC HERMANS^^ • ' \ _^^^^_^ ^^^^__^ ^_^_ -^—^ -^^^^

149 MALSE RUNDERBIEFSTUK 59Q DAMESVERBAND
• • * ?50 0ram *^ ̂  ̂ F mcwi r.=.i/ on ctni/c

WAT UW PORTEMONNEE NODIG

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN

IJJ

36



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 8 september 1983
45e jaargang nr 26

VOLKSFEEST W1LDENBORCH

Jan Wentink schutterskoning

Het volksfeest in het buurtschap Wildenborch begon traditiegetrouw op vrijdagavond met een toneeluit-
voering. Ditmaal verzorgd door de toneelvereniging "De Eendracht" uit Gelselaar. De voorzitter van de
Oranjevereniging in de Wildenborch de heer R.C. Mennink, kon zowel op vrijdag alsmede op de zater-
dagavond vele belangstellenden in de Kapel welkom heten.

"De Eendracht" bracht een toneelspel
in drie bedrijven getiteld "Morgen
schient de zunne". Wel de zon scheen
ook voor de medespelenden en het
publiek want dit humoristische blij-
spel dat zich op het platteland in de
vijftiger jaren afspeelde werd vlot ge-
bracht en kende een goede rolbezet-
ting.
Met medewerking van de muziekve-
reniging "Sursum Corda" vertrok za-
terdagmiddag een bonte stoet van
versierde karretjes en fietsen vanaf de
Prinses Julianaschool richting kasteel
Wildenborch. Hier werd de optocht
ontbonden en mocht Erik Klein Brin-

ke bij de karretjes een eerste prijs in
ontvangst nemen; 2. Ronald en Paul
van Ark; 3. Ingrid Staring. Martijn
Ezerman kreeg de eerste prijs voor de
mooi versierde fiets; 2. Marion Dijk-
man; 3. Joanne Kistemaker. Tevens
werden hier op de feestweide zater-
dagmiddag de volksspelen gehouden.
Jan Wentink werd bij het vogelschie-
ten schutterskoning; 3. R. Groot Nu-
lend; 3. Jan Langwerden; 4. Joop
Groot Nulend; 5. H. Winkels.

Doelt rappen jeugd: l . Roy te Lindert;
2. EdwinZeevalking;3. Mar Dijkman.
Doeltrappen dames: 1. mevrouw

Kreunen; 2. Harmke Pardijs; 3. Janet
Lindenschot; 4. mevrouw Dijkman; 5.
mevrouw Kaeming.
Schijfschieten: 1. Bert Kornegoor; 2.
R. Groot Nulend; 3. J. Groot Nulend;
4. H. Meulenbrugge; 5. H. Berenpas.

: 1. J. van Amstel; 2. J. Wig-
r mevr. te Lindert; 4. J. Stok-

kink; 5. E. Pardijs.
Dogkar rijden: 1. mevr. Klumpenhou-
wer; 2. Marian Pardijs; 3. Marianne
v.d. Kamer; 4. mevr. Sligman; 5. mevr.
van |^huizen.
BalleKchieten: 1. M. Kornegoor; 2.
H. Eskes; 3. J. Bosveld; 4. A. v.d. Ka-
mer; 5. M. Bosveld.

Groenkursus
start 13 oktober
De Groenkursus, die het I VN, afd. Lo-
chem dit najaar organiseert, is be-
doeld voor alle mensen, die graag
meer willen weten van de natuur om

hen heen. De kursus gaat over wilde
planten en paddestoelen, insecten en
over de bodem, over bomen en over
het milieu. Elk onderwerp wordt door
een deskundige behandeld in één
avond met een inleiding al of niet met
dia's. Daarna wordt over dat onder-
werp een excursie in de natuur gehou-

den. De les over wilde planten, de eer-
ste van dit seizoen, wordt gehouden
op dinsdag 13 september in Rest. De
Heikamp in Ruurlo. Als u mee wilt
doen is het dus goed u nu op te geven,
of informatie te vragen bij een van de-
ze telefoonnummers: 05735-2029 of
05752-6807.

Gemeentenieuws
Telefoon g e m e e n t e h u i s 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openste l l ing gemeentehuis : maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J . l .
Géerken: v r i j d a g van 10.00 to t 11.00 u u r - Spreekuur w e t h o u d e r I I . A . Bogchelman: donderdag van 11 .00 to t 12.00 u u r .

1. Verleende vergunning voor een col-
lecte
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 12 september tot
en met 17 september een collectever-
gunning afgegeven aan "Thuisfron-
ten", de humanistische militaire te-
huizen.

2 Gevaarlyke katapulten worden ver-
boden

Met ingang van l oktober 1983 zal het
verboden zijn bepaalde gevaarlijke
katapulten voorhanden te hebben, in
te voeren, te vervaardigen ofte leve-
ren. Dit is het gevolg van het Konin-
klijk Besluit van 19 ju l i 1983, waarbij
dergelijke katapulten zijn aangemerkt
als ongewenste handwapenen.

Onder het katapult wordt in dit ver-
band verstaan: een schiettuig, be-
staande uit een met de hand te bedie-
nen voorwerp met daaraan bevestigd
elastisch en veerkrachtig materiaal
door gebruik waarvan projectielen
kunnen worden weggeschoten met
een zodanige kracht of gerichtheid,
dat bij door die projectielen getroffen
personen ernstig lichamelijk letsel
ontstaat. Onder deze verbodsbepaling
vallen niet die katapulten, die klaar-
blijkelijk zijn bestemd om als speel-
goed, of in verband met speelgoed
(bijvoorbeeld om een vliegtuigje of
een parachute de lucht in te schieten),
gebruikt te worden.

