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De heer J. Blaauw, direkteur te Vorden,
veertig jaar in dienst van de PTT

heer Blaauw in 1975 opnieuw promotie
maken. Hij werd toen direkteur van het
postkantoor in Neede. Daar bleef hij tot
1976, waarna hij naar Renkum vertrok. Het
bloed kruipt nu eenmaal waar het niet
gaan kan en pakte hij de kans om in 1980
naar Vorden te gaan. „De mentaliteit van
de Achterhoeker spreekt mij enorm aan",
zo vindt Blaauw.

Gouden insigne
Tijdens de intieme huldiging (zie aanhef),
werd de heer Blaauw onderscheiden met
de gouden PTT insigne met de daarbij be-
horende oorkonde. Hij ontving dit uit han-
den van de heer T. Boers, direkteur van het
postdistrikt Arnhem. De heer F. v.d. Wa-
ter, direkteur van het postkantoor te Zut-
phen, overhandigde hem een cadeau na-
mens de collega's, terwijl de heer G.D.J.
Boschloo dit deed namens alle medewer-
kers.

Hij is vast voornemens om zijn loopbaan
ook in vorden te beëindigen. Hij hoopt dit
tot zijn 65e te kunnen doen. „Je kunt er na-
tuur l i jk wel eerder uit. Bij ons zelfs op 61-
jarige leeftijd. Ik voel me echter gezond en
ik werk met veel plezier. Laat mij dus nog
maar een poosje werken", zo zegt Blaauw.

Zonder al te veel poespas naar buiten toe („ik hou het liever gewoontjes in mijn ei-
gen kring") heeft de heer J. Blaauw, direkteur van het postkantoor te Vorden, het
feit herdacht dat hy 40 jaar in dienst is van de PTT.
Afkomstig uit het Twentse land kwam de heer Blaauw in 1980 naar Vorden als opvol-
ger van de toenmalige direkteur de heer Wolters. Daarvoor had hij al een aantal
'omzwervingen' achter de rug.
„Dat steeds maar op hetzelfde stekje blijven l i jkt mij nu éénmaal niet. Voor je eigen
vorming is het beter datje op diverse kantoren gewerkt hebt. Je leert overal wat", al-
dus de 60-jarige direkteur.

In zijn ambtsperiode heeft hij zich het
meo^fcezig gehouden met de 'p' van de
PTT^imelijk het postbedrijf. Met de slo-
gan 'de post moet de deur uit', heeft hij
nooit moeite gehad. Ook zegt de heer
Blaauw geen moeite te hebben gehad met
de maatschappelijke ontwikkelingen in al

Loopbaan
De loopbaan van de heer Blaauw begon in
de oorlogsjaren in Hengelo (O.). In die pe-
riode was hij bovendien 1,5 jaar onderge-
doken. In 1945 startte hij opnieuw in Hen-
gelo. Echter niet voor lang want een half
jaar later verhuisde hij naar Rijssen. Van
Rijssen naar Vriezenveen en toen naar De-
demsvaart. „Hier ben ik ruim 12,5 jaar ge-
bleven. Een leerzame tijd want in die pe-

riode deed het fenomeen postorderbedrijf
zijn intrede. Dat begon allemaal vrij klein
zodat je met deze geheel nieuwe situatie
als het ware kon meegroeien. Met die grote
aantallen postpakketten was het dagelijks
improviseren", zo zegt Blaauw.

Als tweede man in Dedemsvaart, met de
dagelijkse leiding van het kantoor, kon de

funktioneren als direkteur heeft
hij een duidelijke mening. (Tussen twee
haakjes — het ambtsgebied Vorden om-
helst tevens de plaatsen Keyenborg, Ruur-
lo, Mariënvelde, Hengelo (G.), Borculo,
Geesteren en Gelselaar. In totaal 80 man.)
Zegt de heer Blaauw: „Je doet het allemaal
met elkaar. Iedereen heeft zijn eigen ver-
antwoordelijkheid en die moetje hem ook
geven. Dan schep je een goed werkkli-
maat, dan heb je een goeie verstandhou-
ding, dan wordt er gewerkt. Kortom de cir-
kel is dan weer lond!"

Nutsfloralia
De jaarlijkse bloemententoonstelling van Floralia wordt gehouden op l, 2 en 3 oktober a.s. in de grote zaal van het
Dorpscentrum. De schooljeugd kan dan de stekplanten, die in het voorjaar aan hen zijn uitgereikt inzenden, evenals
de volwassenen, die stekplanten van Floralia hebben betrokken.

Verder zullen op de tentoonstelling de resultaten van de bloemschikcursus te bewonderen zijn en deze zijn werkelijk de
moeite waard. Het bestuur hoopt ook, dat cursisten van voorgaande jaren laten zien, dat ze het bloemschikken nog niet
verleerd zijn en vele inzendingen zullen doen. De inzendingen worden door een vakkundige jury gekeurd en er zijn vele
mooie prijzen te winnen. Op de tentoonstelling zullen met een stand vertegenwoordigd zijn de plaatselijke bloemisten
Klumper en Dijkerman. Ook zal evenals vorig jaar de bijenvereniging met een stand aanwezig zijn. Voorts verwachten
wij een mooie fuchsia-inzending. Het is dus beslist de moeite waard om de Floralia-tentoonstelling op l, 2 en 3 oktober
a.s. te bezoeken.

Gegevens omtrent plaats en tijd van inlevering vindt U in een advertentie elders in dit blad.
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Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
l . Aan de heer A.J. Meyerink, Zutphense-

weg 117 te Vorden, voor het bouwen van

een woning, plaatselijk bekend Hoetink-
hof 88 te Vorden.

2. Aan de heer W.J.B.M. Booltink, Het Ho-
ge 42 te Vorden, voor het bouwen van
een woning,plaatselijk bekend Hoetink-
hof 90 te Vorden.

Bouw- c.q. aanlegvergunningen
Wekelijks worden de door het college ver-
leende bouw- en/of aanlegvergunningen
gepubliceerd onder deze rubriek in Con-
tact. Sommige van die vergunningen heb-
ben betrekking op bouwplannen of plan-
nen om iets aan te leggen binnen een be-
stemmingsplan dat nog niet onherroepe-
lijk is geworden. Voor het verlenen van een
dergelijke vergunning kon in vele gevallen
gebruik worden gemaakt van de door Ge-
deputeerde Staten van Gelderland afgege-
ven algemene verklaring van geen be-
zwaar, nadat omwonenden op de bouwplan-

nen hun handtekening voor akkoord hadden
geplaatst.

Gedeputeerde Staten hebben recentelijk
een gewijzigde verklaring van geen be-
zwaar afgegeven.

In de toekomst kan daarvan door de ge-
meente alleen nog maar gebruik van wor-
den gemaakt indien bekendmaking van
het plan heeft plaatsgevonden en een mo-
gelijkheid van bezwaar is gegeven (dus nog
vóór de bouw- of aanlegvergunning wordt
verleend).

Om daaraan tegemoet te komen zullen
vanaf heden de betreffende plannen be-
kend worden gemaakt. Naast het gemeen-
telijk publikatiebord zullen deze plannen
ook bekend gemaakt worden onder deze
rubriek in Contact.

Jan Huitink overleden
In de vroege ochtenduren van afgelopen
dinsdag is aan de Ruurloseweg nabij zijn
woning de heer Jan Huit ink aangetroffen.
Dr. Sterringa die de heer Huitink onder-
zocht heeft een natuurlijke dood vastge-
steld. Vermodelijk door een val op de rij-
baan heeft het slachtoffer een hersenbloe-
ding gekregen.
De heer Huitink bereikte de leeftijd van 61
jaar.

Inbraak op klaarlichte dag
Op woensdag 15 september tussen een en
drie uur is ingebroken in de villa van Mevr.
de W. aan de Ruurloseweg. De daders ver-
schaften zich toegang door de ramen van
de achterdeur met een ijzer in te slaan.
Uit de hal werden twee antieke Friesche
staartklokken ontvreemd en uit de kamer
een kastje met zilverwerk. De totale schade
bedraagt plm. f15.000,-

Laatste waarschuwing
De politie heeft opnieuw een viertal jonge-
lui aangehouden, die op het Hoetinkhof
aan het crossen waren. De politie heeft de-
ze jongelui de laatste waarschuwing gege-
ven; een volgende maal volgt een proces-
verbaal.

Drie zenders uit de lucht
In samenwerking met de radiodienst
P.T.T. heeft de groep Vorden van de rijk-
spolitie afgelopen weekend een drietal ge-
heime zenders uit de lucht geplukt. Het be-
trof de zenders „Rona Lisa", „De varende
Schipper" en een zender zonder naam. De
apparatuur werd in beslag genomen: pro-
cessen verbaal uitgedeel

Inbraak in café
In de nacht van zondag op maandag is inge-
broken in café van Heezen te Steenderen.
Men kwam binnen doo^iet opschuiven
van een raam. Er wor^Km portefeuille
met f 60,- vermist alsnmie f 40,- wissel-
geld.

Vereniging Oud Vorden
De verenging "Oud Vorden" hield in "De
Herberg" haar eerste bijeenkomst van dit
seizoen. VOor een goed bezette zaal hield
de heer Boeder uit Velp een lezing over de
monumentenzorg in onze provincie. Door
middel van talrijke dia's gaf hij de aanwezi-
gen een goede indruk van hetgeen de moei-
te waard is om te behouden. OOk in de mo-
numentenwacht gaf hij de aanwezigen een
duidelijk inzicht.
Door de enthousiaste manaier waarop de
heer Boeder zijn onderwerp belichtte,
werd het een prettige en nuttige avond
voor de leden van deze vereniging.

Plattelandsvrouwen
De leden van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen afdeling Vorden heb-
ben tijdens de eerste avond van het nieuwe
seizoen genoten van de voordrachten van
Wieke Muiier, die zij samen met Jos Tho-
masse in het programma 'Geachte Lieve
Mensen' bracht.
Wieke Muiier opende met een paar ge-
dichtjes, waarna enkele sketches volgden.
Heel leuk was een scène over mevrouw
Hondenius, een aktieleidster van de groep
'Wij honden eisen'.
Ook na de pauze zette mevrouw Muiier
heel wat typetjes op het toneel, waarbij Jos
Thomasse een goede aangever was.
Op 13 oktober komt mevr. Rotstein van der
Brink, beter bekend als 'Klaosien uut
Zalk'. Zij weet erg veel te vertellen over
kruiden en huismiddeltjes.

'Sursum Corda' zingt in
de Dorpskerk
De Chr. Zangver. 'Sursum Corda' te Ruur-
lo (ongeveer 70 leden) hoopt a.s. zondag-
morgen 26 september te zingen en zo mee
te werken aan de Kerkdienst in de Herv.
Dorpskerk te Vorden. De vier liederen die
het Koor hoopt te zingen onder leiding van
de heer J. van Rijnswou worden in z'n ge-
heel gestencild op de liturgie voor deze bi-
zondere dienst, die mede voorbereid is
door enkele gemeenteleden samen met de
dienstdoende ambtsdragers. Ook de Can-
torij hoopt aan deze dienst mee te werken.
(Psalm 85 en Gezang 94).
De Schriftlezingen zijn: Jesaja 2:1-5; Ro-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

meinen 12:21 -13:8 en Mattheus 5:43-48.
Wilt u voor de samenzang het liedboek
meebrengen!
Iedereen is hartelijk welkom in deze
dienst. Voor belangstellenden is bij de uit-
gang de Vredeskrant verkrijgbaar. De le-
den van het Ruurlose koor drinken na de
dienst koffie in 'de Voorde'. Uiteraard zijn
daar de leden van de Cantorij en gasten/
gemeenteleden ook zeer welkom.

Rectificatie
Leerhuisavond
In het onlangs uitgereikte boekje voor het
gezamenlijke Kerkewerk 1982/1983 is een
storende fout geslopen.
De leerhuisavond: 'Moeite met God' (in-
leider: Ds Monteban uit Zelhem) is niet
donderdag 4 november maar dinsdag 9 no-
vember in 'het Achterhuus' achter de Ge-
reformeerde kerk aan de Zutphenseweg.
We geven deze juiste datum hiergraag aan
belangstellenden door: dinsdag 9 novem-
ber. En wilt u deze rectificatie aan belang-
stellenden in uw omgeving doorgeven?
Hartelijk dank!

De catechisaties
De catechisaties voor/van de Hervormde
gemeente gaan weer beginnen op a.s.
maandag en a.s. dinsdag 28 september. En
wel in zaal l en 2 van 'de Voorde', Kerk-
straat 15. Er worden vele uitnodigingen
verzonden in de loop van deze week. De
predikanten Veenendaal (telefoon 1226)
en Krajenbrink (telefoon 1366) geven ook
graag nadere informatie. Hier willen we
graag de uitnodiging onderstrepen en her-
halen.

Gemeente-avond:
woensdag 22 september
Als u „Contact" al op woensdagavond ont-
vangt, willen we u nog graag even attende-
ren op de gemeente-avond in 'de Voorde':
woensdagavond 22 september. Spreek-
ster: Mevr. Witte uit Zwolle. Midden in de
Vredesweek is het thema: 'Het vijands-
denken'.
Mevr. Witte heeft enige jaren zitting gehad
in het Deputaatschap van de Gereformeer-
de Synode inzake vredesvraagstukken.

En nog dit..
We hebben a.s. zondagmorgen voldoende
tijd om ter kerke te gaan. Misschien komt u
wel een uur te vroeg... Maar dat hoeft nou
ook weer niet. U zet de klok wel een uur te-
rug. Ook dan bent u op tijd.

GEBOREN: Catalina Eveline Vlogman;
Bas Besselink; Johanna Berdien Wunde-
rink; Pauline Gosselink; Ruben Johan
Willem Bolink.
ONDERTROUWD: J W Berenpas, en: E.
Weenk; J.F. Wullink, en: J.G.J. Wopereis;
GEHUWD: Th. Groot Nuelend, en: A.J.I.
de Rozario; E.J.L. van Ruiten, en: H.M.
Brokke; G.J.I.M. van der Werf, en: J.C.
Bogchelman; «
OVERLEDEN: H.G. Spijker-Steenman,
oud 83 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG

Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering.
Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur: Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE

Hervormde Dorpskerk: zondag 10.00 uur.
Ds J.C. Krajenbrink m.m.v. Chr. Zangver.
'Sursum Corda' uit Ruurlo en De Cantorij.
Kapel de Wildenborch: zondag 10.00 uur,
Ds J. Veenendaal.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 26 september: 10.00 en 19.00 uur,

• Ds J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 25 en zondag 26 september: Dr
Sterringa, tel. 1255. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 25 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur Dr Wegche-
laer, tel. 1566. Ook avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J. Boom, Ruurlo, tel. 05735-2400. Spreek-
uur alleen voor spoedgevallen om 11.30
uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151, Graag bellen voor
9.00 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

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. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLÈNING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag H.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 Tragtcr, 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.





Wij zijn dankbaar en blij met de
geboorte van onze zoon

Ruben Johan W/7/em

Wij noemen hem

RUBEN

Johan en Wilma
Bolink-Groot Enzerink

725Ï XT Vorden, 1 5 septem-
ber 1982, Het Hoge 9

Wij zijn blij en dankbaar met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

PAULINE

Henk en Manny
Gosselink-Smit
Belinda

7251 WR Vorden,
1 5 september 1982
Brinkerhof 28

Voor de vele blijken van mede-
leven, zowel persoonlijk als in
de vorm van kaarten en bloe-
men, die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
lieve moeder en oma

AGNES MARIA
HENRIËTTE

TIELKES-SCHEPERS

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Dini en Henk Harfterkamp-
Tielkes
Myriam, Annemieke en Hans

Thea en Ath Bunkers-Tielkes
Paul en Susan

LouiseTielkes

Vorden, september 1 982
Wilhelminalaan 8.

Voor alle medeleven en be-
langstelling tijdens ziekte (en
herstel) van

GERBEN

onze welgemeende dank.

Fam. Sterringa.

Te koop: 5 dragende en 1
nieuw melkte MRIJ vaarzen
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden, tel. 6735.