Sinds jaar en dag is de katapult als
speelgoed bekend. Maar in de afgelo-
pen jaren worden in toenemende ma-
te katapulten op de markt gebracht
die zodanig zijn gecontrueerd, dat met
grote kracht projectielen kunnen wor-
den weggeschoten die ernstig licha-
melijk letsel kunnen veroorzaken. Uit
proeven is gebleken dat projectielen
(bijvoorbeeld ronde stalen of loden
kogels) die met deze katapulten wor-
den weggeschoten, een kinetische
energie kunnen hebben, welke die
van met sommige vuurwapens weg-
geschoten kogels evenaart of zelfs
overtreft. Sommige van deze katapul-
ten zijn voorzien van een effectief
richtmechanisme. Deze katapulten
worden niet alleen bij baldadigheden
en vernielingen op de openbare weg
gebruikt, maar ook ingezet bij groot-
schalige ordeverstoringen als wapen
tegen onder andere politieambtena-
ren. Omdat de katapulten een ernstig
gevaar opleveren voor de veiligheid
van personen en zij geen enkel maat-
schappelijk aanvaardbare bestem-
ming hebben is er reden voor een ver-
bod.
Inleverperiode
Wie in het bezit is van een als gevaar-
lijk aan te merken katapult (of onder-
delen daarvan), krijgt de mogelijkheid
gedurende een periode van veertien
dagen deze ongewenste handwape-
nen bij de politie in te leveren. In Vor-
den kan men daartoe op werkdagen bij
het politieburo terecht van 8.00 tot

18.00 uur, in de weekeinden van 9.00 tot
18.00 uur.
Als de katapulten in de periode van l
tot en met 14 oktober 1983 worden in-
geleverd wordt een tegemoetkoming
van f. 5,- uitgekeerd voor een bedrijfs-
matig vervaardigde katapult en van f.
0,50 voor een niet-bedrijfsmatig ver-
vaardigde. Voor ingeleverde onderde-
len van een katapult wordt f. O, l O ver-
goed.

3. Subsidie Sportverenigingen 1984
Onlangs zijn aan de sportverenigin-
gen welke in 1983 een gemeentesub-
sidie hebben aan-gevraagd de aan-
vraagformulieren voor het subsidie
voor het jaar 1984 uitgereikt.
Voor het subsidie aan sportverenigin-
gen is momenteel een nieuwe subsi-
dieverordening in voorbereiding. De
belangrijkste wijziging ten opzichte
van de huidige verordening zal zijn dat
het subsidie voortaan aan de hand van
de begroting zal worden bepaald.
Derhalve zal het subsidie voortaan
ook vroeger aangevraagd dienen te
worden.
Voor het jaar 1984 moet het subsidie
zijn aangevraagd vóór 15 september
a.s. De verenigingen die in 1983 geen
subsidie hebben aangevraagd en dus
ook geen formulieren voor 1984 toe-
gezonden hebben gekregen, kunnen
alsnog aanvraagformulieren op het
gemeentehuis, afdeling Sociale Zaken
en Welzijn, afhalen en deze vóór 15
september a.s. ingevuld inleveren.

Brandweerdag 1983 ACHTKASTELENRIJDERS
Op zaterdag 10 september a.s. organi-
seert de Vordense Brandweer, brand-
weerdag op het marktplein onder het
motto:
"De Brandweer, niet alleen vechten
tegen vuur...."
De brandweer heeft een taak.
Het woordt zegt het al: het weren van
brand. De daadwerkelijke ofwel rep-
ressieve brandbestrijding én het red-
den van mens en dier is het belangrijk-
ste. Waarvan het redden voor het
blussen gaat.
Met brand weren gaat verder dan al-
leen bestrijding. Het is immers beter
te zorgen dat een brand niet kan ont-
staan of in ieder geval het snel om zich
heen grijpen van brand tegen te gaan.
Daarom is een andere belangrijke
taak van de brandweer het voorko-
men van brand, brandpreventie ge-
noemd.
Wat dat betreft kunt U een handje hel-
pen. In Uw, in ons aller belang. De
brandweer in Uw gemeente of het Na-
tionaal Brandpreventie Instituut ver-
telt U graag hoe. Tenslotte is voorko-
men beter dan blussen!
De brandweer ontwikkelt zich steeds
meer tot een hulpverleningsorganisa-
tie waarop iedere burger een beroep
kan doen. Het verlenen van techni-
sche hulp bij ongevallen en rampen is
een taak waarvoor de brandweer bij
uitstek geschikt is.
Met een grote hoeveelheid speciaal
materieel kan in zeer veel gevallen
hulp worden geboden.
Zoals een kat uit een boom, kan een
koe uit een sloot moeten worden ge-
haald. Een automobilist wordt uit het
wrak van zijn auto gezaagd, duikers
zoeken naar inzittenden van een te
water geraakte auto, mensen worden
uit een defecte lift bevrijd, kelders
worden leeggepompt, de lekkage van
een tankwagen met gevaarlijke stof-
fen wordt gestopt enz. enz.
En dit alles omdat de J^uidweer over
goed materieel en J^ainde man-
schappen beschikt en.... dag en nacht
paraat is!

DE BRANDWEERDAG
Om een ieder beter ^fcend met de
brandweer te maken^m)rdt er een-
maal per jaar een Nationale Brand-
weerdag gehouden.
Op deze dag wordt het materiaal ge-
toond, demonstraties gegeven en het
publiek voorgelicht over brandpre-
ventie en brandbestrijding.
De Vordense vrijwillige brandweer
verzorgt deze dag op zaterdag 10 sep-
tember a.s. van 10.00 - 14.00 uur op
het Marktplein.
Getoond en gedemonstreerd worden;
een hogedruk-tankautospuit, een
manschappen/materiaal/hulpverle-
ningsvoertuig met aanhangspuit, een
groot hulpverleningsvoertuig en een
verbindingscommando wagen.
Beide laatste voertuigen zijn door de
regio Midden Ussel beschikbaar ge-
steld, waarmee de gemeente Vorden
en nog 10 andere gemeente een
brandweersamenwerking heeft.