Te koop: een wand meubel en
een salontafel bij:
H.J. Koning, Wilhelminalaan
18, te Vorden.

Vordense Marktloten voor we-
derverkopers verkrijgbaar bij
H.J. Koning, Wilhelminalaan
1 8, Vorden

Goed ondergoed voor het hele
gezin haalt u bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden

Te koop: stoof peren en
eetaardappelen surprise.
G. Hummelink, Spiekerweg 4,
Tel. 1252.

Rolluiken
Holtslag Ruurlo
Tel. 05735-2000.

AUTORIJLESSEN?

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

Te koop: boiler, aardgas, 250
liter + 2 mengketels voor
300,-
A.W. Uenk, Zutphenseweg
125, Vorden. tel. 1327.

1,50 ha beste stoppelknol-
len te koop
Oldenhave, Spiekerweg 6,
tel. 1428.

Bejaarde dame vraagt woon-
ruimte in Vorden. Liefst bega-
ne grond. Vrije uitgang.
Brieven onder nr. 28-1
Buro Contact

Hou de kou en dokter van uw
lijf, draag thermolana onder-
goed. Koop het bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

In plaats van kaarten.
?-'47-'~&^&-'~0-^&''^'+<0-*&**&•

§

Zaterdag 2 october hopen

E.Z. STEGEMAN
G.E. STEGEMAN-KRASSENBERG

met kinderen en kleinkinderen hun 40-jarig <^
huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 15.30-17.00 uur in hotel |
Bakker te Vorden. §

i
Pr. Bernhardweg 20
7251 EH Vorden.

1947

AFSCHEID „MEESTER VAN DIJK"

Na 35 jaar „Meester" te zijn geweest voor velen van U,
neemt meester van Dijk afscheid van de Openbare La-
gere School te Vorden.
Wij menen er goed aan te doen alle oud leerlingen,
vrienden en bekenden gelegenheid te geven om per-
soonlijk afscheid te nemen van Meester van Dijk.
Donderdag 23 september 1982 is er daarvoor een re-
ceptie van 19.00 - 21.00 uur in zaal De Herberg, Dorps-
straat te Vorden.
Om Meester van Dijk een passend afscheidskado aan te
bieden, hebben wij een rekening geopend bij de Rabo-
bankte Vorden. Rekeningnr. 36.64.44.050, giro van de
bank is 862923.

de Oudercommissie

Op 1 2 september overleed ons zeer geacht lid

MEVR. H.G. SPIJKER-STEENMAN
op de leeftijd van 83 jaar..

Het bestuur en leden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
af d. Vorden.

Chr. School voor L.H.N.O.
Het Hoge 41, Vorden. tel. 05752-1512

Bij voldoende deelname zal begin no-
vember worden gestart met een

avondcursus koken
Deze kursus zal worden gegeven op
maandagavond van 19.30-22.00 uur
gedurende 8 weken.
Kursusgeld f 9.30 per avond. Hierbo-
ven komen de kosten voor de ingre-
diënten.
Aanmelding vóór 1 oktober a.s.

Zojuist ontvangen nieuwe modellen

Techn.Lego
Bazar Sueters
Kranenburg

Bloemententoonstelling
57 jaar Nutsf loralia op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3
oktober 1982 in het Dorpscentrum te Vorden.

Wedstrijden:
1. Stekplanten voor schoolkinderen
2. Stekplanten voor volwassenen
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten,

zoals kettingen, poppetjes, dieren, tuintjes enz. a)
voor volwassenen, b) voor kinderen c) tuintjes

4. Versierd speelgoed voor kinderen t/m 14 jaar
5. Eigen gekweekte a) planten, b) bloemen, c) vruch-

ten
6. cursisten: a) éénzijdig bloemstukje, b) biedemeier,

c) tafelstukje, d) fantasiestuk, e) wandstuk, f)
droogbloemen.

7. Niet cursisten: vanaf 16 jaar: a) kleine vasen, b) gro-
te vazen, c) bakjes, d) fantasiestuk groot, e) fanta-
siestuk klein, f) tafelstukjè, g) stobben, h) veldbloe-
men.

8. Bloemstukjes kinderen t/m 1 5 jaar.
9. Droogbloemen: a) boeketten, b) fantasiestukken

10. Inzendingen gevorderden
11. Inzendingen vaklieden en leerlingvaklieden.

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar.
Inleveren Stekplanten schoolkinderen: Donderdagmor-
gen 30 september om 8.30 uur aan de scholen.
Voor ouders van de buurtscholen gelijk met de kinderen
aan de school. Inleveren Stekplanten volwassenen:
Donderdagmiddag 30 september van 1 5.30 tot 1 7.00
uur in het Dorpscentrum (zij-ingang)
Alle overige wedstrijden: Donderdag 30 september van
1 5.30 tot 1 7.00 uuren van 1 9.00tot 21.00 uuren Vrij-
dagmorgen 1 oktober van 9.30 tot 1 2.30 uur in het
Dorpscentrum (zij-ingang).
De tentoonstelling is geopend: Vrijdag 1 oktober van
19.30 tot 22.00 uur, zaterdag 2 oktober van 1 5.00 tot
21.00 uur en zondag 3 oktober van 11.00 tot 1 7.00
uur. De prijsuitreiking vindt plaats zondag 3 oktober om
16.30 uur.
Entree f 1,50 per persoon, kinderen tot 14 jaar gratis toe-
gang.
Verloting: de trekking vindt plaats maandag 4 oktober
om 19.30 uur in het Dorpscentrum.

PENSIOEN
Zou dat nog wel bestaan in het jaar 201 5.
Wacht het niet af! Sluit nu een pensioen ver-
zekering!! Vraag eens om een offerte; wij
zijn u graag van dienst.

Ass. kantoor

Janssen-Lauckhart
Ruurloseweg 20, 7251 LK Vorden, tel. 05752-1460

;ueus enkel- Marsje met
gesmokte manchet, uitgevoerd in

ivoor leder met zilver
netallic voe
•ing.
Styled by

pernel

129,-

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden

het kan een
leven redden!

het nederlandse rode kruis

Maandag 27 september a.s. organiseert het Rode
Kruis haar jaarlijkse Bloedafname-avond te Vor-
den in de School voor Biologisch- en Agrarisch
Onderwijs, Nieuwstad 49, aanvang 19.00 uur.

- donors worden uitgenodigd ook dit jaar weer
bloed aftestaan (gelieve oproep- en zegel-
kaart mede te brengen).

— nieuwe donors zijn van harte welkom
— nieuwe donors kunnen kosteloos een bloed-

groeponderzoek laten verrichten

Uw bloed is dringend nodig... het kan een leven
redden!

Rode Kruis comité
af d. Vorden

Vereniging voor
Protestants-Christelijk Onderwijs

te Vorden

Oproep tot het bijwonen van een

EXTRA LEDENVERGADERING
op maandag 27 september 1982, in de school
Het Hoge 36. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunt: Het op grond van art. 10, lid 2, van de
statuten verlenen van goedkeuring aan het bestuur
tot het aangaan van een financiële verplichting ter
financiering van de renovatie van de school Het Hoge.

Uw aanwezigheid als lid wordt op prijs gesteld.

Namens het bestuur,
G.J. den Ambtman, secretaris.
Het Jebbink37.

LEGO
BAZAR SUETERS

Dinsdag 28 september
de hele dag

Modeshow en verkoop
DE GROTE
MATENSPECIALIST

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

in Hotel Bakker in Vorden.

MET MEDEWERKING VAN

Wullink Schoenmode
Siemerink Optiek
Dijkerman Bloemsierkunst

Gratis toegang.
Graag vooraf plaats bespreken aan de
zaak.

Oranjevereniging Vorden

Unieke fototentoonstelling
Honderd jaar oranje-vorstinnen 1880-1980.28 september
tot en met 4 oktober in de Bibliotheek te Vorden.

Openingstijden:
maandag 14.00 - 1 7.30 uur
dinsdag 14.00 - 1 7.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur
woensdag 14.00 - 1 7.30 uur
Donderdags 10.00 - 13.00 uur
vrijdags 14.00 - 17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur.

DE DIERENSHOP
•••••̂ •̂̂ ^^H

STUNTPRIJZEN
L O K39S Justus, Sheakespeare 3 pak T l V//™"

Telescoophengel smtr.vana&gs v00rf 25,—

Werpmolen
f34,95daiwa 505 (albatros) adv. prijs 67,- nu

Spalstraat 12, Hengelo (G), tel. 2396

LAARZENWEER
Gevoerde, leren laars

\mettitrstikstrs!
' Kleuren: beige, blauw
en bordeaux f. 75,-

75.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

KKINK

Te koop: kippenhok 1,85 x
1.65 cm.
Ruurloseweg 52a, Vorden.

Allesbranders
Holtslag, Ruurlo
tel. 05735-2000

VOOR AL UW

WAPEN- EN SPORTHANDEL

KRANENBURG
Martens

steeds doeltrcffendi

Te koop:
Op een hoek gel. helft v. dub. woonhuis v.v.
C.V. m. schuur, garage en grote tuin. Ind: kelder,
hal, toil., woonkeuken, kamer en slaapk. 1 e verd.:
badk. m. douche, 2 slaapk. berging, evt. spoedig
te aanvaarden, f 98.000,- k.k.

Dicht bij h. centrum gel. helft v. dub. woonhuis
m. ruime tuin en garage. Ind.: kelder, hal, toil.,
keuken, bijkeuken, woonkamer. 1e verd.: badk.
m. douche, 3 slaapk. en ruime zolderberging. Di-
rekt te aanvaarden f 108.000,- k.k.

Aan een rustige straat gelegen uitstekend onder-
houden tussenwoning m. schuur en tuin o.h.
zuiden. Ind: hal, toil., mod. keuken, woonkamer,
ged. isol. glas. 1e verd.: badk. m. douche, 3
slaapk., ruime zolderberging. Evt. spoedig te aan-
vaarden, f 109.000,- k.k.

Inlichtingen over alle te koop staande panden in
Vorden en direkte omgeving:

Makelaars O.G. en Assurantiekantoor

Van Zeeburg
Zutphensenweg 31, Vorden, tel. 05752-1531
Lid NBM/MDC



arktisgoed«fee'S-vo
fiteer daarvan

Koffer Dixan
2 kilo
deze week 67$
Dobbelman
blauw
zak 1.5 kilo
slechts

398
Calgonit
pak 1 kilo
van 4.35 voor

3»*
Roosvicee
rozebohel-
jam
van 2.09 voor

Patat frites
baal 1 kilo
van 1.69 voor

139
Heinz sandwich
spread
van 2.69 voor

909
Calvé
vleessauzen
d/V. soorten
van 2.39 voor

189
Calvé
sateh saus
van 4.39 voor

998
Droste
choc. repen
dik, 3 stuks

949
Lonka
caramelmou
zak 160 gram
van 1.98 voor

159
Viktoria
pankywafels
pak 8 stuks
van 1.59 voor

129
Theebiskwie
per pak
van 0.72 voor

059
Dropmentos
geen 3 maar.....
4 rol voor

149

Kellog's Corn flakes
root pak
75 gram

van 2.39 voor

Geldig van 23/9 • 25/9

Haas-of rib-
karbonade
kilo 10?*
Schouderfilet-
rollade
500 gram 7**
Grove
braadworst
500 gram

398
Ossestaart
500 gram 3.98
Palingworst
100 gram 099
Snijworst
150 gram 159
Nierkaas
150 gram

Johma
farmer-
salade
150 gram

109

159
Maandag:
Magere
Speklappen
heel kilo

Paarde-
rookvlees
100 gram

198
Dinsdag:
Verse worst
heel kilo

Boeren-
metworst
100 gram

7*°
129

Woensdag:
Gehakt h.o.h.
heel kilo

748
Ó79

Verlichtingsset voor de
fiets
compleet o.a.
voorlicht,
met dynamo,
lampje en snoer
van 13.95 voor

Geldig van 23/9 • 25/9

10?s

Holland mijn appelland.
U treft bij ons een breed assor
timent appelen 1e kwaliteit
aan, onze aroenteman weet et
alles van. Deze week:
2 kilo
Cox's
orange
klasse 1
forse maat.

Cooerco
dagverse
karnemelk
1 literpak

098

Radiator-
bakje
met kruiden-
decor
van 5.25 voor

395
Aardappel-
purree-
stamper
van 2.25 voor

165
Acryl
Breigaren:
Gogorenner'
10 kleuren
nu 10 bol voor

10?*
Gogo connemara

9 kleuren *i*i 95
nu 10 bol voor m m m

Mini panty's
"Bekend Ned.
merk"
maat 36-44
d/V. kleuren
nu 2 stuks

159

6?5
Borden wit
set a 3 s
van 9.
Macleans tandpasta
2 tubes
rood of blauw
van 4.25 voor

325

2 forse kroppen sla +
1 export
Komkommer
samen 1?8
Gevarieerd eten met een
tweede groente op Ie bord,
zware struik, ruim 1 kilo
Bleek
selderij
Een pracht
recepten folder ligt voor u
klaar.
1 Kilo honingzoete, grove
korrel,
Franse blauwe
Lavalee
Druiven

Maandag:
Kilo vers gekookte
Zomer
Bietjes

128
Dinsdag:
2 kilo roodkokende
Stoolperen
St. Remy

1 kilo
Prei
van de klei

'189

098
Woensdag:
2 kilo
Goud
reinetten

Woensdag: kilo
goudgele
Andijvie

Potgrond
baal 20 liter
van 3.25 voor

Mono volle
fruityoghurt
0.5 liter

Gourmandise
kirsch of noot
100 g ram

1*5

mi
169

Port saluut
150 gram

Voor gezelligheid In huls en
kantoor zijn Kamerplanten
niet meer weg te denken.
Nu Is het tlld om eens aan te
vullen, wij brengen wekelijks
een steeds wisselend
assortiment tegen scherpe
prijzen. Loop eens vrijblijvend
binnen.

Deze week: Pracht
Nephrolepis
varen
matig lichte
standplaats, matig water.

3 stuks
Pot
chrysantjes
diverse tinten

n

450

350
2 prachtige
Cyclamen
diverse tinten
barstens vol knop.

aso
Zware bos
Tros anjers
met gratis zakje
Substral.

395

Hanky
Bannister
whisky
0.7 liter

13?5

Harteveld
jonge
jenever
1 liter

Bacardi rum
per fles
van 21.95 voor

4095
Martel l cognac
V.S. fles van
31.95 voor
28.95
V.S.O.P. fles van
42.95 voor

38?s
Tijgerbrood
800 gram 189
Krenten-
bollen
6 stuks nu

Bolussen
pak 6 stuks

MARKT

Halvamel
koffiemelk

0.5 liter pak nu

Geldig van 23/9 • 29/9 '82 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLO ) - RUSSEN GROENLO GOOR VORIH N



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 23 september

44e jaargang nr 28

Uitslag Tweede Kamerverkiezing
Doordat wij vorige week een foutieve opgave hebben ontvangen van onze correspondent, herplaatsen wij op veler verzoek de gecorrigeerde publikatie van de
uitslag der Tweede Kamerverkiezing.