De brandweer heeft samen met de
Onderlinge Brandwaarborg Maat-
schappij tijdens deze dag een stand in-
gericht voor het geven van voorlich-
tingen, het verstrekken van brochures
en het tonen van autoblussers.
Voor de jeugd zijn er gratis stickers,
suikerzakjes en kleurplaten te verkrij-
gen.
Aan het inkleuren van deze kleurplaat
is een wedstrijd verbonden voor kin-
deren t/m 12 jaar.
De 5 mooiste kleurplaten worden be-
loond met een rondrit in een echte
brandweerauto. De kleurplaten die-
nen hiervoor vóór of op 17 september
te worden ingeleverd bij "De Her-
berg".
De brandweer van Vorden rekent
erop dat het voor een ieder een leerza-
me dag zal worden.

11 sept. VRTC De 8 kastelenrijders
om 14 uur aankomst Parijs-
Vorden

20 sept. KPO
23 sept. Volksfeest Linde
24 sept. Volksfeest Linde
26okt. KPO
12 nov. Feestavond HSV de Snoek-

baars, 35 jaar bestaan
22 nov. KPO
20 dec. Kerstavond KPO

Monstertocht
Parijs-Vorden
V.R.T.C. "De Achtkastelenryders" uit Vorden is klaar
voor de monster fietstocht Parys-Vorden. De laatste test
de toertocht door de Achterhoek over 180 kilometer is na
alle tevredenheid verlopen. Alle fietsers staan te trappelen
om vrijdagmorgen naar Parijs te gaan.

In de afgelopen weken is er uitgebreid
geoefend. Zo is er een nachttocht rond
het IJsselmeer gemaakt, waarbij het
rijden bij nacht geoefend werd en ook
het rijden bij onverwachts slecht weer.
In Limburg werd onder meer op de
Cauberg en de Bemelerberg gereden.
Wat de conditie betreft, zo zegt Gerrit
Oplaat, zit alles snor. Ook organisato-
risch en financieel is de speciaal be-
noemde commissie erin geslaagd de
eindjes aan elkaar te knopen.

In totaal proberen 14 fietsers de af-
stand van 600 kilometer tussen Parijs
en Vorden te overbruggen. Ze wor-
den bijgestaan door 16 begeleiders in
8 auto's. Zonder deze begeleiders zou
zo'n monstertocht niet mogelijk zijn.
Zij zorgen niet alleen voor het voedsel
maar bovendien zorgen zij ervoor dat
de fietsers veilig door het verkeer wor-
den geleid. De karavaan vertrekt vrij-
dagmorgen om 8.30 uur vanaf het

plein voor de Zuivelfabriek richting
Parijs, waar ze rond een uur of drie ho-
pen aan te komen.
Het vertrek vanuit Parijs is gepland op
zaterdagmorgen 8.00 uur. Door de
heuvels en bergjes wordt er niet har-
der gereden dan gemiddeld 25 kilo-
meter per uur, waardoor de totale
fietstijd zo'n 24 uur duurt. Hierbij is
dan rekening gehouden met enkele
rustpauzes onderweg en met eventue-
le pech. De fietsers worden zondag-
middag tussen 14.00-15.00 uur in Vor-
den terug verwacht. Ze komen dan uit
de richting Hengelo en gaan dan over
de Horsterkamp, de Dorpsstraat naar
het Marktplein, waarna bij "De Her-
berg" nog even nagekaart wordt.
Om deze monstertocht financieel mo-
gelijk te kunnen maken heeft de
"Achtkastelenrijders" veel financiële
steun van de plaatselijke middenstand
gekregen. Ook enkele sponsors van
buiten Vorden steunen de tocht.

Uit het politierapport

Inbraak op klaarlichte dag
Afgelopen vrijdag, tussen twee uur en
half drie, is ingebroken in de woning
van de Fam. H. aan de Horsterkamp.
De daders zijn middels het openbre-
ken van de achterdeur binnengeko-
men. Geld en sieraden worden ver-
mist. Vermoedelijk zijn de daders bij
hun werkzaamheden gestoord, want
andere waardevolle zaken liet men lig-
gen.

De rijkspolitie zal graag in contact tre-
den met hem of haar die wat kan ver-
tellen van een Oranje-Simca 1000, die
in die buurt is gesignaleerd.

Aanrijding op Hengeloseweg
Afgelopen zondag draaide de bestuur-
ster Mevr. P. op de Hengeloseweg
plotseling vanaf de parkeerplaats de
weg op. De heer K. uit Amsterdam
kon toen een aanrijding niet meer ont-
lopen. Beide auto's liepen zware scha-
de op. Mevrouw P. uit Zutphen werd
met een opgelopen hoofdwond voor
verder onderzoek naar het Nieuwe
Spittaal vervoerd.

BFj ons in d'n Achterhook
"Geld mek ow neet gelukkug, maor ongelukkug a'j 't neet hebt", 'n Ge-
zegde met 'n heel'n hoop waorheid, dat zie'j maor al te vake a'j zo umme
ow hen kiekt. Hoewel i'j bi'j dat "ongelukkug a'j 't neet hebt" tegeswoor-
dug de neudugge vraogteikens kont zetten. Zuunugheid wöd tegeswoor-
dug neet zo arg meer ewaardeerd, eerder wo'j d'r veur estraft a'j un paar
centen espaord hebt. En a'j veur een of andere uutkering in anmerking
wilt kommen mo'j wel zorgen da'j de boel zo ongeveer op hebt. Ok op 'n
andere meniere is un betjen bezit vake un blok an 't been. Kiek maor nao
Drievers Gat-Jan, den hef jao haos gin leaven meer.

Met netjes oppassen hef e in zien leaven un mooien bungeloo oavere-
holl'n en zol daor, met zien vrouw, op un plezierugge meniere van zien
pensioen können genieten. Un pensioen dat um in staot stelt umme d'r
un auto op nao te holl'n en d'r ok nog in te können ri'jen, zo rejaal is dat
wel. Maor niks t'r van, Gat-Jan dörft haos neet meer van huus af, veural 's
aovunds krie'j um met gin stok de deure uut. En dat allemaole deur de in-
brekkers. Veural de leste tied bunt die ok bi'j um in de buurte nogal actief
en vegalt ze Gat-Jan zien leaven.

Vegange zaoterdag had e de grootste heibel met zien vrouw Diene oaver
't uutgaon. Zee wol met alle geweld nao de gondelvaart daor kot bi'j Aal-
ten. Veur jaorn trugge waarn ze al 's un keer nao zoiets hen kieken ewes,
in de dage dat 't nog in Warnsveld te ziene was. Zee had dat altied zo
mooi evonnen en wol dat perse nog 's weer metmaakt'n. Maor Gat-Jan
had t'r gin oorne nao. Op zaoterdagaovund nog wel de deure uut, Diene
kon de pot op. Juus op den aovund gingen die inbrekkers de huuze langs
umme te kieken wie d'r uut waarn. Nee, ze kregen um neet met nao die
gondelvaart. Maor 't beteikenen veur um wel dat e un helen dag tegen un
zoer gezichte an zat te kieken en wieters ok gin woord van zien vrouw
kreeg of wodd'n afesnauwd at e 's wat vroog.

Gat-Jan von 't eigeluk zelf ok te gekt um los te loop'n. Zee hadd'n alles
wat eur hartjen begeern, können kriegen wat ze woll'n maor dörven 't
huus ens neet goed uut. En de gezichten 'n heel'n dag op onweer. Too
hee 's meddags met de umgewaaide dalia's an 't opbinden was prakke-
zeern e zich dat e bes de jonge van de buurman kon vraogen umme 's ao-
vunds op te passen. Den had jao vekering en zol met zien vlamme /ich
daor bes un uur of wat vemaak'n. Dat was zo gek nog neet.

Gat-Jan ging maor metene nao de buurman hen, wat zol zien vrouw op-
kiek'n at ze heurn dat ze toch gingen. Met de buurjonge had e 't drek
veurmekare, at t'r maor pils in huus was wol e wel komm'n.
"Da's helemaols neet neudug", kwam de buurman d'r tussen, "zee heb
net op de radio ezeg dat 't afelast was, 't waaien völs te hard".
Daor ging Gat-Jan met op huus an en vetell'n 't een en ander an zien
vrouw.
"Dat he'j natuurluk ewett'n, smiesterd, ow mooi veurdoen a'j wet da'j
d'rtoch neet henhoeft".
Gat-Jan dei 'j maor gin moeite umme een en ander liek te zetten, at ze de
mutse scheef had staon was dat toch vegeefs. Zo zie'j maor: 't volt neet al-
tied met umme vrea te holl'n, bi'j ons in d'n Achterhook.

P.S. U kunt dit weekend nog naar
de Gondelvaart in Bredevoort.

H. Leestman



Krabbetjes, ribbeljes of spare
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bij uw VS-markt lekker
Ieder land en elke streek heeft er een apart recept voor.

In Duitsland eten ze de Ribchen in de oven gebraden met wat uiringen
erover en een pittige kruidenboter erbij, in Amerika eten ze zeker eens
per week spare-ribs onder de grill met tomatenketchup.

Wij Nederlanders eten ze 't liefst lekker gebraden in
een zware gietijzeren pan en dan 'kluiven maar'. Krabbetjes is veel
eetplezier voor erg weinig geld. Nu bij uw VS-markt

Ribbcttes

allerlei

Tolet air lucht-
vel-frisser
2 geuren 23&

Hercnparaplu
(imit. knirps) zwart 4-2-̂ 5

Cakebttk
met teflonlaag 25 cm. nu

Trisa plastic
afwasDorstel
van 4rr09-voor

Prodcnt tandpasta
fluoride 3 tuben 50 ml. 3

179
795
449
Q99
279

Reveil bouwpakket
schaal l :4812r66-

kruidenier

Pampers draagpak
maxi, maxi plus, mini,
super per pak

Pizza quick
pot van-2;ê9-voor

2575
229

Vin de Pay's des Co-
teatoc de l Ardeche
per fles

2?5

Chocolade blokrepen |JO9
85 gram 4 soorten -W-9 nu ^^ •

Kof&ewafels

Mini mentos

139
139

Spcrciebonen
1/1 blik ̂ 89 nu

Supra koffie
normaal of snelfilter pak 250
gram de ze week

Dtiyvis salata
0.5 Itr. 1̂ 89-
Herschi sinas, pub
of cola
lliterflesO£5-

079339
159
079

Barkhuis Groninger
koek of gemberkoek
600 gram 2A&

189

PoUy crèpe toilet-
papier
4 X 250 vel

Q99

Lassie toverrijst
Jramdezeweek

139

Luxafiyas
400 gram

Robijn wasverzachter
flacon 1.45 Itr.

Nutricia chocomcl
l Itr. fles

Heineken bier
krat 24 pijpjes V.S.

169
1432

Ananas stukjes
fors blik 565 gram -k5£-

Honig groentesoep
2 pakken

Hols kluiven
pak van 2r7ë-voor

Piesporter Michels-
berg 1982 Qba wijn
per fles 4r9S-

178
199
395

zuivel
Cobcrco rijstcpap of
havermotftpap
l/2Üter

Coberco magere
yoghurt
l Itr. pak

Goudse kaas
belegen per kilo

Rambol noot, mix of
gr. peper
125 gram 3^5

Q89
0?8
995

269
bakkerij
SesamboIIen
zak a 9 stuks

Krentenbrood
800 gram deze week

Puntbroodjes
zak a 6 stuks

198
298
Q?8

Een sneeuwster voor een dichter...