PARTIJEN

1. CDA
2. PvdA
3. VVD
4. D'66
5. PSP +6
6. CPN + 5
7. SGP+9 + 10
8. PPR
9. R P F + 7 + 10

10. G P V + 7 + 9
11. RVP
12. CentrumPartij
13. EVP
1 5. God met ons
16. Socialistiese Partij
17. DS'70
18. RKPN

OVERIGEN

TOTAAL

ONGELDIG

DISTRICT l
DE HERBERG

K81 S82 K82

415 393 374
148 104 154
273 271 309

81 54 31
6 4 5
2 5
8 6 5

19 12 5
17 20 27
4 3 1
2 4
1

5 5
_

2 2 3
7 4
2 - 2

3

995 869 934

3 4 3

DISTRICT II
SPRINGPLANK

K81 S82 K82

316 313 306
341 219 337
173 177 231
122 85 37

4 9 1 1

2 2
2 5 4

11 14 6
8 11 7
4 5 8

11 5
1 5
6 6
_

4 9
1 1
-

4

1006 842 975

9 6 2

DISTRICT III
ESKES

K81 S82 K82

317 293 301
305 198 323
200 211 263
108 85 49

5 9 10
3 2
4 1
8 11 12
8 14 12
2
4 2
2 3
5 2

1
1 3

2

-

3 - -

976 823 983

3 1 1

DISTRICT IV
SPORTZAAL

K81 S82 K82

333 319 304
313 207 317
193 198 231

95 90 38
4 11 5
3 5
2 3

16 16 19
7 17 12
3 5 4
1 5
3 4
1 4
_

1 2
2

3 - 3

3

981 866 955

3 2 2

DISTRICT V
SCHOENAKER

K81 S82 K82

551 518 501
121 60 96
228 220 273

61 63 32
10 13 10
3 2
8 8 9

1 0 4 5
14 19 24
3 3 2
9 10

1

8 4
_

4 4 4
2 2
2 3

4

1038 912 978

3 2

TOTAAL

K81 S82 K82

1932 1836 1786
1228 788 1227
1067 1077 1307
467 377 137

29 46 41
13 16
24 23 18
64 57 47
54 81 82
16 16 15
27 26

7 13
25 21

1

7 11 21
12 9
7 8

17

4996 4312 4825

21 15 8

IN°/o

K81 S82 K82

38,7 42,6 37,0
24,6 18,3 25,4
21,4 25,0 27,1

9,3 8,7 3,9
0,6 1,1 0,9
0,3 0,3
0,4 . 0,5 0,4
1,3 1,3 1,0
1,1 1,8 1,7
0,3 0,3 0,3
0,6 0,5
0,1 . 0,3
0,5 0,4

_

0,1 0,4 0,4
0,3 0,2
0,1 0,1

0,3

100 100 100

Aantal uitgebrachte stemmen 2e kamer 1981: 5017
Kiesgerechtigden: 5390
Opkomstpercentage: 93,1
Ongeldig: 21
Totaal geldige stemmen: 4996

Aantal uitgebrachte stemmen Staten 1982: 4327
Kiesgerechtigden: 5397
Opkomstpercentage: 80,2
Ongeldig: 15
Totaal geldige stemmen: 4312

Aantal uitgebrachte stemmen 2e kamer 1982: 4833
Kiesgerechtigden: 5435
Opkomstpercentage: 88,8
Ongeldig: 8
Totaal geldige stemmen: 4825

Er komt weer een molenaar op de Vordense gemeentemolen, die in de wandeling de Hackfortse molen wordt genoemd. De mo-
lenaar, Frans Linbeek uit Kejjenborg, wil - net als in vroegere dagen - granen gaan vermalen in de molen, waarin dat in tiental-
len jaren al niet meer is gebeurd. Linbeek heeft goede hoop dat hij op die manier aan de kost kan komen.
Eén dezer dagen wordt het huurcontract ondertekend tussen Linbeek en de gemeente Vorden. Alvorens de molenaar, die nu er-
gens in Noord-Holland op een molen werkt en al enkele weekenden bezig is geweest met het verkennen van de Vordense mo-
len.
De molen moet eerst een grondige op-
knapbeurt ondergaan. Die opknapbeurt
loopt aardig in de cijfers. De gemeente gaat
pogingen in het werk stellen om ook bijdra-
gen van de hogere overheden binnen te sle-
pen.

De Hackfortse molen was, zoals de bij-

naam al zegt,'in het verleden eigendom van
de baron van kasteel Hackfort.
Toen de gemeente eindjaren vijftig, begin
jaren zestig in de omgeving van de molen
grond grond nodig had voor woningbouw,
werd met de baron overeengekomen, dat
de gemeente ook de molen zou overne-
men. De baron liet toen vastleggen dat de

toei^^lige molenaar, de heer J.B. Gerrit-
sen, zjjn leven lang de molen kon blijven
huren van de gemeente. Gerritsen, die in
het begin nog wel met de molen heeft ge-
maald, gebruikte de molen de laatste jaren
als ^B^.agplaat en liet hem af ten toe
dra^Bvoor zijn eigen plezier en voor dat
van passanten.

Geslaagde modeshow Visser-mode en
Mokkink^schoenen

Wat in de nieuw mode voor herfst en winter opvalt zyn de kleurencombinaties. Zo ziet men blauw gecombineerd met lila, rood
met petrol en bijvoorbeeld ysblauw met beige. Die nieuwe kleurencombinaties waren gisteren te zien in de herfst- en wintermo-
de van Visser. Visser showde namelijk in zaal Bakker. De zaal was tot de laatste plaats bezet en lady-speaker mevr. Wolvenne
uit Apeldoorn had beslist een belangstellend en geïnteresseerd publiek. Behalve Visser deed aan deze show ook Mokkink mee
met de nieuwe schoenen- en laarzencollektie. Verder had Kettelery gezorgd voor passende bloemstukken.

TRUIEN
Truien, zoals die bij Visser maandagavond
werden geshowd zien er uit als handge-
breid en trekken door motieven en kleuren
sterk de aandacht. Die trui heeft meer dan
ooit een functie op zich gekregen. Onder
die truien horen dit keer geen blouses,
zoals andere jaren gebruikelijk. Blouses
draagt men hoogstens met een vest. Vo-
lantkragen, bescheiden ruches en asym-
metrische sluiting zijn kenmerken van de
nieuwe blouses. De blouses zijn meestal
gemaakt van mooie dunne effen stoffen en

zijn meer chique dan sportief.

LAARZEN
Bij de laarzen en schoenen zag men dezelf-
de tinten als in de kleding: donkerrood,
beige, petrol, grijs, blauw ens. Mokkink liet
de mannequins laarzen showen die men in
drie lengtes kan dragen. Het bovenstuk is
namelijk van zo'n soepel materiaal dat het
tot twee maal toe kan worden omgeslagen.
Schoenen zijn er van sportief tot heel ge-
kleed met hoge dunne hak.

MANTELS
De mantelmode is eenvoudig, meestal een
beetje sportief. Als stoffen worden veel ge-
bruikt loden, tweed, gladde wol. Maar
daarnaast is er een grote groep gevoerde re-
genmantels, waarbij vooral biesgarnerin-
gen veel zijn toegepast.
Pakjes, jurken, hoeden, ceintuurs, sjaals,
ook die zag men te kust en te keur. De prij-
zen die mevrouw Wolvenne noemde, wa-
ren zeker niet hoog.
De pianomuziek tijdens de show was van
de echtgenoot van mevrouw Wolvenne.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: slot voor kanteldeur (gara-
ge); fiets sleutelhanger fam. Slotboom;
f80,- (3 bankbiljetten f25,- en l bankbil-
jet f5,-); groene kinderfiets, CX 2000; rich-
tingbord Batavusfietsen; bruine leren por-
temonnaie f 10,-; Lips voordeursleutel
met medaille Airborne Wandeltocht; wit
damesvest; 5 sleutels aan ring + touw; au-
tosleutels en huissleutel, bevestigd aan let-
ter K' * ̂ » —
VERLOREN: rode ^tj met bood-
schappen; groene brie™ Jus; blauw/rood
trainingsjasje maat 116; lipssleutel nr. 7;
tcnnisracket, Dunlop Maxply; l roodge-
breid damesjasje, maat 42.

(en, tel. 1230.
8.00 uur tot

Inlichtingen
Bureau geopend: Dagel
18.00 uur.

Volksfeest te Linde
voor 116e keer
a.s. Weekend houdt Linde weer haar feest.
Voor de 116e maal wordt een en ander
georganiseerd. De commissie, ondervoor-
zitterschap van de heer H. Lenselink heeft
weer een gevarieerd programma vastge-
steld. Men verwacht dan ook weer een
groot aantal bezoekers. Immers, het buurt-
schap Linde staat bekend om haar volks-
feest. Het jaarlijkse volksfeest wordt niet al-
leen bezocht door de buurtbewoners en
vele daaromwonenden, maar vele oud-
Lindenaren met hun aanhang komen jaar-
lijks in de nazomer naar Linde b.g.v. het
volksfeest.
Een levensgrote tent is bij van Asselt ge-
plaatst, van waarui de festiviteiten worden
georganiseerd en in welke tent ieder zijn
natje en droogje kan betrekken.

"Eigen aard is goud waard"
Vrijdag 24 september wordt het volksfeest
geopend met een toneelavond. De beken-
de toneelvereniging Irene uit De Heurne
zal dan ten tonele brengen het blijspel "Ei-
gen aard is goud waard". Ongetwijfeld zal
de tent tot de laatste stoel uitverkocht zijn.
Na afloop van dit toneelspel wordt het sa-
menzijn vervolgd met een optreden van de
boerenkapel.
De tweede dag begint met het vogelschie-
ten. Wim Zweverink van "De Steenkamp"
zal als heersend schuttersvorst het eerste
schot lossen. Hoe laat de vogel naar bene-
den zal komen is uiteraard niet te voorspel-
len, maar 's middags zal de voorzitter Len-
selink de tweede dag openen, waarna het
vaandel zal worden gezwaaid en de schut-
terskoning zal worden gehuldigd.
Daarna vinden de volks- en kinderspelen
plaats. De dames komen ook goed aan bod.
e dames kunnen dogcarrijden, doeltrap-
pen en ringenwerpen. De kegelbaan is er
dan ook waarop een ieder zij n geluk kan be-
proeven. Tot slot volgt nog korfballen voor
dames en heren.
De kinderen zijn uiteraard ook bij het ge-
hele gebeuren betrokken. Voor hen zijn er
ook spelletjes, terwijl ze de gehele zater-
dagmiddag gratis gebruik mogen maaken
van de draaimolen. Zaterdagavond heeft
de commissie niet minder dan het bekende
"Grolsch Combo" gecontracteerd voor het
grote dansfestijn. Dit combo zal ongetwij-
feld borg staan voor goede dansmuziek
voor jong en oud.
Hopenlijk zorgt Pelleboer nog voor een
weekendje mooie nazomer, zodat de be-
zoekers aan het Lindese Volksfeest zich op-

perbest vermaken en de commissie straks
met hen kunnen terugblikken op een op-
nieuw geslaagd festijn.

JAARBEURS
VAN HET
OOSTEN

ZUTPHEN
Herfstwandeling van het
IVN
Zaterdag 25 september houdt het I. V.N. af-
deling "De oude IJsselstreek" een wande-
ling rond "Huize Vorden". Je proeft de
herfst in "Het Vordense bos". Vele soorten
paddestoelen laten zich zien in vormen en
kleuren die vaak een foto waard zijn. De
wandeling begint bij de kruising Waarle-
weg/Schimmeldijk. Te bereiken via de
rondweg Doetinchem - Vorden en dan de
laatste afslag voor Vorden vlak voor de brug
(bord doodlopende weg). Verdere inlich-
tingen te verkrijgen bij de V.V.V. Vorden.

Keuze uit de aanwinsten
van de bibliotheek
J. Herzberg: Zeepost; J. Ruting: Lydia en
de zwaan; L.M. Savery en M. Ehlen-Mil-
ler: Volledig denken; G.P. Hoefnagels:
Gescheiden meningen; A. MacLean: To-
ren gegijzeld; V. Woolf: Jacobs kamer; A.
de Graaf: Een plaats om te leven; M.
Grant: Erfenis van de zon; C. Cookson:
Tilly; een moeilijke beslissing; W. Motley:
Klop maar op 'n deur; E. Hemingway: Af-
scheid van de wapenen; Goethe: Faust.
JEUGD: M. Bouhuys: Anne Frank is niet
van gisteren; Anke de Vries: Weg uit het
verleden; R. Törnqvist: Wat een bof; J.
London: De roep van de wildernis.

Fototentoonstelling
'Honderd jaar Oranje-vorstinnen'
1880-1980: Emma, Wilhelmina, Juliana
van 28 september tot en met 4 oktober in de Bibliotheek

Voor het eerst in de geschiedenis hebben Oranjeverenigingen de handen ineen geslagen om een ten-
toonstelling te organiseren over ons Oranjehuis. Directe aanleiding vormde de 100ste geboortedag
van Koningin Wilhelmina. Verdeeld over 19 panelen tonen enkele honderden portretfoto's een
episode van honderd jaar Koninginnen van het huis Oranje-Nassau. Uniek daarbij is het openings-
paneel dat de stamboom laat zien in de vorm van een portrettenoverzicht. Een brochure begeleidt
de tentoonstelling terwijl tevens de film '50 jaar nader bekeken' zal worden vertoond.

„Willen willen eigenlijk allang van het idee af, dat een
Oranjevereniging, uitstekend wedstrijden organiseert
in het zaklopen, of spelletjesmiddagen voor school-
kinderen organiseert", aldus mr. I.W. Opstelten, voor-
zitter van de Confederatie van Oranjeverenigingen. In
die Confederatie werken samen de Chr. Bond van
Oranjeverenigingen en de Federatie van Oranjevere-
nigingen. Van de ruim achttienhonderd plaatselijke
verenigingen en comité's is het leeuwendeel bij een
van beide landelijke organisaties aangesloten.
„Ingewijden weten allang dat wij meer kunnen en
voorstaan, dan het organiseren van spelen en optoch-
ten, aldus de Confederatievoorzitter die een duidelij-
ke taak voor zijn verenigingen ziet liggen in het verder
uitdragen van de verworvenheden van een constitu-
tionele monarchie. Daarbij", aldus Opstelten, „willen
wij alles behalve een fanclub van het Oranjehuis zijn".
Naast het verzorgen van lezingen en het organiseren
van congressen, wordt meegewerkt aan het invullen
van radio en t.v.-programma's terwijl de Confederatie
landelijk de uitgiftes verzorgt van herdenkingszegels,
penningen en publikaties rond troonswisseling, jubi-
lea van het Koningshuis en dergelijke.
In dat kader werd drie jaar geleden het idee geboren,
plaatselijke Oranjeverenigingen middels een reizende
tentoonstelling een middel in handen te geven, ook op
een andere wijze de plaatselijke bevolking tegemoet
te treden.
Een werkgroep van deskundigen werd gevormd,
waarin onder andere zitting namen mevrouw E.F.G.
Gevers Deynoot - van Blommestein, oud-conservator
van het Oranje-Nassaumuseum, dr. A. van Hulzen, ge-
schiedkundige, de heer J. Moonen, oud-hoofd van de
Leger Film en fotodienst, de heer A. Graafhuis,
adjunkt-gemeente archivaris van de stad Utrecht en
anderen die op een of andere wijze deskundigheid be-
zitten ten aanzien van het onderwerp.

Dankzij een royale financiële medewerking van het
Prins Bernhardfonds wordt de tentoonstelling gratis
beschikbaar gesteld aan het gemeentebestuur, die
daartoe zijn uitgenodigd.

H.K.H. Prinses Juliana verleende persoonlijktoestem-
ming voor het gebruiken van het fotomateriaal en het
houden van de reizende tentoonstelling. De direkteur
van het Koninklijk Huisarchief, de adjudant i.b.d. L
van Dorp, zegde zijn volledige medewerking toe bij
het beschikbaar stellen van het benodigde — veelal
unieke — fotomateriaal.
Naast het stamboompaneel, dat een duidelijk over-
zicht geeft van de afstamming van het huis Oranje-
Nassau geven de overige 18 panelen, in verschillende
onderwerpen, periodes aan uit het leven van de drie
Oranje-vorstinnen.
Zo is er een paneel dat Koningin Emma laat zien als re-
gentes, het huwelijk van Koningin Wilhelmina, haar
eerste huwelijksjaren, prinses Juliana als kind, het
verblijf in Londen, weer thuis na de bevrijding, de ge-
boorte van prinses Beatrix en de laatste jaren van prin-
ses Wilhelmina.
Bijna alle foto's zijn van een kort onderschrift voor-
zien, terwijl in de brochure een verhalende toelichting
wordt gegeven. Het is de bedoeling dat dit boekwer-
kje, waarin vanaf ieder paneel eveneens weer een foto
is opgenomen, vooral bij de schooljeugd terecht
komt.
„Het unieke van de tentoonstelling", aldus mevrouw
Gevers Deynoot, „is vooral de gelegenheid die de be-
volking nu geboden wordt al dit materiaal, dat over
zoveel verschillende plaatsen was verspreid, bij elkaar
gerangschikt te zien."
De tentoonstelling, die is ingericht in de openbare bi-
bliotheek te Vorden, is gratis toegankelijk. Zie adver-
tentie.