Mijn tante uit Helbergen-Zuid
is altijd op voordeeltjes uit
En ze zei tegen mij:
ik haal ze lekker dichtbij,
want Veenendaal heeft ze week in week uit!

J. Heusinkveld-Simonse
Strawinskystraat 13, Zutphen

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hcngelo(Gld)-Ecrbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



r i bs't gaat erom wat eraan zit

slagerij 1
Geldig van 8/9 -14/9 '83

Hamlappen
500 gram f» f\Q

Drö
Rundergehakt ft 48
hele kilo \J •

Fijne verse braadworst V% 98
hele kilo ^̂  •

Nasi vlees 448
500 gram ^*«

Riblappen 1 98
hele kilo Jm Jk •

Borstlappen Q98
hele kilo %*7.

Magere 4 O /LA
runderlappen | ̂ ^TtO
kilo *•*•

Varkenslever 90
500 gram • •

Voor kat en hond: «• M ̂
Rtmderhart j OU
hele kilo ^ •

*'L^ltr'
Geldig van 8/9 - 10/9 '83

Schouderham
100 gram

Gekookte Gelderse
200 gram

Saks
200 gram

Gegrilde ham
100 gram

Udü
1.19
169

109

189

salades
Komkommersalade
200 gram

Vleessalade
100 gram

^ f*f\68'•'0?o
| Maandag 12/9 t/m woensdag 14/9 '83

Rolspek
100 gram

Gebraden gehakt
100 gram

Palingworst
100 gram

Q98
Q98
0?8

slijterij IQaerijnjonge
jenever i liter

l Bols bessenjenever
Florijn citroen-
brandewijn 10?5 Bacardirum

fles 0.7
19?s

enten
Geldig van 8/9 - 10/9'83

Dat is goedkoop. Bovendien zijn ze heerlijk
van smaak...die blauwe
Roemeense pruimen
Anna-Spath

248
l kilo Ie kwaliteit

198Zachte dunne Veense
Snijbonen
l kilo
Nu is het de tijd voor het aanvullen van uw
diepvriesvoorraad

Heerlijke honing zoete
Griekse druiven
l kilo natuurlijk
Ie kwaliteit 168

db •

Harde uien
kilo, export kwaliteit

Maandag 12/9:
Gekookte
Zomcrbietjes
l kilo

Dinsdag 13/9
Spinazie
l kilo

Woensdag 14/9:
Rode i witte kool
gewicht ca. l kilo

Gesneden
Panklare kool

Wekelijks verrassen wij onze klanten met
een ongekende presentatie van kamer-
planten en snijbloemen van Ie kwaliteit
produkten, tegen zeer scherpe prijzen...

Pracht Schefflera
-&r95rnu voor

Pracht pot chrysant

Witte of gele
Spin-chrysanten
per bos

Een sneeuwster voor een dichter...
In Eerbeek de 9e VS gezien
waar en wanneer volgt nr. 10?
Dat duurt volgens mij vast niet lang.
want steeds meer huisvrouwen krijgen de drang
Om bij VS haar boodschappen te doen,
't wordt immers steeds meer uitkijken met onze
poen...

Mw. H. v.d. B te Hengelo (G)

MARKT
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borctdo-HengeIo(GId)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



Trainer Ben Gerritsen met
verjongd Vorden l de competitie in

Vorden-trainer Ben Gerritsen uit Dieren ziet zich het komende seizoen voor een niet gemakkelij-
ke taak geplaatst om met Vorden l succes te boeken.
Na de promotieboot het vorig seizoen net gemist te hebben (Vorden liet het in de laatste twee wed-
strijden tegen UD en De Hoven afweten) moet nu getracht worden de KNVB te heroveren.

Trainer Ben Gerritsen geeft de voor-
keur aan de jeugd en hoopt hij dat het
jeugdig enthousiasme tot resultaat zal
leiden.
Gerritsen: "De selektie is met zes
jeugdleden uitgebreid. Nieuwe ge-
zichten zijn Reindjan Westerveld, Bas
en Chris Oosterink, Rob Golstein, Dik
Bosch en Edwin Bekker. Ik denk dat
toch zeker vier van deze jongens zich
aan vaste plaats in de basis zullen ver-
overen".

Dagje ouder
Daar staattegenover dat het eerste elf-
tal het volgend seizoen zonder een
aantal geroutineerde krachten zal
moeten aantreden.

Zegt Gerritsen: "Dat klopt. Bertus
Nijenhuis zal het in ieder geval in het
tweede gaan proberen. Hij wordt een
dagje oudere maar dat wil niet zeggen
dat ik Bertus heb afgeschreven. Ik heb
met hem afgesproken dat mocht ik

Bertus nodig hebben, hij beschikbaar
is.
Ook Reinier Teerink zal, zij het op ei-
gen verzoek, in het tweede team uit-
komen. Voeg daarbij dat Theo Schots-
man en Hans Lenselink voorlopig niet
kunnen spelen dan is het duidelijk dat
het zeker geen gemakkelijk jaar zal
worden", aldus Ben Gerritsen.
Even leek het erop dat Vorden het ko-
mende seizoen versterkt zou worden
door de komst van Jan Addink. Deze
speler die twee seizoenen geleden
Vorden verruilde voor Zutphania
kwam weer terug op het oude geel-
zwarte nest. Hij speelde enkele oefen-
wedstrijden mee, maar hield het toen
voor gezien en keerde hij ijlings terug
naar Zutphania. Dat kon omdat hij
nog geen bindende wedstrijd voor
"Vorden" had gespeeld.
"Je begrijpt, zo zegt Ben Gerritsen,
dat de voorbereiding op het nieuwe
seizoen niet optimaal is verlopen. Het
inpassen van zoveel nieuwe spelers

vergt gewoon tijd. Ik heb bovendien
nog de pech dat vier basisspelers door
werk en/of studie niet in staat zijn de
trainingen wekelijks bij te wonen. Zij
kunnen gelukkig elders trainen, maar
ik vind het wel jammer dat ik ze niet
zelf onder mijn hoede heb.
Voor hen heb ik voorlopig als nood-
maatregel, een extra training op de
vrijdagavond ingelast", aldus Gerrit-
sen.