Ratti - Angerlo Vooruit 1-2
Zondagmiddag heeft de thuisclub een in
de tweede helft verkregen 1-0 voorsprong
op het allerlaatste nippertje nog uit handen
gegeven.
Voor de rust wogen de partijen goed tegen
elkaar op, hoewel Angerlo zich toch wel en-
kele fraaie kansen wist te scheppen. Vlak
voor rust kon Heuvelink Ratti op voor-
sprong brengen, maar zijn schot was te on-
besuisd.
Na de thee ontworstelde Ratti zich aan de
druk en toog ten aanval. De achterhoede
van Angerlo kwam herhaaldelijk in de pro-
blemen. Tot driemaal toe werd een terug-
speellbal op de keeper een corner. Eerst in
de 28e minuut wist Hendriksen te scoren
voor de thuisclub 1-0. Angerlo speelde
toen alles of niets. 12 minuten voor tijd
maakte Schilderman uit een ogenschijnlijk
ongevaarlijke positie gelijk 1-1. Angerlo
bleef toen doorgaan op beide winstpunten
en zowaar een seconde voor het eindsig-
naal was het Brinkman die de bezoekers
met een fraaie lob met beide winstpunten
naar huis liet gaan. a.s. zondag gaat Ratti
naar H en K. Aanvoerder Wessel en zijn
mannen zullen dan meer op het midden-
veld moeten opereren, want daarin ligt de
zwakte van Ratti. Doelman Hans Bos van
Ratti speelde afgelopen zondag een sublie-
me partij.

Ratti A - Zeelos A2
Ratti A speelde zaterdagmiddag een goede
partij tegen Zeelos A2. Pascal Klootwijk
opende de score met twee fraaie doelpun-
ten 2-0. Na de rust probeerde Zeelos de ba-
kens te verzetten. In de zestiende minuut
Wist Pascal Klootwijk een toegewezen pe-
nalty te verzilveren 3-0 en een hattrick voor
Pascal. Jan ter Horst wist hierop voor Zee-
los de achterstand te verkleinen tot 3-1.
Maar nadien was het opnieuw een Pascal,
dit maal Pascal Hartelman, die voor Ratti
wist te scoren 4-1. Diezelfde Pascal trof vijf
minuten voor tijd opnieuw het doel. Eind-
stand 5-1 voor Ratti. Doelman Ronald
Overbeek van Zeelos was in deze wedstrijd
zeer op dreef, hij verrichte prachtige red-
dingen, anders was de scoore veel hoger
uitgevallen.

Overige uitslagen: Ratti 3 - Zutphen 8 3-5:
Erica 7 - Ratti 4 0-3: Dames. Ratti l - Puck 2
0-0: Ratti C l - Grol C4 2-3.

Programma a.s. weekend:
Keyenb. boys a2 - Ratti al: Lochem c3 -
Ratti cl: Dames. Dier. boys l -Ratti l, Ratti
2 - Markelo 2.
Zondag H.en K. - Ratti l, Hercules 8 - Ratti
3, Ratti 4 - de Hoven 5.

Ratti l - Puck 2: 0-0
De dames van Ratti waren de eerste helft
in de meerderheid. Ze haalden veel kan-
sen dié echter onbenut bleven. In de twee-
de helft werd Puck iets sterker waardoor
Ratti een beetje paniekerig ging voetbal-
len. Na 20 minuten werd Ratti iets rustiger
en de strijd ging gelijk op.
Lidy Hartman werd vervangen door Marjo
Gotink. Dit leidde wel tot meer kansen
maar niet tot scoren. De stand bleef 0-0.
De dames hebben hun eerste puntje bin-
nen.

B en O l -Ratti 1:1-8
Ratti zaterdag trok naar Apeldoorn om de
strijd aan te binnen tegen Brink en Orden
1. Onmiddellijk na de aftrap trok Ratti ten

aanval. De bal werd over en weer gespeeld,
en uiteindelijk naar rechts gegeven waar
Gerard Hoetink klaarstond de bal aan te
nemen, passeerde een speler van B en O,
en schoot daarna keihard in de hoek langs
de keeper van B en O 0-1 al direkt in de Ie
minuut. Ratti bleef komen. In de 9e mi-
nuut schoot Roeland Paarlberg raak 0-2. In
de 24e minuut was het Jan Nijenhuis die 0-
3 liet aantekenen. Vlak voor het rustsignaal
soleerde Boudewijn Smeitink door de hele
achterhoede van B en O heen, en kon uit
een moeilijke hoek scoren 0-4. Hierna was
het rusten.
Vier minuten na de aftrap scoorde Reinier
Gosselink 0-5. In 54e minuut was het op-
nieuw Gerard Hoetink die kon scoren 0-6.
In de 59e minuut kon B en O iets tegen-
doen. Met een hard niet onhoudbaar
schoot werd keeper Lubbers die precies op
zijn plaats stond verrast 1-6. De ingevallen
speler Bert Maalderink (voor Berenpas)
kon hierna nog tweemaal scoren in de 61e
en de 83e minuut. Ratti won met weinig
moeite, waarbij gezegd moet worden dat
wanneer alle kansen benut waren geweest,
de overwinning dik in de dubbele cijfers te-
recht was gekomen. Eindresultaat 8-1 in
het voordeel van Ratti.

Uitslagen en programma
S.V. Ratti
Uitslagen van 18 en 19 september 1982.
Afd. jeugd: S.V. Ratti Al - Zelos A2 5-1.
Afd. zaterdag: B en O l - Ratti l 1-8; Ratti 2
- Zelos 4 4-3; Sp. Eefde 4 - Ratti 3 3-4.
Afd. dames: Ratti l - Puck 2 0-0.
Programma voor 25 en 26 september 1982,
Afd. jeugd: Keyenb. Boys A2 - Ratti Al;
Sp. Lochem C3 - Ratti Cl.
Afd. zaterdag: Sp. Overwetering l -Ratti l;
Ratti 2 - AZC '68 5; Harfsen 3 - Ratti 3.
Afd. zondag: H en K l -Ratti 1; Ratti 2 vrij;
Hercules 8 - Ratti 3; Ratti 4 - de Hoven 5.
Afd. dames: Dierense Boys l - Ratti l; Rat-
ti 2 - Markelo 2.

Velocitas
Het eerste team van de Vordense zaalvoet-
balvereniging "Velocitas" heeft de wed-
strijd tegen Olburgen II welke in Grossel
werd gespeeld met 7-0 gewonnen. Veloci-
tas liep al vrij snel uit naar 0-3 door doel-
punten van C. ten Barge, M. Rouwen en B.
Bouwmeister. Hierna zakte het spelpeil.
Cor te Barge bepaalde de ruststand op 0-4.
De eindstand 0-7 werd in de tweede helflt
bereikt door doelpunten van C. ten Barge,
M. Rouwen en A. Wentink.
Velocitas II verloor met 5-1 van S.M.S. 6.
Michiel Werkman scoorde het enige tegen-
doelpunt.

Judo-succes
Zaterdagmiddag j.1. hebben 4 meisjes van
Judokwai-Vorden deelgenomen aan het
damestoernooi van het district Oost-Ne-
derland in de Sporthal 'Noetsele' te Nijver-
dal. In de eerste ronde wisten Erna Beren-
pas, Katja van Biljouw en José Broers allen
hun partij te winnen met een houdgreep.
Marianne Jansen viel helaas in de eerste
wedstrijd uit wegens blessure en kon de
rest van het tournooi vanaf de tribune de
anderen aanmoedigen.
José, ingedeeld in de poule boven 60 kg,
wist ook haar tweede partij met ippon te
winnen, doch moest voor de rest van het
tournooi de winst aan haar tegenstandsters
laten. Erna won ook haar tweede partij

Motorverbroederingsfeest groot succes

Leden van de Graafschapryders uit Vorden organiseerden voor de eerste maal een Witte Wieven Treffen voor veertig plussers. Vrydags werden de deelnemers verwelkomd
in hotel De Exelse Molen. Op het grasveld van het naburig huis werden de tenten opgeslagen. Het programma vermeldde o.a. een toertocht met daarbij een bezoek aan huis
Verwolde. Bezoek aan de Witte Wieven in Barchem, en onder leiding van Gait Postel een nachtelijke wandeling, met daarna de opvoering van de legende van de Witte Wie-
ven. Zondagssmorgens werd het treffen beëindigd met een kloot schiet wedstrijd. Bennie en Henny Horsting en Wim te Hasselo, die dit alles hebben georganiseerd vertel-
den trots dat dit motorverbroederingsfeest een succes is geweest, en dat ze van het bestuur van De Graafschapryders uit Vorden de toezegging hebben gekregen om dit we-
derom volgend jaar te organiseren.

doch in de derde liet ze zich verrassen,
maar kwam via de herkansing toch nog in
de finale-poule terecht samen met twee ju-
doka's uit Enschede en Katja, die zich hier-
voor direct had geplaatst door alle partijen
te winnen.
Zowel Katje als Erna wisten hun tegen-
standers in de eerste ronde te kloppen, zo-
dat de finale een Vordense aangelegenheid
werd.
In deze finale hebben beiden zich tot het
uiterste geweerd, maar beliste Erna deze
wedstrijd in haar voordeel en werden de l e
en 2e prijs tot 60 kg mee naar Vorden geno-
men.

Dammen
Afgelopen zaterdag organiseerde DEZ
Lensen uit Westerhaar zijn 10-jarig jubi-
leum met een jeugdtoernooi.
DCV stuurde er 4 pupillen en 4 aspiranten
op af. De aspiranten speelden in viertallen.
Het Vordense viertal wist wel de finale te
halen door een tweede plaats in de voor-
ronde maar in de finale werd er weinig van
gebakken: hier werden geen wedstrijd-
punten behaald. In 8 wedstrijden behaalde
Henk Hoekman 13 punten, Emiel van Est
6, Wim BjjÊ^as 4 en Wim Hulshof 2 pun-
ten. De P^Q^ speelden een individueel
toernooi. Jürgen Slütter won de finale met
8 punten met Ernst te Velthuis op de twee-
de plaats en Rik Slütter op de vierde plaats,
beiden met 6 punten. Rik Hesselink won
de verliezeigpoule.ezerspou

nge^omOnderlingTKompetitie: groep 1: W. Wes-
selink - B. Breuker 2-0; J. Hoenink - H.
Graaskamp 0-2; J. Lamers - G. Hulshof 0-
2. Groep 2: T. Slütter - G. Wassink 0-2; B.
Wentink - H. Esselink 2-0. Groep 3: G.
Brummelman - S. Wiersma 1-1; H. Wan-
sink - A. Wassink 2-0; H. Klein Kranenbarg
-S. Buist 1-1.
Jeugdgroep: H. Berenpas - M. van Burk 0-
2; M. Boersbroek - M. Halfman 2-0; G.
Brinkman - H. Bakering 2-0; B. Voortman -
B. v. Zuylekom 1-1; J. Dijk-W. Berenpas
0-2; E. van Est - J. Brandenbarg 2-0; J.
Kuin - A. Bouwman 2-0; W. Hulshof- M.

Steven Braakhekke kampioen
Fietscross van Nederland

De 11-jarige Steven Braakhekke uit Vorden bhjft doodnuchter onder het succes dat hem dit weekeinde ten deel is gevallen in
Assen. "Wel mooi", zegt Steven als hem gevraad wordt hoe hjj het vindt om zich in zyn leeftijdsklasse nationaal kampioen fiets-
cross te mogen noemen. Na enig aandringen wil Steven er toch wel wat meer over kwyt. „Ik had het niet verwacht", zegt hy, „bU
de eerste wedstrijd die meetelde voor het Nederlands kampioenschap, in Nijmegen was dat, viel ik in de maches al uit, omdat ik
een valpartij had. Dat wordt niks, dacht ik toen".

Steven toonde zich echter een echte sport-
man door niet bij de pakken neer te zitten
na de eerste de beste tegenvaller. H ij revan-
cheerde zich bij de wedstrijden in Valkens-
waard, Odiliapeel en Assen, waar hij re-
spectievelijk als tweede, eerste en tweede
eindigde. De jeugdige Vordenaar, die
maanden geleden samen met een klasge-
noot het initiatief nam om de gemeente te
vragen een fietscrossbaan aan te leggen,
verzamelde 84 punten. Dat was drie meer
dan de nummers twee en drie.

Nu komt het succes voor Braakhekke ju-
nior niet uit de lucht vallen. Hij traint dat de
stukkken eraf vliegen. Vier keer per week
traint hij op de Vordense crossbaan, die er
mede door zijn toedoen is gekomen, en
daarnaast nog tweemaal per week op de
crossbaan in Ruurlo. De kersverse fiets-
crosskampioen is wijselijk niet van plan er
nog een schepje bovenop te doen om zich
aan de top te handhaven. "Ik ga gewoon
door net zoals ik het nu doe", zegt hij.
Volgend jaar, als hij 12 is, krijgt Steven het

een stuk zwaarder. Dan rijdt hij bij de ex-
perts en niet meer bij de junioren. Ook bij
de experts zal hij weer deelnemen aan de
voorselectiewedstrijden voor het Neder-
lands kampioenschap. Als hij zijn titel pro-
longeert mag hij meedoen aan het wereld-
kampioenschap.

Zoals gezegd, Steven is het succes niet naar
het hoofd gestegen. Heel beslist stelt hij
vast: „Wereldkampioen? Dat wordt ik toch

Boerkamp 2-0; J. Slütter-R. SlütterO-2; M.
van Burk - M. Halfman 2-0; H. Berenpas -
M. Boersbroek 0-2; H. Bakering - H. Be-
renpas 0-2.

In de barrage om de derde plaats van het
juniorenkampioenschap van Nederland,
die deze week verspeeld werd, heeft Johan
Krajenbrink de derde plaats behaald en
daarmee is hij de Nederlandse reserve
voor het Jeugd WK in Suriname.
Alle wedstrijden in de barrage tussen Jo-
han Krajenbrink, Wim Bremmeren Eddy
Budé eindigden in remise zodat het SB sy-
steem in het toernooi de beslissing moest
brengen.

Dubbel verlies voor
Vorden by Loo
Doelman Wim Harms uit het veld gezonden

Vorden leed zondagmiddag tegen Loo (na-
bij Duiven) een dubbel verlies. Niet alleen
dat er twee punten moesten worden inge-
leverd, maar wat voor de geelzwarten veel
nadere konsekwenties zal hebben, doel-
man Wim Harms werd uit het veld gezon-
den.
Dat gebeurde tien minuten vooflfcd toen
Harms, ver uit zijn doel gekl^^n, een
doorgebroken speler van de thuisclub on-
deruit haalde. Waarvoor Tonny Schuma-
cher tijdens de WK bespaard bleef, over-

kwam Harms wel. Hij werd terecht door de
scheidsrechter uit het veld gezonden. Har-
ry Klein Brinke nam de taak van Harms in
het Vorden doel over en kon niet verhinde-
ren dat de toegekende vrije schop in een
doelpunt werd omgezet 3-1.
In de eerste helft had Loo het beste van het
spel. Na 20 minuten leverde het lichte
veldoverwicht een doelpunt op, gescoord
door Vleskes. Deze stand bleef tot aan de
rust gehandhaafd. In de tweede helft domi-
neerde Vorden het eerste kwartier. Na acht
minuten spelen scoorde Chris Hissink de
gelijkmaker. De vreugde was van korte
duur want twee minuten later bezorgde
Ooyman zijn ploeg na een fraai solo, een
2-1 voorsprong, waarna het in de slotfase
nog 3-1 werd.