Toch is de Vorden-trainer niet pessi-
mistisch gestemd. "Als de wil er is, een
stukje enthousiasme wordt opge-
bracht en men is bereid hard te wer-
ken dan heb ik wel vertrouwen in het
team. Moeilijk wordt het echter wel.

Het tweede team is met spelers als
Bertus Nijenhuis, Reinier Teerink en
Bennie Wentink dusdanig sterk ge-
worden, dat zij het moeten kunnen
maken. Aan hun de eer", zo zegt Ben
Gerritsen.

Bekerwedstrijd
Velocitas l - Hamba Raya l
In een goede wedstrijd, uitstekend ge-
leid door scheidsrechter Bergenhene-
gouwen, heeft het eerste team van Ve-
locitas het twee klassen hoger spelend
Hamba Raya uit Eerbeek uit de beker
gewipt.
Kort na de aanvang moest eerst een
tegenslag worden overwonnen, door-
dat keeper Tonnie Meyergeblesseerd
uitviel. Hij werd in het doel vervangen
door Jan Addink. Wellicht gestimu-
leerd door de nieuwe shirts met rekla-
me (Kluvers Sport Totaal) werd de te-
genstander rustig opgevangen om
met uitvallen tot succes te komen. Uit
een zeer goed opgezette één-twee tus-
sen Mark Rouwen en Corry ten Barge,
scoorde laatstgenoemde 1-0.
De wedstrijd golfde op en neer en van
klasse verschil was beslist geen spra-
ke. Voor de rust werd er niet gescoord;
het houtwerk stond aan beide zijden
meerdere treffers in de weg.
Ruststand derhalve 1-0.

Na rust het zelfde spelbeeld. Dooreen
verkeerde inrol van Richard Barge-
man kwam Hamba Raya op gelijke
hoogte (1-1). Het was echter dezelfde
speler, die met een ziedend schot, bo-
ven in de kruising, Velocitas weer op
voorsprong zette (2-1).
Na dit doelpunt begon Hamba Raya
meer druk uit te oefenen, maar de Ve-
locitasdefensie raakte geen moment
in paniek. Toch moesten ze in deze
drangperiode tweemaal kapituleren,
de eerste maal op een afstandsschot
en de tweede maal door een uitste-
kend opgezette één-twee, terwijl de
goed keepende Jan Addink bij de
stand 2-2 een door hem veroorzaakte
strafschop stopte (2-3).
De Vordenaren lieten het hier niet bij
zitten en trokken op hun beurt in de
aanval, waarbij een tweetal Hamba
Raya-spelers aan de noodrem moe-
sten trekken en, in deze overigens
zeer sportieve wedstrijd, door de
scheidsrechter voor twee minuten
naar de strafbank werden gezonden.
Deze veldmeerderheid werd niet ten
volle benut; er werd te snel en te ge-
haast geschoten. Uit een goed geno-
men vrije trap van Jan Addink (hij
hield het in zijn doel niet meer uit)
scoorde Heimoed Megens tenslotte
toch nog 3-3.
In een spannende slotfase, toen beide
ploegen weer kompleet waren, viel
twee minuten voor tijd de winnende
treffer.
Uit een boogbal van Jan Leegstra op
de sprintende Richard Bargeman
werd een Hamba Raya verdediger zo
in het nauw gedreven, dat deze met
een prachtige lob zijn eigen keeper
verschalkte, waardoor de winst met 4-
3 terecht kwam bij Velocitas, dat ge-
durende de gehele wedstrijd een enor-
me inzet en werklust aan de dag legde.

Programma maand september
Oefenwedstrgden:
Maandag 12-9: Vorden: Velocitas III -
Sorbo II 20.00 uur; Velocitas I - Sorbo
I.
Competitie:
Maandag 12-9: Neede: Rietmolen II -
Velocitas II 19.00 uur; Maandag 19-9:
Vorden: Velocitas II - Rietmolen IV
20.00 uur; Velocitas III - Pandawa IV
20.45 uur; Woensdag 21-9: Borculo:

D.E.O. I - Velocitas 120.45 uur; Maan-
dag 26-9: Vorden: Velocitas I - Riet-
molen III 20.00 uur; Velocitas III -
Halfweg'78 V 20.45 uur.

Vorden wint
bekerwedstrijd
tegen Zeddam
Vorden l is er in geslaagd om ook de
tweede bekerwedstrijd te winnen. Na
de 2-5 zege tegen Loil (vijf doelpunten
van Eddy Hiddink) werd zondagmid-
dag thuis met 2-1 van Zeddam gewon-
nen.
Voor de rust een matige partij voetbal.
Bij Vorden was de geblesseerde doel-
man Wim Harms vervangen door
Hans Groot Roessink. Na de thee
werd er door beide teams beter ge-
presteerd. Zeddam nam door een
doelpunt van Heerinks met 0-1 de lei-
ding. Chris Hissink zorgde ervoor,
door tweemaal raak te schieten, dat de
overwinning naar de thuisclub ging.