Huisvrouwenorkest
Enkele leden van het voormalige Huis-
vrouwenorkest te Vorden zijn druk in de
weer om dames te bewegen lid te worden
van het Huisvrouwenorkest te Vorden. Te-
vens zit men te springen om een dirigente.
Door omstandigheden dreigt het orkest te
moeten worde opgeheven en dat wil men
in Vorden trachten te voorkomen. Dames
die belangstelling hebben kunnen /.ich op-
geven bij mevrouw A. Schepers, Insulin-
delaan 30 ( te l . 1923) of bij mevrouw H.
Burger, Julianalaan 12 (tel. 2336).

BISON

ANTI-VOCHT

BISON

KELDER-
COATING

Maakt lekkende kelders
waterdicht 2 Lagen aanbren-
gen Voortaan blijven vochtige,
doorsijpelende keldermuren
volkomen droog. Kleur: parel-
grijs. Ook geschikt voor vijvers,
souterrains, funderingen,
waterreservoirs, kruipruimtes,
tunnels etc Gebruik de spe-
ciale Keldercoatingborstel
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^RCOATIN?

^bouwmarkt,
de t o Ib rug
toldijk

met
Televisie

reparaties
-=<- direct

l i j i ; naar

' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

REPARATIE
was- en a fwasau toma tcn
24 uur-service
Onderdelen d i rekt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Wie heeft voor mij te koop: ca
0,5 è 1 ton gedorst hooi?
Mej. Y. Doesburg, tel. tel.
2001, b.g.g. 6789.

Weg naar Laren 56, .
Zutphen. Tel. 05750-13813

Nog steeds blijken 3 van
de 4 kinderen op schoenen te""
lopen die qua lengte, breedte of
innoud schadelijk zijn voor de
ontwikkeling van hun voeten.

Op onze nieuwe elektronische
groeivormmeter zie je direct
of die schoentjes nog passen.

Laat die voetjes
even nameten!
Onze nieuwe elektronische
groeivormmeter van Bunnies
staat er voor klaar?

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Kom onze
kunstwerken bewonderen:

de Vermont CastingsMkachek

De geheel van gietijzer vervaardigde Vermont
Castings kachels paren klassieke schoonheid

aan vooruitstrevende technologie. De vormge-
ving past in elk interieur. Ze kunnen branden als
open haard of als continu vuur.

Aarzel niet om onze mooie Vermont Castings
kachels te komen bewonderen. Ze zijn eenvoudig
uniek.

VERMONT CASTINGS
Van kachel tot kunstwerk.

BARENDSEN VORDEN B.V.
Zutphenseweg 15, Vorden. Tel. 05752-1261

KKINK
Nkuwsiad u \ ^nn

uw kindervoetenspecialist

bovenstebeste
bunmes

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzan: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,

bankon. vijvers.
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn karamiek
zeer origineel,
handgemaakt.

L De beste keuken
voor elke vrouw
kom beslist eerst vrijblijvend bij Holtslag kij-
ken, voordat u uw keuken koopt.

Nu de allernieuwste KEUKEN
dellen in onze showroom

mo-

Openingstijden:
dagelijks geopend tot 17.00 uur
vrijdags bovendien van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 tot 1 3.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*
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autoccasion Autobedrijf

TEGER B.V.
FIAT 127 900 L 2 drs geel 1978

FIAT 127 1050 L 1050 CL 3 drs 1979

FIAT 127 top 17.000 km beige mett 1980

FIAT 128 spec. 1100 2 drs. groen 1978

FIAT 128 CL 1300 4 drs groen 1976

FIAT RITMO L 3 drs rood 1980

FIAT RITMO 65 CL 3 drs Bruin mett 1 979

FIAT RITMO 65 CL 3 drs Blauw metl 1 980

FIAT 131 13004drs.geel 1978

FIAT 131 1600CLrood 1980

RAT 132 GLS 1600 1978
FIAT RITMO diesel 3 drs rood 1980

FIAT ARGENTA demonstratiewagen.

at
8000 km gelopen grijs mett

Baan
Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstr. 18 • Tel. 05735-1426

RENAULT 5 TS Gee. 1978
RENAULT 30 TS met elect. schuifdak
zilvergrijs mett l 978

CITROEN 2 CV6 blauw, zeer goed 1977

CITROEN 2 CV6 rood prima 1977

OPEL ASCONA 4 drs oranje 1976

H

huho
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^ÉitoJÉUitiik^a,
/^^rf*'*Wi

29.95

39-95 «n

j Tapijt: 4 meter breed
Vinyl: 2 meter breed
NU OOK

GORDIJNRAILS
en toebehoren en

DEURMATTEN

nHUHUBO-DOLPHIJN
j^Bïel. 05735-1368, Ruurlo Barchemseweg 13

Tevens voor schilderwerk

Alstublieft.
Van de Grote Groene Vakwinkel,

voor Huis enTuin, voor Mens en Dier
KENNER
VLEESBROKKEN
Een knapperige maaltijd voor uw
hond. Uitstekend verteerbaar,
uiterst smakelijk.
3 kg Welkoop
aktieprijs

15 kg
Welkoop aktieprijs 35,-

WALDI KLUIVEN
De traktatie voor uw hond.
Een kwaliteitsprodukt van Bogena.
3 Stuks normale prijs 1,20

Welkoop aktieprijs

KATTEBAKVULLING
Hoog absorptievermogen. Geen
onaangename geurtjes. 40 Lbs.

normale prijs
20,25

4 okt. Werelddierendag.
Verwen uw huisvrienden Vis extra.

Maandag 4
Werelddierendag. De
onze trouwe huisvrienden.
De Bello's, de Snorrebaartjes,
de Pietjes . . . noem ze maar. Nog
even langs bij Welkoop. D^Vak-
winkel met een zeer uitgcMMk
assortiment diervoeders. K§^m)er.
hondevoer, kanariezaad, knaag-
dierenvoer, schapekorrels, paarde-
brokken en nog veel meer.

Wilt u weten wat de beste
voeding voor uw huisdier is, vraag
het dan gerust. De Welkoop
medewerkers geven graag alle
informatie.

I
MB uiiuiiiiaLic.

IC00|»
De Grote Groene Vakwinkel,
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland.
Prijzen incl. BTW Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 4 oktober 1982.

Gratis: een katoenen bood-
schappentas bij aankoop
van f 10,- diervoeders.

Nog een reden
om langs te
komen.
Wie voor f 10,-
aan diervoeders
besteedt, ont-
vangt een sterke
katoenen bood-
schappentas
geheel gratis!

WILCO COMPOST
CONTAINER

Uit 16 lamellen opgebouwd.
Hoogte 70 cm, inhoud 340 1.
Normale prijs 71,40

Welkoop
aktieprijs

SYLGLAS
RADIATORFOLIE

Minder warmteverlies via folie.
Besparing tot 15%. Lengte 4 m,
hoogte 50 cm. Normale prijs 20,75

Welkoop
aktieprijs

UI

CLIMATUBE
PIJPISOLATIE

Zeer hoge isolatiewaarde.
Beschermt tegen energieverlies,
vocht, condens, corrosie en geluid.
Makkelijk aan te brengen.
Lengte l m. Normale Welkoop

15 mm 0
2 2 m m 0
28mm0

pnjs
3,15
3,60

aktieprijs
2,50
3,25
3,65

ISOVER
GLASWOLDEKEN

Met zeer hoge isolatiewaarde.
Gemakkelijk aan te brengen. Vele
toepassingsmogelijkheden. Rol a
6 m, breedte 60 cm, dikte 6 cm.
Normale prijs 21,75

Welkoop
aktieprijs

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,

^_ ^B ]̂A voordelig en in één dag
9 V VB 9ereed-

iV% l̂•̂  Bel meteen even op!

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
mot wi|de omgeving

PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V. ORTkS*
Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen

Tel. 05750-13033
PORTAS-deuren-vakbedri|ven overal in Nederland en in vele Europese landen.

Ook roor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

artens
stec.lr -loeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

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

Kunstgebittenreparatic

DROGISTERIJ
TtNKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Te huur:

WINKELPAND 80 m?
gelegen Burg. Galleestraat 44,
Vorden. Geschikt voor vele
doeleinden: eventueel show-
room, kantoor, praktijkruimte
etc.

Telefoon 08340-24033

Volksfeest Linde
bij de molen

Vrijdag 24 september: Blijspel van toneelvereniging
'Irene' uit de Heurne: 'Eigen aard is goud waard'
Aanvang 19.30 uur.
Daarna dansen m.m.v. plaatselijke boerenkapel
en conferenciers.

Zaterdag 25 september: Volks- en kinderspelen,
's Avonds dansfestijn m.m.v.

'GROLSCH COMBO'

1982 1982

VOLKSFEEST VARSSEL

1 oktober
14.00 uur: kinderspelen

1 9.30 uur: blijspel: "Leefde lot zich
neet dwingen"

dansen m.m.v. boerenkapel "Concordia"

2 oktober
1 3.45 uur: optreden Kon. Harmonie "Concordia'

14.00 uur: Volksspelen
1 9.30 uur: dansfeest met muziek van

"RED ROSE"

zondag 26 september

SUPER-FLY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461



brutale
kruidenier heeft

weer wad
£ft( WlHKftVOl
LMG GfPRIJSDC ARJIKEUH
De brutale kruidenier verlaagde 150 artikelen
drastisch in prijs! En, er is nog meer...
Elke week zijn er enkele OP=OP artikelen. Dit zijn
eenmalige partijen. De prijs? Juist, zeer laag! En.
op is op. Een winkel vol laaggeprijsde artikelen,
daar heeft u wat aan.
Afwasmlddel extra,
literflacon
Piek schuurpoeder,
met bleekmiddel, bus 450 gram
Delmonte
tomatenpuree,
blikje 150 gram
cream crackers,
pak 200 gram
Astor hondevoer,
blik 420 gram
Micky kattevoer,
blik 420 gram

Gevulde speculaas,
pak 250 gram
Knorr soep,
groente, kip of tomaat, zakje
Peper of
nootmuskaat,
busje 50 gram
Beschuit,
rol 13 stuks, Vrij Produkt
Multy
hulshoudspons,
Appelmoes,
5/4 POt

verse kapucijners,
"nieuwe oogst", 5/« pot
washandjes,
diverse kleuren
volonté

wortelen fijn,
heel blik
Mayonaise,
pot 0,5 liter _

Vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 300 ml., Vrij Produkt
colden wonder
tomatenketchup,
fles 340 gram
Gold Pack pudding,
pakje 85 gram, QC
diverse smaken 3 voor OU
Gebroken
sperziebonen, heeibuk 89
Karaat
tafelmargarine,
kuip 500 gram
Halve perziken,
Yellow Cling, half blikje
Knakworst,
potje 8 stuks _
Makreel in olie,
blikje 200 gram
speculaas,
pak 400 gram
Tolet w.c.-poeder,
bus 430 gram
Grijs toiletpapier,
4 rollen d 250 vel
witte servetten,
pak 100 stuks

Tonijn in groente,
blikje 185 gram
Kleutertaai,
zak 500 gram
unox erwtensoep,
heel blik
Duyvis brosnoten,
rodeo of barbecue
Krenteslof,

spijs, 400 gram
a Fresh tandpasta,

fiuor, tube 75 ml

159
169
169
179
189
189
199 pandin de Lussaudière,

fles0,7 liter, -in r\n
rood, wit of rosé 3 voor IL),UU

Unox knakworst,
200 gram, blik 10 stuks
Gouda's Glorie
frietsaus,
pot 0,65 liter
Kitkat,
pak 6 stuks
Nefa inlegkruisjes,
pak 30 stuks -

Slager
Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Slagersprijzen geldig tot en met 25 september a.s.

varkensfricandeau,
mals, mager, kilo
varkensschnitzels,
mager, lOOgram

Was-
verzachte
4 liter-
flacon.
Drie kwartjes
voor een
hele liter
Da's brutaal
En OP=QP
Wasverzachter
4 liter

Airpot.
Het grote
succesartikel
van deze zomer
nog een keer
terug Airpor
inhoud 1.9 liter II

•̂Igj

Een beperkte pa?rjme* "r
ongelooflijk lage pnjs coed
voor goedkoop licht in de
komende duisternis
Philips gloeilampen
40, 60, 75 of 100 Watt

Herensokken,
diverse maten

Groenteman
Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Groente- en f ruitprijzen geldig tot en met
25 september as.

Bloemkool.
Hollandse, per stuk .
Golden Delicious,
Franse, 2 kilo ___

Suikerklontjes,
kilo

Griekse druiven,
blauwe of witte, kilo _

Golden wonder
frikandelsaus,
flacon 0,75 liter
cornedbeef,
blik 340 gram
Cazador sherry,
medium dry, fles 0,67 liter

worstebroodjes,
10 stuks, vacuüm verpakt _
sneeuwster,
diepvries
Frolic,
zak 1500 gram

Jonge Goudse kaas,
vacuüm verpakt, kilo
Diepvries konijn,
1000 gram, op schaal _

9
389
399
489
499
725
795

JL

D PRUSSIAG
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN 38
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De Politie Honden Dressuur Club is opgericht, zoals de naam van deze nieuwe
vereniging al doet vermoeden, gaat het bij deze club om het africhten van honden
met als doel het behalen van een of meerdere certificaten. Dit gebeurt volgens de
richtlijnen en doelstellingen van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vere-
niging K.N.P.V.
Er wordt voornamelijk geoefend met mechelse herders en bouviers, hondenras-
sen die zich bij uitstek lenen voor deze tak van sport.

Er is een ruime mate van deskundigheid
binnen deze club, enkele leden hebben
reeds met goed gevolg samen met hun
hond, het certificaat politiehond behaald.
Het achtervolgen en het tot staan brengen
van de boefis een van de meest spektaculai-
re oefeningen, hierbij is de rol van boef ver-
tolkt door de pakwerker zeer belangrijk.
Voordat begonnen kan worden met het
stelwerk is van belang dat de geleider vol-
doende appel heeft op de hond.

Het bestuur bestaat uit: Voorz. J. Booltink,
Secr. G. Koerselman, Pen.m. J. Mokkink.
Het bestuur is voornemens om het vol-
gendjaar een demonstratie tegeven zodat
ook het Vordense publiek kennis kan ma-
ken met deze steeds populairder worden de
sport.

Inlichtingen hierover: G. Koerselman jr.
Insulindelaan 8 Vorden.

Zesdaagse team aan de start bij
Oost Gelderlandrit te Vorden
Rijders als Genrit Wolsink, Henk Poorte, Arne Kies, Arne Dreezen, Jan ter Vel-
de, Martin Schalkwijk, om er enkele te noemen zullen zaterdag 2 oktober van
start gaan voor de "Oost-Gelderlandrit". Een betrouwbaarheidsrit, welke mee-
telt voor het kampioenschap van Nederland. Ruim 300 motorcoureurs zullen 's
morgens vanaf camping de Reehorst van start gaan. Een rekord aantal deelne-
mers (alleen de alles beslissende rit op 5 en 6 november in Venray zal een groter
deelnemersveld trekken). De organisatie is in handen van de Vordense auto- en
motorclub "De Graafschaprijders". Met name het sekretariaat onder leiding van
Jan Slagman is al zo'n drie weken in de weer voor de afhandeling van de admini-
stratieve rompslomp.

Ook voor- en tijdens de wedstrijden zijn ve-
le personen in touw om alles in goede ba-
nen te leiden. Vrijdag wordt al begonnen
met het gereed maken van het 52 kilometer
lange trajekt. Een vijftiental vrijwilligers
hebben hier graag een snipperdag voor
over. Op de dag zelf zijn 70 personen in de
weer, terwijl een dag later op zondag eve-
neens keihard gewerkt moet worden te-
neinde alle wegen en paden weer in de oor-
spronkelijke staat terug te brengen. Een
klus die aan de Graafschaprijders, gezien
voorgaande jaren, wel is toevertrouwd.
Zoals gezegd de organisatie is in handen
van "De Graafschaprijders". Jan Slagman
hierover: "Dat heeft in feite te maken met
de vergunningen. In het verleden waren de
clubs uit Harfsen en Lochem ook bij deze
organisatie betrokken. Dat betekende dat
wij een aantal vergunningen van meerdere
gemeente nodig hadden. Vooral vandaag
de dag kan dat enorme problemen gaan
opleveren. Vandaar dat wij de rit organise-
ren op het grondgebied van de gemeente
Vorden. Tot op heden hebben wij de beno-
digde vergunningen hier altijd verkregen",
zo zegt Jan Slagman. Wel zullen Hamac en
Sport en Vriendschap zaterdag de helpende
hand bieden bij de controles etcetera.