Vordense veteranen
niet opgewassen
tegen Dortmund

De veteranen van de voetbalvereni-
ging "Vorden" hebben zaterdag be-
zoek gehad van de "Alte Herrenman-
schaft" Sus Nette uit Dortmund. Het
werd een gezellige dag waarbij vice-
voorzitter D. Besselink memoreerde
dat dit reeds de vierde keer is dat Sus
Nette in Vorden op bezoek is. Succes-
sen in het sportieve vlak zijn er voor de
Vordenaren nauwelijks want ook dit-
keer eindigde de wedstrijd in een 2-7
zege voor de Duitsers na een 1-2 voor-
sprong voor Sus Nette bij de rust. De
ontmoeting werd bekwaam geleid
door scheidsrechter H. de Jonge. Vol-
gendjaar zal vorden een terugbezoek
brengen.

Ratti klaar voor het
nieuwe seizoen
De sportvereniging Ratti, opgericht
26 juli 1945 staat te popelen om ko-
mend weekend te beginnen aan de
competitie-reeks.
Alle elftallen hebben een aantal oe-
fenwedstrijden gespeeld. De diverse
elftallen zijn ingedeeld, hoewel een
enkele verschuiving nog mogelijk zal
zijn.
Ratti-zondag l zal dit jaar trachten de
vorige competitie verloren gane plaats
in de tweede klasse te heroveren. Trai-
ner Peters zag het eerste team inge-
deeld met de volgende tegenstanders:
S.C.S. l, Loenermarkt 7, Eerb. Boys 3,
Zutphen 4, Erica '76 4, SHE 2, Be
Quick 4, de Hoven 3, Vorden 4 en
Warnsveldse Boys 2.
Onder leiding van Karel Nieuwenhuis
heeft de zaterdag-selectie zich gereed
gemaakt.
Zaterdag l promoveerde afgelopen
seizoen naar de tweede klasse. De te-
genstanders worden dit seizoen: Sp.
Haarlo, P.T.T., Beekbergen, Eerb.
Boys, Overstegen, ZW '56, Wilp,
EGW en Sp. Ambon.
Het eerste elftal van de dames-selectie
dat dit jaar onder supervisie staat van

de heer H. Dostal zal in de tweede
klasse tegenstand krijgen van de
teams van Dinxperlo, Doetinchem,
Etten, Gaanderense Boys, Gendrin-
gen, Keijenb. Boys, Terborg 2, Ulftse
Boys 2, Viod 2, DZSV 2 en Halle.
Dit seizoen neemt Ratti met vier zon-
dagelftallen, drie zaterdagelftallen,
twee damesploegen, en bij de junio-
ren met een B-team en een pupillen
elftal aan de competitie-deel.
De vereniging mocht 15 nieuwe leden
middels overschrijving van een ande-
re vereniging krijgen.
Maandag 12 september a.s. houdt de
vereniging haar jaarvergadering in
zaal Schoenaker.

DammfhDCV
Afgelopen zaterdag werd in het kader
van de oefenkampagne deelgenomen
aan een toernooi in Westerhaar. Daar
enkele spq^fc verhinderd waren
doordat zij vlffiun landelijke training
ook een oefenwedstrijd hadden, werd
er geen goede klassering verwacht. De
Vordenaren eindigden dan ook op de
10e plaats met 7 punten. Winnaar
werd het organiserende DES Lensen
uit Westerhaar met 15 punten. Hierna
volgden DC Groningen, Damkring
Marknesse met 14 punten; Drents
Tiental en Almelo met 11 punten; Nij-
verdal Enschedé, Vriendenkring Gro-
ningen en Twente's Eerste Hengelo 9
punten; DCV Vorden 7 punten; DEZ
Westerhaar 2 met 2 punten.
Gerrit Wassink en Saskia Buist won-
nen hun partij, Henk Ruesink, Harry
Graaskamp en Simon Wiersma speel-
den remise.
Komende zaterdag vindt de eerste
kompetitiewedstrijd plaats tegen Nij-
verdal.

In de onderlinge kompetitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld: se-
nioren groep 1: J. Krajenbrink - T.
Slütter 2-0; G. Hulshof- A. Wassink 0-
2; W. Sloëtjes - H. Esselink 0-2. Groep
2: W. Wassink - W. Wesselink 0-2; H.
Wansink - J. Slütter 2-0; H. Hoekman -
B. Breuker2-0. Groep 3: J. Masselink -
B. Nijenhuis 2-0; W. Berenpas - M.
Boersbroek 2-0; H. Ruesink - G. ter
Beest 2-0. Groep 4: G. Wassink - B.
Hiddink 2-0; B. Wentink - H. Graas-
kamp 0-2; J. Lankhaar - B. Rossel 2-0.
Jeugd: J. Kuin - M. Kuin 2-0; J. Bran-
denbarg - R. Slütter 0-2; W. Berenpas -
H. Berenpas 2-0; J. Slütter - A. Bouw-
man 2-0; M. Boersbroek - E. van Est 1-
1; M. Boerkamp -1. Baakman 2-0; B.
van Zuylekom - G. Brinkman 0-2; H.
Berenpas - J. Kuin 1-1.

Leerzame wedstrijd
voor Dash dames
De dames van de Vordense volleybal-
vereniging Dash hebben zaterdag-
middag de oefenwedstrijd tegen het
één klasse hoger spelend Isala met 2-3
verloren. Volgens trainer Ab Polder-
man toch een leerzame partij want de
opdrachten werden behoorlijk goed
nagekomen. In de meeste sets keken
de Dash dames in de openingsfase te-
gen een behoorlijke achterstand aan.
Men slaagde er echter steedsin goed
terug te komen. Zaterdag 10 septem-
ber nemen de Dash dames deel aan
een toernooi dat in Eist wordt georga-
niseerd door "Gemini".