"De Graafschaprijders" heeft trouwens ook
nog iets nieuws in petto. Zaterdag wordt na-
melijk voor het eerst tijdens betrouwbaar-
heidsritten in Nederland gestart met een 40
plus klasse. Jan Slagman: "Je moet dit zien
als een experiment. Er zijn een aantal rij-
ders van boven de veertig die nog wel graag
betrouwbaarheidsritten rijden, maar die
niet meer zo "hard" willen. Wij verwachten
door dit initiatief te nemen dat we hier veel
mensen in de toekomst een plezier mee
kunnen doen. Het zal nu nog even wennen
zijn, want zaterdagmorgen gaan er een vijf-
tal van deze 40 plussers van start". Deze
coureurs rijden drie ronden van 52 kilome-
ter en rijen een gemiddelde van 35 kilome-
ter per uur. De junioren rijden eveneens
drie ronden, terwijl de senioren 4 keer het
parcours van 52 kilometer zullen afleggen.
In de eerste ronde is er voor alle klassen een
accelleratieproef welke gehouden zal wor-
den nabij de camping van Pellenberg. Voor
de junioren is er in de tweede en derde ron-
de een crossproef van 4 kilometer gepland
op het mili tair oefenterrein in het Galgen-
goor. Voor de senioren vindt deze cros-
sproef plaats in de derde en vierde ronde. In
de namiddag wordt de laatste seniorrijder
zaterdag weer aan de finish verwacht.

Uit het Rattikamp
Programma a. s. weekend:
Zaterdag spelen de junioren A thuis tegen
Ajax A.2, terwijl op veld 2 de C-junioren
spelen tegen Grol C.5.
Zaterdagmiddag moet Ratti l aantreden
thuis tegen Vliegend Hert. Zaterdag 2 gaat
bij SSSE 4 op bezoek. Zaterdag 3 ontvangt
Erica. Zondag ontvangt Ratti l IJsselstreek
De reserves gaan bij Hal Ie 3 op bezoek.
Zondag 3 ontvangt AZC 7, terwijl de vierde
uitgave naar Dier. Boys gaat.

De dames van Ratti 2 tenslotte gaan /ondag
bij De Hoven proberen beide punten te ve-
roveren.

Sp. Overwetering l - s.v. Ratti 1: 0-5
Ratti kon moeilijk op gang komen. Het was
dan ook Overwetering die de eerste tien mi-
nuten de toon aangaf. Langzamerhand
kwam Ratti meer in het spel. Smeitink en
Nijenhuis schoten onzuiver. Uit een vrije
trap op rechts van Jan Nijenhuis, kon Rei-
nier Gosselink uit een voorzet ineens met
de linkervoet uithalen, net over de keeper

van Overwetering heen 0-1 in de 18e mi-
nuut van de wedstrijd. In de 32e minuut
kon Boudewijn Smeitink, uit een solo de
voorsprong uitbouwen 0-2. In de 44e mi-
nuut kwam de bal hoog voor het doel van
Overwetering, waarbij keeper en spelers
elkaar in de weg liepen en de bal in het doel
rolde 0-3. Hierna was het rusten. Na de rust
deed Ratti het wat rustiger aan. De voor-
sprong moest behouden blijven. Overwete-
ring drong af en toe wel iets meer aan, maar
kwam niet tot doelpunten maken. Behou-
dens enkele schoten die naast of over gin-
gen, waren de aanvallen ook niet gevaarlijk.
Ratti kreeg omdat Overwetering aandrong
wel kansen, die eigenlijk teveel onbenut
bleven. Uit een vrije trap van Hoetink kon
Jan Nijenhuis op de rand van buitenspel
doorgaan waarbij iedereen van Overwete-
ring bleef staan. Ditmaal was het wel raak.
Met een keurig laag schot passeerde hij de
keeper 04, in de 86e minuut. In de 89e mi-
nuut scoorde Gerrit Hoetink op keurige
wijze 0-5. In de laatste minuut ging Smei-
tink nog aan de haal, werd in het strafschop-
gebied gevloerd. Scheidsrechter Zwetheul
vond het schijnbaar niet nodig om een pe-
nalty toe te kennen aan Ratti, want vlak
daarna floot hij af. Een nuttige overwinning
voor Ratti l afd. zaterdag.

Harfsen 3 - Ratti 3: 1-3
Het derde elftal van de zaterdag heeft in
Harfsen een volkomen verdiende overwin-
ning behaald. Na 10 minuten spelen wist
Henk Sloetjes een toegewezen penalty te
benutten. Voor rust kwamen partijen
echter nog op gelijke voet. Ratti had na de
thee het beste van het spel. Na een kwartier
spelen resulteerde dat in een doelpunt van
Heppie Wasseveld. Na vijf minuten wist
Jan van Bommelen met een 16 meter kop-
bal de overwinning veilig te stellen.

Ratti 2 - DZC 5: 2-4
De zaterdag-reserves begonnen goed. Di-
rect na het begin maakte Bart Nijhof 1-0.
DZC kon via een strafschop gelijk maken.
Bert Maalderink wist echter Ratti weer op
winst te zetten, doch vlak voor rust werd het
2-2. Na de rust was het allemaal wat rom-
melig. Scheidsrechter Mölder was niet
overtuigend met zijn beslissingen. Uitein-
delijk wist DZC aan het langste eind te trek-
ken. 2-4. ^^

Uitslagen en programma S.V. Ratti
Uitslagen nvan 25 en 26 september.
Afd. zaterdag: Sp. Overw l - Ratti l 5-0: Rat-
ti 2 - DZC 68 3-4: Harfsen 3 - Ratti 3 1-3.
Afd. zondag^en K l - Ratti l 2-0
Afd. Dameil^^rense. Boys l - Ratti l 6-0.

Programma s.v. Ratti
afd. Jeugd Ratti al - Ajax B a2: Ratti cl -
Grol c5.
Afd. zaterdag: Ratti l -VliegHert 1:SSSE4-
Ratti2: Ratti 3 - Erica 76 2.
Afd. zondag: Ratti l -IJsselstreek l: Halle3 -
Ratti 2: Ratti 3 - A.Z.C. 7: Dierense boys 7 -
Ratti 4.
Af. dames: de Hoven - Ratti 2.

12-0|-J

In de 2e klasse B staat de Kranenburgse
ploeg nog nog met geen enkel winstpunt
op de laatste plaats, a.s. Zondag tegen IJs-
selstreek moet Ratti toch trachten de eerste
winstpunten te behalen.
Afgelopen zondag werd in Hummelo met
2-0 verloren van H en K. Voor rust zette
Smeitink de thuisclub op 1-0. Een door
Wolvetang genomen penalty werd door de-
ze gemist en dat gaf Ratti weer hoop. Na de
thee kon Ratti echter geen vuist maken.
Vijf minuten voor het einde stelde H en K
de overwinning veilig doordat Wolvetang
na een solo doelman Bos het nakijken gaf 2-
0.

Dier. Boys - Ratti 6-0
De dames van Ratti wachteneen zware op-
gave uit tegen Dierense Boys, koloopster in
de afdeling.
Voor de rust had de thuisclub het beste van
het spel en bekroonde dit met vier doel-
punten.
Na de rust kreeg Ratti meer greep op het
spel, er werd meer aanvallend gespeeld,
hetgeen echter niet in doelpunten resul-
teerde.
Dierense Boys wist echter nog tweemaal
het Ratti doel te vinden, zodat de eindstand
werd 6-0 in het voordeel van Dieren.

Vorden met 1-4 ten onder
tegen Vios Beltrum
Vorden I heeft het zondag, met name in de
tweede helft tegen Vios uit Beltrum volko-
men laten afweten. Het begon allemaal
hoopvol. Met offensief voetbal schiep de
thuisclub zich in de eerste twintig minuten
enkele reeële kansen.
Toen dit Vorden-offensief geen doelpun-
ten opleverde namen de bezoekers gelei-
delijk aan het initiatief. Na een half uur spe-
len maakte Henk Stokkink een overtre-
ding. De toegekende vrije schop werd in
tweede instantie door Mthieu ten Brinke
ingeschoten 0-1.
Vlak voor rust kwamen de bezoekers op 0-
2. Bertus Nijenhuis miste de bal, waarna de

oprukkende aanvaller van Vios door doel-
man John Wenneker, die de geschorste
Wim Harms goed verving, werd aangetikt.
Stafschop, welke door Eddie Groot Zeverts
werd benut 0-2.
In de tweede helft brouwden beide teams
er weinig van. Bij Vorden liet Andre van de
Vlekkert een goede kans liggen. Halverwe-
ge de tweede helft bracht Huib Tuunte de
stand op 0-3.
Uit een vrije schop van Ernst te Velthuis
kopte Richard Martens de bal tegen de tou-
wen l -3. Direkt erna werd de Vordense de-
fensie finaal door Eddie Groot Zevert uit-
gespeeld, waarna hij op fraaie wijze scoor-
de en de eindstand op 1-4 bracht.

V.V.Vorden uitslagen
Zaterdag 25 september: A.Z.C. Ao - Vorden
Ao 0-0: Vorden Al - Marienvelde Al 2-7:
BrummenBI-VordenBI 2-0: Vorden B2-
Steenderen B2 4-1: Vorden Cl - de Hoven
Cl 4-1: VordenC2-A.Z.C. C2 5-0: Vorden
C3-ZutphaniaCl 1-5.
Zondag 26 september: Vorden - Vios B 1-4:
Kotten2-Vorden23-l:Vorden3-EGWl
2-0: Erica 4 - Vorden 4 5-2: Socii 3 - Vorden
5 1-8: Ruurlo 7 - Vorden 6 2-3: Vorden 7 -
Oeken 6 5-0: Vorden 8 - Concordia 1-4.
Programma zaterdag 2 oktober: Vorden AO -
SKVW Ao: K. Dochteren A l - Vorden A l:
Vorden B l - Zutphen B l: Zutphania B l -
Vorden B2: Warnsveld Cl - Vorden Cl:
SHE C l - Vorden C2: Zutphen C2 - Vorden
C3.
Programma zondaga 3 oktober: Ajax B -
Vorden: Vorden 2 - Socii 2: WVC 4 - Vor-
den 3: Vorden 4 - Eerbeek 3: Vorden 5 -Oe-
ken 3: Vorden 6 - Zelhem 5: Dieren 5 - Vor-
den 7: AD'69 - Vorden 8.

Biljartsei/oen vangt aan
De biljartbond De IJsselkring, opgericht in
1954, vangt op 27 september aan met de
competitiewedstrijden.
Bij de bond is de Kranenburgse biljartvere-
niging "De Kranenburg" aangesloten.

De vereniging neemt met vijf teams deel
aan de competitie. De teams zijn als volgt
samengesteld: Kranenburg 1̂ ^ Schroer
(gem. 2.64), J. Schroer (2,58), ̂ Schoena-
ker (2.18) G. Lenderink (1.95) en G. Lich-
tenbard (1.54).
Kranenburg 2: T. Hartman (1.22), W. Hor-
stink (1.22), A-Lanters (1.19) T. Eggink
(1.01) en B. Besselink (0.88).
Kranenburg 3: G.Hartman U^^ W. Bek-
ken (1.25), H. Takken kam". 21), H.
Krabbenborg (0.87) en H. Besselink (0.89).
Kranenburg 4: F. v.d. Linden (1.25), B.
Bleumink (1.01), H. Roelvink (0.88) en
Inge v.d. Broek (0.67).
Kranenburg 5: H. Bos (1.77), J. Roelvink
(1.59), R. Hartman (0.77), B. Duitersmaat
(0.75) en L. Toebes (0.75).

De biljartvereniging De Kranenburg speelt
haar thuiswedstrijden op het groene laken
in zaal Schoenaker en wel als volgt. Het eer-
ste en vierde team op dinsdag, het derde en
vijfde team op woensdag en het tweede
team op donderdag. Hij of zij, die ook eens
de biljartsport willen gaan beoefenen zijn
welkom bij De Kranenburg. Men is wel-
kom om eens een of meerdere avonden bij
te wonen. Indien U in competitieverband
wilt medespelen dan is opgave mogelijk ui-
terlijk 30 november a.s. Men kan dan in de
tweede helft van de competitie nog mee-
doen.

Nederlaag voor Vordense
Polo-dames
De dames van Vorden zijn de competitie
zondagavond tegen BZ & PC onfortuinlijk
begonnen. In Zutphen werd met 1-3 verlo-
ren. Vorden nam door Desiré Westerveld
een 0-1 voorsprong, welke door Mieke Spi-
thof ongedaan werd gemaakt. Dezelfde
speelster bracht de stand op l -2, waarna de
1-3 eindstand in de laatste periode een feit
werd.

Clubkampioenen
"De Graafschapryders"
Bij de Graafschaprijders te Vorden zijn in-
middels de kampioenen bekend geworden
van de verschillende afdelingen.
B ij de jeugd 50 t/m 80 cc werd Hans Berend-
sen kampioen met 349 punten, 2. Rob
Groot Tj ooitin k, 3. Erik van Ark, 4. Willem
Veenendaal, 5. Angelo Stapelbroek.
Klasse jeugd 125 cc: 1. Tjeerd Stapelbroek,
2. Adri van Ark, 3. Gerrit Schrijver, 4 Bert
Ribbers, 5. Frank Arendsen.
Klasse 125 cc senioren: 1. Gerrit Bosch, 2.
W. Zweverink, 3. R. Oosterink, 4. Hans
Bosch, 5. R. van der Straat.
Idem B 'klasse: 1. J. Harkink, 2. Erik Bul-
ten, 3. Marcel Bulten, 4. H. Havenaar, 5. J.
Wiemer.
250 cc en hoger A-klasse: l . T. Harmsen, 2.
J. Koop, 3. T. Wassink, 4. J. Oosterink, 5. J.
Wuestenenk.
Idem B-klasse: 1. Joh. Bijenhof, 2. Jan
Klein Brinke, 3. G. Hoftijzer, 4. H. Willem-
sen, 5. H.Nab.

HAMAC Harfsen wint
crosswedstryd van
Graafschapryders
De crosswedstrijd tussen "De Graafscha-
prijders" uit Vorden en "HAMAC" uit
Harfsen, welke te Vorden werd verreden, is
met slechts zes punten verschil door HA-
MAC gewonnen. Ook werd de HAMAC
winnaar van de wisselbeker over 1982.
Bij de A-klasse werd G. Bosch van de

Graafschaprijders winnaar met 30 punten,
2. R. Oosterink, Graafschaprijders 27,3. J.
Oosterink 25 punten, 4. H. Bosch 23 pun-
ten, 5. R. van der Straat, Hamac 21 punten.
In deze klasse behaalde "De Graafschaprij-
ders" 124 punten en Hamac 73 punten.
In de B-klasse werd A. Amelink van Ha-
mac winnaar met 30 punten, 2. D. Klomps,
Hamac 27 punten, 3. H. Koeleman 25 pun-
ten, 4. E. Bulten Graafschaprijders 23 pun-
ten, 5. H. Knoef, Hamac 21 punten. Hamac
behaalde 151 punten en De Graafschaprij-
ders 94 punten.

De nostalgie viert hoogtij in de wintermode
Wispelturig als ze is, heeft de mode zich laten inspireren door niet minder dan
drie thema's, te weten de barok-, de pioniers- en de vliegeniersstijl, die samen
het gezicht van de nieuwe herfst- en wintercollectie bepalen.
Eén ding hebben deze ver uiteenlopende bronnen van inspiratie gemeen en dat is
de nostalgie, het grote "toverwoord" van de kledingindustrie op dit moment. Na-
tuurlijk zijn de tendenzen van vroeger eigentijds vertaald, dat spreekt!

mouwen, brede ceintuurs en natuurlijk met
speelse ruches afgewerkt. En de tentjurken
met ballonmouwen en rondlopende hal-
sinzetten stelen ongetwijfeld de show...
Heel groot is ook het assortiment elegante
japonnen in tamelijk eenvoudige belijnin-
gen, gemaakt van soepele, prettig zittende
materialen als wol, wol met polyester enz.
in actuele tinten. De taille wordt vrijwel
altijd geaccentueerd en strikkragen zijn ra-
zend populair. Soms hoort er een bijpas-
send jasje met tulp- of ruchekraag over-
heen. Er zijn ook heel stijlvolle tweedelige
modellen van 't zo praktische imitatie suè-
de.

Feestelijke japonnen met jasjes en elegante
pakjes kunnen natuurlijk op meer dan één
manier worden gecombineerd met blouses
of bonneterie en dat maakt ze uiteraard nog
aantrekkelijker!
Sportieve blouses zijn vaak van getuite flan-
nel gemaakt of van tweedachtige stoffen.
De modellen zijn vrij eenvoudig. Naast
knoop- ook druksluitingen al dan niet
asymmetrisch aangebracht. De elegante
blouses ondergingen veelal barokke invloe-
den, zoals de reeds genoemde volumineu-
ze (kop)mouwen, brede manchetten, grote,
uitgewerkte kragen, ruches, kantjes en hal-
sinzetten.

De nieuwe elegante rokken hebben vaak
geraffineerde, gladde inzetstukken onder
de band, waardoor de pasvorm subliem is.
Voor sportieve, jonge vrouwen zijn er leuke
corduroy broekrokken en ook tal van mo-
dellen van tweed.
De pantalon is niet meer weg te denken.
Corduroy modellen en poffende broeken
met een band plus knoop bij de enkel zie je
erg veel. De meeste hebben brede taille-
boorden. Meer klassiek zijn de pantalons
van mooie flannels, tweed en van wol. Ze
hebben nog steeds bandplooien.
Heel sportief zijn de combinaties met bij-
passende topjes in de vorm van spencers,
gilets en bodywarmers.

De bonneteriesector zit opnieuw vol ver-
rassingen. Poezelig zachte materialen zijn
veel toegepast.
Elegant ogen de enorme pierrot-achtige
kragen, de snoezige ajourbreisels en jac-
quard-dessins. Let u ook een op de prachti-
ge kwaliteiten machinewasbare zuivere
wol.

Heel aardig zijn de klassieke vestjes met een
ronde hals, die zo goed over een barokke
bloes kunnen worden gedragen.
Wie van sportief houdt kan z'n hart ophalen
aan vlotte kabelmotieven, grove patentste-
ken, tweedeffecten en natuurlijk ook inge-
nieuze jacquards, al dan niet in handbrei-
look.
Vleermuismouwen en applicaties dringen
voorzichtig naar de voorgrond.

Mantels en mantelkostuums zijn er te kust
en te keur. De elegante kostuums met spor-
tieve inslag zijn vooral gemaakt van mooie
wollen flannels en van tweeds. De rokken
zijn vrij slank.

Vlotte, warm gevoerde katoenen jassen, die
tegen weer en wind bestand zijn, zien er
leuk uit door immense, opgestikte zakken,
grote capuchons en kragen, randjes imita-
tiebont, sierstiksels, originele sluitingen,
opgestikte biezen, smockwerk enz.
Erg mooi is de kwaliteit Altra-S, een imita-
tie alcantara, die licht in gewicht, wateraf-
stotend, vrijwel kreukvrij en heel gemakke-
lijk te onderhouden is! Altra-S wordt vooral
voor de rustige, zeer klassieke mantels en
pakken toegepast.
Alleszins aantrekkelijk zijn ook de nieuw-
ste poncho's. Sommige hebben originele
biesgarneringen. De kwaliteit is vooral wol
en loden.

Het summum van sportiviteit zijn de van
oliedoek of bijvoorbeeld poplin gemaakte
parka-achtige jassen, vlotte en gewatteerde
blousons met comfortabele capuchons en
pilotenjacks met warme voering.
Wilt u al dit moois dicht bij huis op uw ge-
mak bekijken en passen? Wel, dat kan! Bij
Visser te Vorden (Lid Modetti-Modegroep)
hangt het allemaal voor u klaar. Nu is de
collectie op z'n mooist; wacht u dus vooral
niet te lang!

Zo beperken zich de barokke invloeden
vooral tot de elegante en de feestelijke mo-
desector. Mantels hebben grote, zwierige
kragen of pellerines; blouses van luxueuze
taft soms met een vleugje gouddraad zijn
voorzien van opvallende kragen en volumi-
neuze (kop)mouwen met brede manchet-
ten; poffende broeken en wijde rokken heb-
ben brede taille-accenten en worden ge-
combineerd met fluwelen jasjes enz.
De kleuren zijn stijlvol en diep: zwart, grijs
en wit, aubergine, purper, paars, violet, kar-
dinaalrood en diverse mooie blauwen.

De sportieve pioniersstijl, die knipoogt
naar het "land der onbegrensde mogelijk-
heden" van de vorige eeuw, toen onderne-
mende lieden het binnenland introkken op
zoek naar goud, vruchtbare gronden en ge-
luk, wordt gekenmerkt door degelijke, so-
liede materialen als ribcords, stevige ka-
toen, tweed, flannel en wol. De kleuren zijn
heel natuurlijk: kastanje en andere brui-
nen, mos- en legergroen, grijzen en oker-
geel plus rokerig blauw. Onder deze noe-
mer vallen de lieve, ietwat Victoriaans aan-
doende jurken in ruit-of bloemetjesdessins
met befjes, strikken, ruches, witte kragen
en/of halsinzetten, de poncho's en sportie-
ve regenjassen, de stoere broekrokken en
handbreitruien en tal van pantalons, soms
met een bijpassend vestje.
De avontuurlijke vliegeniersstrend tenslot-
te werd duidelijk geïnspireerd door de pio-
niers in de luchtvaart. Zoals Lindbergh, die
in de jaren twintig als eerste over de oceaan
vloog en met dit huzarenstukje geschiede-
nis schreef. Parka-achtige jassen met grote,
opgestikte klepzakken en veel ritsen,
mouwloze vesten en bodywarmers, gewat-
teerde blousons met capuchons, warm ge-
voerde pilotenjacks, overalls en broeken
(ook weer met veel ritsen en klepzakken)
zijn de vertalingen van de functionele kle-
ding van toen, zoals ze dit seizoen oa. bij
Visser te Vorden (lid van de Modette-Mo-
degroep) te vinden zijn. Populaire materia-
len zijn oliedoek, canvas, poplin en bijvoor-
beeld geschuurd leer.
Variaties genoeg dus, maar wat betekent dit
nu in concreto?

Opeens zijn er dit seizoen weer veel meer
en ook veel mooiere japonnen. Neem nu
bijvoorbeeld die allercharmantste model-
len van veelal zuiver scheerwol in ruiten,
strepen of uni met witte, afneembare kra-
gen en manchetten en een ruime rimpel-
rok. Of de jeugdige één- of tweedelige ka-
toenenjurken in speelse ruitjes, bloemetjes
of uni uitgevoerd en voorzien van grote



Oranjevereniging Vorden

Unieke fototentoonstelling
en video voorstelling

Honderd jaar oranje-vorstinnen 1880-1980.28 september
tot en met 4 oktober in de Bibliotheek te Vorden.

Openingstijden:
maandag 14.00 - 17.30 uur
dinsdag 14.00 - 17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur
woensdag 14.00 - 17.30 uur
Donderdags 10.00 - 13.00 uur
vrijdags 14.00 - 17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12- vorden - telefoon 05752-1404

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

Schoolfoto van honderd jaar geleden
Deze klassefoto werd gemaakt in 1882 bij de oude school in het dorp die op de
plaats stond waar nu de kapperszaak van Sietsma is, dus vlak naast het toenmali-
ge Nutsgebouw. We zien dat verschillende meisjes nog klederdracht-mutsen
dragen. Hoewel ik bij enkele Vordenaren van hoge leeftijd heb geïnformeerd,
kon niemand mij nog namen van leerlingen noemen. Wel werd de onderwijzer
links herkend als meester Bielderman. Rechts staat waarschijnlijk meester Kreb-
bers.

TAPIJTREINIGEN

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

STAATSLOTEN
Verkoop maandag 4 oktober
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30 -12.30 uur en 's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Stomerij voor Vorden o.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

met
Televisie

reparaties
•=,- direct

l i i ' • naar

Te koop: surprise eetaardap-
pelen
W. Klein Bramel, Reeoordweg
2, Vorden, tel. 1 534.

Biedt zich aan: hulp in de huis-
houding, 2 morgens in de
week.
Brieven onder nr.: 29-1
Bureau Contact.

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Adverteren
doet

verkopen!

Weg naar Laren 56, .
Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: Pongers dames rij-
wiel.
Tel. 05754-230.

WEEK
VAN HET

VAN 2-9 OKTOBER 1982

DOE MEE AAN DE "KEN-U W-BROOD-KWIS"

OF f2.500,- CONTANT.

Haal in de winkel het wedstrijd-
formulier en doe mee aan de
broodkwis. Met kans op
de hoofdprijs t.w.v.

f2.500,- of één van de
andere prachtige prijzen
met een totale waarde van
maar liefst f 10.000,-.

Bakkerij Van Asselt
Bakkerij Oplaat

Winkeltje Schurink

BROOD. DAAR ZIT WAT IN.

Speculaas
van de Echte bakker die alles zelf bakt.

Zutphenseweg 18, Vorden

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat:
A. de besluiten van Gedeputeerde Staten van Gelder-
land van respectievelijk 13 juli 1982, no. RO 1 239/5-
ROV/G5208 en 19 juli 1982, no. R0412/5ROV/
G 5208, waarbij goedkeuring is verleend aan: a) het be-
stemmingsplan "Vorden 1981, no 2 (Station)" en b) de
herziening van de voorschriften behorende bij het be-
stemmingsplan "Medler-Tol 1 969" (verhoging bebou-
wingspercentage bestemming "Sportterrein",
inmiddels onherroepelijk zijn geworden. De bestem-
mingsplannen liggen voor een ieder ter inzage ter ge-
meente-secretarie.
B. Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit
van 20 september 1982, no. R01150/5-ROV/G5208,
goedkeuring hebben verleend aan het bij raadsbesluit
d.d. 24 november 1981, no 1 8 vastgestelde bestem-
mingsplan "Lindense Molen 1 980".
Dit besluit ligt tezamen met het betreffende bestem-
mingsplan vanaf vrijdag 1 oktober a.s. gedurende één
maand voor een ieder ter visie ter secretarie, afdeling l.
Aangezien niemand bezwaren tegen dit bestemmings-
plan heeft ingebracht bij de gemeenteraad en/of Gede-
puteerde Staten van Gelderland kunnen slechts de ge-
meenteraad en de Inspecteur voor de Ruimtelijke Orde-
ning nog in beroep komen bij de Kroon.

Vorden, 30 september 1982
De burgemeester, voornoemd
Mr. M. Vunderink

REFORM:
IVIUSll per zak van 4,95 voor ............... «JrUü

JamwGrievM 2 kilo.. 1,50

55Worteltjes

B rune kreeft groente en fruit
Dorpsstraat 17, Vorden

De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Grote vermogens... licht te

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

Wij adviseren u graag over uw

Sachs-Dolmar kettingzaag!

SACHS
DOLMAR

barendsen
Zutphenseweg - Vorden
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De minister van Economische Zaken heeft aan de Rjjks Geologische Dienst (R.G.D.) de opdracht verstrekt de Kolenvoorraad
in de Nederlandse bodem tot een diepte van 1500 meter onder maaiveld vast te stellen. Om een globale mening te kunnen vor-
men, heeft de R.G.D. een plan eerste Fase opgesteld. De fase voorziet, om in vier etappes ca 200 km seismische Ujnen te schie-
ten en 10 diepboringen tot ca 1500 meter te boren. De eerste en tweede etappe omvat twee gebieden in Zuid-Limburg waarvan
de seismische lijnen reeds geschoten /ijn. De derde etappe omvat een gebied in Noord-Limburg waarvan reeds een tijn gescho-
ten is en een Ujn in uitvoering is. De vierde etappe, zie by gaand kaartje, bestaat uit het schieten van vier seismische Ujnen van ca
65 kilometer en in een later stadium het plaatsen van diepboringen.

het probleem dat mensen zich gingen scha-
men en er niet voor uit durfden komen.
Gelukkig komt hierin, na alle voorlichting,
langzamerhand verandering. Het is ook be-
langrijk dat, ingeval van besmetting, de
-naaste omgeving en de school gewaar-
schuwd worden.

Scholen.
De school speelt een belangrijke rol in de
bestijding van hoofdluis. Als de school na-
melijk gewaarschuwd wordt, kan men alle
ouders op de hoogte brengen. Dat neemt
niet weg dat ouders in eerste instantie ve-
rantwoordelijk zijn voor de bestrijding en

kontrole; dat is net specifiek de taak van de
school.
Informatie via de scholen bereikt echter wel
juist die mensen die iets moeten weten over
hoofdluis. Vandaar dat Chefaro nu sajnen
met alle Nederlandse scholen de hoofdluis
te lijf gaat.

Om de bevolking op de hoogte te brengen
wat zo'n operatie in werkelijkheid inhoudt,
laten we hier enige uitleg volgen. Het
schieten van een seismische lijn bestaat
uit:
A. Op afstanden van 10 tot 30 meter wor-

den gaten geboord, tussen de 20 en 30
meter diep.

B. Hierin wordt springstof neergelaten
van l ons tot l kilogram.

C. Het gat wordt ca 2 meter onder de op-
pervlakte afgedicht met een poly-ure-
thaanplug.

D. Op de gaten worden megafoons ge-
plaatst die verbonden zijn met een regi-
stratiemeetwagen.

E. De springstof wordt per gat of per serie
met tussenpozen van ca 10 minuten via
een electrische impuls tot ontploffing
gebracht.

Het geheel, onderworpen aan vele voor-
schriften, verordeningen en vergunnin-
gen, zal gecontroleerd worden door o.a. het
Staatstoezicht op de Mijnen, de gemeente-
lijke en provinciale overheden.
De bevolking zelf zal niet zo veel merken
van het onderzoek, al zal bij het schieten
toch wel een plofte horen zijn.

Door de gringe hoeveelheid springstof die welijks merkbaar en dan nog alleen in de
daarbij gebruikt wordt zijn trillingen nau- directe nabijheid van het schietgat.

Het is een mooie dag. Dezonschi/nt. Pittien Opeens staat Pim stil. "l/(/atiser?/'uraagtPom./VolaensmiJhebik
Pom lopen naar school. Hij krabt op zijn hoofd, bezoek op mijn hoofd"zegt Pim.

Lekkere gezonde Kauwkost
Soms lijkt het wel of alles wat gezond is per
definitie niet leuk of niet lekker kan zijn.

Wat dat betreft is rauwkost een gunstige uit-
zondering. Behalve dat het goed is voor ge-
bit en spijsvertering, is het bovenal lekker.
Rauwkost is vaak te maken met een deel
van de ingrediënten van uw vorige of ko-
mende maaltijden. Daarom doet u er goed
aan bij het doen van uw groente- en fruit-
inkopen daar alvast rekening mee te hou-
den. Als u het een beetje slim aanpakt hoeft
u nooit meer groenten en fruit weg te
gooien en kunt u bij de maaltijden regelma-
tig een lekkere rauwkostschotel presente-
ren, die bijna niets meer hoeft te kosten.
De Stichting Propaganda Groenten en
Fruit geeft een folder uit 'Lekkere gezonde
Kauwkost'. Een folder boordevol smakelij-
ke rauwkostideetjes, om zelf te maken of
kan-en-klaar te kopen, ideetjes ook die jaar-
rond zijn. Vaak wordt nog gedacht dat
rauwkost alleen in de zomer mag. Als u de
folder bekijkt zult u zien dat er veel groen-
ten in staan die nu verkrijgbaar zijn. Want
ook buiten het zomerseizoen smaakt zo'n
fleurige, gezonde rauwkostschotel immers
uitstekend.