Overweldigende deelname
klootschiettoernooi

Het klootschiettoernooi dat de afdeling Vorden van Jong Gelre zaterdagmiddag organiseerde heeft de verwachting van de
organisatoren verre overtroffen want in totaal namen niet mindere dan 28 teams deel, verdeeld over een heren en ge-
mengde klasse alsmede een damesklasse. Door deze grote animo is inmiddels besloten dat het klootschiettoernooi een
jaarlijks terugkerend evenement gaat worden. De wisselbeker beschikbaar gesteld door café 't Zwaantje voor de beste
totaalgroep werd gewonnen door de groep Hackfort. Voor de eerste drie plaatsen waren bekers beschikbaar gesteld. Bo-
vendien kreeg elke deelnemer/ster een oorkonde van Jong Gelre aangeboden. Uitslagen: Heren en gemengde klasse: l.
Hackfort 53-40; 2. Medlertol l 56-36; 3. RBBR57-88; 4. Vriendenclub Linde 57-29; 5. Eskes 58-54. Damesklasse: l. Vrou-
wenvereniging Medler l 71-16; 2. Wiklo II 74-6; 3. vrouwenvereniging Medler II 77-34; 4. Wiklo I 78-2.

Zwemmen
De droogtraining van de Zwem- en
Poloclub Vorden '64 begint a.s. maan-
dag weer in de sporthal,
voor de kleintjes van 18.30-19.15 uur
voor de 2de groep van 19.15-20.00 uur
In verband met herstelwerkzaamhe-
den in het binnenbad van de Metray
in Eefde is de zwemtraining verscho-
ven naar 28 september.
Ook nieuwe leden zijn van harte wel-
kom!

Tennis
Clubkampioenschappen V.T.P Vorden

Het afgelopen weekend zijn de Vor-
dense Clubkampioenschappen voor
de 7e keer voltooid. Onder slechte
weersomstandigheden werden Tiny
Hompe en Ton van Snellenberg kam-
pioen in het enkelspel. De vorig jaar
afwezige Tiny won evenals twee jaar
geleden in de finale van Nada van den
Eelaart. In een vrij korte partij moest
Nada met 6-1, 6-1 het onderspit del-
ven.
Duurde de damesfinale al kort, de he-
renfinale duurde evenwel nog korter;
bij de stand van 1-0 in de eerste set
moest Siem Bakker opgeven vanwege
een zweepslag (spierscheuring in de
kuit). Zodoende won Ton van Snel-
lenberg naast het enkelspel, ook het
gemengd dubbelspel, want daar had
hij in de finale samen met Nada van

den Eelaart uit moeten komen tegen
Wil en Siem Bakker.
Samen met Eric Bergsma had Ton
reeds de finale heren dubbelspe ge-
wonnen van de opstormende jeugdle-
den Erwin ter Beek en Renz van Hou-
te. In een door de wind geregeerde
partij kwam Ton en Eric na grote ach-
terstand sterk terug; nadat zij de eer-
ste set met 6-1 hadden verloren en in
de tweede set met 2-0 achter hadden
gestaan, gaven zij van de volgende 12
games er nog slechts 2 weg (6-3,6-1).
Het damesdubbelspel werd een over-
winning voor Tiny Hompe en Tonny
van Houte. In de finale verloren de
voor het eerst samenspelde Wil Bak-
ker en Edith van Houte met 6-3, 6-2
van dit routine dubbel.

Orienteringsrit
de Graafschaprijders

De Vordense auto- en motorclub or-
ganiseerde zondagmiddag een orien-
teringsrit met een lengte van circa 45
kilometer. De rit die was uitgezet door
de gebroeders Versteege voerde de
deelnemers geheel door de omgeving
van Vorden. Start en finish waren bij
café Schoenaker.
In totaal namen 38 equipes aan deze
nazomerrit deel.

Bridge-club

Treffers '80
De Vordense tafeltennisvereniging
"Treffers '80" zal het komende sei-
zoen met vier seniorteams aan de
competie deelnemen. De thuiswed-
strijden worden in sporthal 't Jebbink
op de maandagavond gespeeld. De
jeugd begint zaterdagmiddag 17 sep-
tember met de competitie. Er wordt
met twee teams aan de competitie
deelgenomen. De training is op de
maandagavond en staat onder leiding
van de gediplomeerde trainer K. Wes-
sels. Nieuwe senior- en jeugdleden
kunnen zich opgeven bij de heren
Dieters, de Bongerd 8; Jansen, H.v.
Bramerenstraat 4 en de Heus, het Gu-
lik 12.

Met ingang van 15 september a.s. start
de bridge-club weer het winterseizoen
in de zaal van het pantoffeltje.

Nieuwe leden zijn van harte welkom
in onze gezelligheidscub en degenen,
die het bridge-spel reeds kennen en
interesse hebben, kunnen voor een
kennismaking iedere donderdaga-
vond om 19.45 uur terecht.

Voor degenen, die het spel niet ken-
nen en hier iets van hun vrije tijd wil-
len insteken, start de bridge-club bin-
nenkort met een bridge-kursus, om
diegenen, die het nooit aangedurfd
hebben, vertrouwd te maken met het
bridge-spel. De kosten hiervoor zullen
gering zijn. Informaties worden gaar-
ne verstrekt onder telefoonnummer
05752-1801.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uit b re i d ij
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten:
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Cursus volksschilderkunst
Woensdag 9 november begint er weer
een cursus volksschilderen voor begin-
ners. Aanvang 19.00 uur.

Inlichtingen en opgave bij:

schildersbedrijf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7256 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292b.g.g. 05752 2634

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk

* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Te koop: gastank installatie.
van 1981. (60 L).
Tel. 05753-3544.

CONTACT
EEN

GRAAG
GELEZEN

BLAD

Een uur dat voorbijvliegt, is een
uurtje Engels of Frans in het
Dorpscentrum te Vorden.
Inlichtingen aldaar.