De folder kunt u gratis bij de groenteman
krijgen. Als de groenteman de folder niet

heeft kunt u hem ook schriftelijk aanvragen
bij: Stichting Propaganda Groenten en
Fruit, Postbus 90403, 2509 LK Den Haag.

KNIPTIP

Doet uw camera al
aan sport? Sportfoto's
maken is een leuke
hobby.

Nationale campagne tegen
hoofdluis
De laatste jaren neemt het hoofdluispro-
bleem een steeds grotere omvang aan. Naar
aanleiding hiervan is Chefaro gestart met
een nationale campagne tegen deze kleine,
o. auwe beestjes. Er is in overleg met bestrij-
dingsinstanties materiaal ontwikkeld, dat
aanwijzingen bevat hoe hoofdluis snel en
effektief kan worden bestreden en hoe uit-
breiding van de besmetting kan worden
voorkomen.
Er wordt enerzijds de aandacht gericht op
dit probleem, terwijl anderzijds gelijktijdig
wordt afgerekend met enkele misverstan-
den en vooroordelen over hoofdluis. Bij

een campagne tegen hoofdluis werden peu-
terspeelzalen, kleuterscholen, lagere scho-
len, alsmede huisartsen, schoolartsen en
GG en Gd's ingeschakeld.

Najaar.
Het is geen toeval dat de aktie in het najaar
komt. De ervaring leert dat juist dan hoofd-
luis het meest frequent wordt gekonsta-
teerd. Met name gebeurt dat op de scholen,
die er traditioneel na vakanties meer aan-
dacht aan besteden. Hoewel men aan aan-
tal jaren geleden nog van mening was dat
het zo'n vaart niet zou lopen, blijkt in de
praktijk dat dit kleine diertje nog lang niet
van de Nederlandse bodem is verdwenen.
Hoofdluis komt vaker voor bij kinderen
dan bij volwassenen. Aangezien een luis
niet kan springen, maar slechts overkruitp
bij direkt kontakt, is dit eenvoudig te verkla-
ren. Kinde^^aan immers veel intensiervr
met elkaar

Geen taboes.
De bestrijding van hoofdluis is in het verle-
den niet altijd even gemakkelijk geweest.
Dat komt oa^at er nogal wat taboes waren.
Zo zoudeJ^nsen met luis asociaal zijn,
niet hygiënisch, etc. In/niddels weet men
dat dit niet waar is. Omdat hoofdluis nogal
makkelijk overloopt kan iedereen hoofd-
luis krijgen. Ook al was je je haren elke dag.
Door deze vooroordelen ontstond echter

Pim heeft gelijk. Kijk maar. Er zitten Pom wil het ook zien. "Laat eens Ze duu*t haar hoofd in het haar uanPitn.
rare gasten opzijn hoofd. kijken "zegt ze. Bi zo krijgt Pom ook opeens bezoek.

En ze gaat naar hen toe.

Moeder lacht. "Ah,hoofdluis"zegtze. 'Jeukbeestjes, Met een kam en een hoofdlotion gaan de Maar nu zijn ze u>eer weg. En
daar weet ik wel wat op" luizen weg. Ja, luizen zitten soms Pim en Pom gaan u 'eer zonder

opeens op je hoofd. /euk naar school.

Wij maken gaarne
druk-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

oo
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Wethouder J.F. Geerken hees dinsdagmiddag de vlag by de sporthal te Vorden, daarmee aagevende dat het hoogste punt was
bereikt. Dit gebeurde in aanwezigheid van de architekt de heer van de Kerkhof, hoofdwaarnemer Vereiken, gemeentearchitekt
v.d. Broek, de heer Jeeninga van de Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Vorden en de Vordense aannemers Wiltink,
Dekker en Rondeel.
Wethouder Geerken zei tijdens een korte toespraak onder meer dat er vanaf het begin van de bouw goed overleg is geweest met
de architekt, hoofdaannemers en onderaannemers. Hy hoopte dat de afbouw net zo vlot zal verlopen als de opbouww. Voor de
"bouwers" was er nog een enveloppe met inhoud, welke door de heer Geerken werd aangebode. Wanneer de sporthal inderdad
in december gereed is, heeft Vorden, behalve de huidige sportzaal, een hal met een oppervlakte van 22 x 42 meter.

(Ingezonden mededeling. Buiten verant-
woording van de redaktie.)

Nieuw bestuur voor de
Stichting Jeugdsociëteit
'Vorden'
De S.J.V. heeft per 09-09-'82 een nieuw be-
stuur gekregen. Na een periode van 6 jaar
inspannend te hebben meegewerkt aan de
opbouw van de Jeugdsoos heeft Gerrit Wul-
link afscheid genomen van de S.J.V. Een re-
den hiervoor was dat Gerrit het erg druk
heeft gekregen met allerlei andere zaken en
dientengevolge /ij» taak als voorzitter niet
meer naar eigen genoegen kon volbrengen.
De jeugdsoos heeft dus nu een nieuw be-
stuur gekregen met daarin drie nieuwe
(jonge) mensen.
Door verjonging van het bestuur hoopt de
S.J.V. een beter beeld te krijgen van de
ideeën die thans onder de Vordense jeugd
leven. De S.J.V. wil hiermee ook een ver-
grijzing van het soos-gebeuren tegengaan
en hoopt dan ook dat dit binnenkort haar
vruchten zal afwerpen.
Het bestuur bestaat thans uit: Benny Leb-
bink (voorzitter). Ton Lauckhart (secreta-
ris), Peter Kooning (penningmeester),
Koen Kruip (alg. commissaris) en Reind-
Jan Westerveld (alg. commissaris).
Samen met de werkgroep en de kersverse
sociaal cultureel werker, Kreetjen v.d. Ak-
ker, is al ruwweg een winterprogramma op
poten gezet. Dit programma zal verder in
groepjes worden uitgewerkt. Tevens wordt
de draad weer opgepakt wat betreft het op-
treden van groepjes uit de regio in de
Jeugdsoos. Dit zou dan weer één keer per
maand moeten plaatsvinden. Gegadigden
kunnen hiertoe contact opnemen met één
van de bestuursleden.

Tevens doet de S.J.V. een beroep op de
jeugd uit Vorden e.o. om eens af te spreken
met een grote ploeg naar de soos te komen.
Door de drukte blijkt dan wel dat het erg
gezellig kan zijn in de Jeugdsoos. Onlangs
is de licht-installatie weer uitgebreid. De
Jeugdsoos heeft dit jaar nog geen subsidie
toegewezen gekregen. In eerste instantie is
een aanvraag hiertoe afgewezen en op het
hierop volgende gesprek is niet gerea-
geerd. Dit houdt dus in dat gezien de gerin-
ge financiële armslag de Jeugdsoos geen
grote (dure) acties of optredens kan bekos-
tigen.
De Gemeente Vorden staat momenteel
wel op zijn kop over de 'vergrijzing' maar
doet dan ook bar weinig aan het financieel
steunen van het jeugdwerk. Men heeft
schijnbaar geen idee hoe belangrijk een
soos (en het jeugdwerk in het algemeen)
voorde Vordense jeugd is. De jeugd wil in
haar vrije tijd de sleur van het naar school
gaan vergeten en zoekt dan afleiding. Die
afleiding is hier in Vorden niet te vinden
(althans niet naar wens van de jeugd) en
dus trekt de jeugd weg naar andere plaat-
sen. Het is dus niet verwondelijk dat de
Vordense jeugd nu al moppert dat er hier
niets te doen is. Bij deze jeugd wordt nogal
een negatief beeld opgeroepen over de
Vordense gemeentelijke hulp aan vertier.
Die jeugd zegt dan later al gauw „we gaan
ergens anders wonen waar er wel iets voor

onze kinderen wordt gedaan". Ver hoeft
dan niet te worden gezocht.
In ieder geval niet in Vorden.
Om vergrijzing tegen te gaan zou men eens
bij de kiem kunnen zoeken. Zorg voor vol-
doende vertier-en uitgaansmogelijkheden
en de jeugd zal voortaan zeggen: „Hé, het
is zo slecht in Vorden nog niet!"

Ton Lauckhart, secretaris

'Achtkastelenryders'
Vorden organiseert
herfstfietstochten
De Vordens Rywiel en Toerclub 'De Acht-
kask-lciirijdtTs' organiseert op zondag 26
september een aantal Herfsttoertochten.
De afstanden zijn 40 kilometer, dat wil zeg-
gen een rondje Hengelosebroek, Keyen-
borg, Hummelosebroek, Steenderen,
Bronkhorst, Kempe, Wichmond, Vorden.
De 80 kilometer volgt de volgende ronde:
Hummelosebroek, Hoog Keppel, Does-
burg, Dieren, Spankeren, Brummen, De-
ken, Zutphen, Kempe, Wichmond, Vor-
den. De deelnemers aan de 120 kilometer

gaan in het Dieren het 'rondje' nog iets gro-
ter maken via de Posbank, Eerbeek, Hall,
Zutphen, Vorden. De start en finish is bij
café het Zwaantje aan de Hengeloseweg.
De ragfes worden uitgezet met pijlen, ter-
wijl ̂ ^s een routebeschrijving aanwe-
zig is.

Standsorganisaties
De aÖ^ng Vorden van de CBTB, GmvL
en '^V3 organiseren op maandeag 27
septen^er een avond welke in het teken
staat vane de ruimtelijke ordening. De
heer te Bokkel, gedeputeerde van Gelder-
land zal die avond in het dorpscentrum
spreken over het onderwerp 'Verdeling
van de ruimte nu en morgen'.

Raadsfrakties gaan om
de tafel zitten
Tijdens de raadsvergadering die dinsdaga-
vond in Vorden werd gehouden reageerde
de heer C. Chr. Voerman (CDA) op uitla-
tingen die zijn collega avan de P.v.d.A. de
heer J. Bosch, heeft gedaan tijdens de ver-
kiezingen van de wethouders. De heer

Bi'j ons in d'n Achterhook
Net tegen de tied dat op de kalender de zommer oavergeet in 'n harfst
schient ok de natuur 't d'r met eens te wean dat 't now maor 's gebeurt mot
wean met 't mooie weer. 't Boldert teminsten nogal umme de poste hen
en de reagen klettert tegen de roeten, iets wa'w in un tied neet meer
eheurd heb. Veur de mensen is 't wel goed, op tied verandering schient
gewoon neudug te wean ok veur de gezondheid.

De boern, die de mais nog vaste heb staon, zölt t'r natuurluk wel met an-
dere ogen tegenan kiek'n en ok de loonwarkers hadd'n vaste en zeker nog
graag un tiedjen dat mooie dreuge weer wilPn holl'n want ok die kont
maor op ene plaatse tegeliekke wean. 'k Kan mien veurstellen dat die luu
ok wel 's gek wod van de tillefoon, ongedulduggen ha'j nameluk ok onder
de boern, net zo goed as argens anders. Net zo goed als ontevreajen luu,
die blieft t'r ok altied. Of i'j now un mooien of un slechten zommer heb
ehad, helemaol nao 't zin heb die 't ok nooit.

Kiek nao Jan Pasman, die'k dizze wekke nog tegen 't lief leepe. Jan fietst
graag en dan zo'j zo denken: den hef t'r dizzen zommer goed van.können
profiteern. Now is 't weer goed ewes maor now staot um de fietspaeje neet
an. "Völs te weinug wöd daor hier an edaon", vind e. "Kiek 's nao Drente,
daor bun'k met vekansie hen ewes. Allemaole mooie geasfalteerde fiet-
paeje deur de busse. Daor heb ze 't volle better veur mekare as hier. Daor
gaot de luu in de vekansie volle liever hen als nao 't Achterhook waor ow
de ogen vol zand stoeft. Wat dat betreft dut 'n Achterhook zien name alle
ere an: alles bi'j 't olde laot'n, tot ze zo wied achterop bunt dat t'r gin men-
se meer met vekansie hen wil. Dat kö'j now al wel zien, zie blieft meer in
eigen land maor neet in 'n Achterhook".

"Gaot dan nao 't gemeentehuus hen klagen, wi'j hebt jao pas un ni'je raod,
meschien kan die daor vebettering in brengen". "Daor luustert ze toch
neet nao mien, schrief i'j 't maor in de krante, dan least ze 't vaste wel". En
dat hoppe wi'j dan maor. Want argens hef Jan meschien wel geliek. De
mensen gaot volle meer op de fietse. Op fietsen die als maor lichter van
gewich wod emaakt, wao'j haos neet meer met deur 't zand kont kom-
men. Die vraogt dus um harde weage. En waor die neet bunt, daor komp
de fietsers straks ok neet meer. Toch wel iets umme in de gaten te holl'n.
Want in un vegriezend darp as 't onze kö'w un betjen vekansiegangers bes
gebruuk'n. En 't is jao nargens zo mooi as bi'j ons in d'n Achterhook!

H. Leestman

Bosch liet zich toen niet bepaald lovend uit
over de capaciteiten van de wethouder van
financiën de heer H.A. Bogchelman en de
gehele procedure voorafgaande aan de we-
thouders verkiezing.
De heer Voerman: "Hetgeen door de heer
Bosch is aangehaald vind is zeer mislei-
dend. De stijl waarover de Partij van de Ar-
beid over mensen spreekt wordt door ons
aangemerkt als kwaadsprekerij, aldus
Voerman. Hij stelde voor om in kleine
kring samen van de P.v.d.A. fraktie om de
tafel te gaan zitten teneinde te bewerkstel-
ligen dat de raadsvergaderingen in de toe-
komst een beter peil zullen hebben. De
heer H. TJoonk (WD) toonde zich ver-
heugd met het voorstel van Voerman.
Ook socialist A. Ploeger accepteerde het
voorstel van het CDA. De reaktie van
Voerman op zich noemde Ploeger "ten-
dentieus". "De discussie had tijdens de be-
wuste raadsvergadering moeten gebeuren
en niet achteraf', aldus Ploeger.

Raadscommissie
Voor het overige hielden de raadsleden
zich dinsdagavond voornamelijk bezig met
het aanwijzen van leden voor raadscom-
missies en met de benoeming van de ge-
meentelijke vertegenwoordigers in samen-
werkingsverbanden, gemeenschappelijke
regelingen etc.
De gemeente Vorden krijgt er vergeleken
bij het vorige zittingsperiode één commis-
sie bij namelijk de raadscommissie voor
openbare werken. Hierin hebben zitting:
E. Brandenbarg (WD): W.A.J. Lichten-
berg (CDA) en A.J. Stoltenborg (PvdA).
Voorzitter wethouder J.F. Geerken
(CDA). Raadscommissie Algemeen
Bestuur: J. Bosch (PvdA): H. Tjoonk
(WD) en C. Chr. Voerman (CDA). Voor-
zitter is burg. Mr. M. Vunderink. Raad-
scommissie voor financiën:H.J. Graas-
kamp (CDA): M. Groen (WD): R.J. Over-
beeke (CDA) en A. Ploeger (PvdA). Voor-
zitter is wethouder H.A. Bogchleman
(WD).. Raadscommissie voor sport:
mevr. M. Aartsen-den Harder (CDA): E.
Brandenbarg (WD) en A.J. Stoltenborg
(PvdA). Voorzitter is wethouder J.F. Geer-
ken (CDA).

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.
Iedere maandagmiddagjonüiioetingsmid-
dag voor ouderen in h^H^Mscentrum.
ledere woensdagmorgen™ 'Joiksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.
23 september: Vrouwenraad cursus: Vrou-
wen in de overgang.
24 september: Volksfeest Linde.
25 september: Volksfeest Linde.
25 september: I.V.N. natuurwandeling.
26 september: Herfstfietstocht V.R.T.C.
'De Achtkastelenrijders'.
28 september: Vrouwenraad cursus:
Vrouw en Samenleving.
28 september: Modeshow Fa. Lammers.
29 september: Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum.
30 september: Bloemschikcursus Floralia
Dorpscentrum.
27 september: boerenvergadering ABTB,
Gelderse Mij. van Landbouw en CBTB in
het Dorpscentrum.

S.O.S.... Uw bloed is dringend
nodig!
Wordt donor— Uw bloed kan een leven redden!

Deze keer eens geen aanslag op Uw portemonnaie, maaralleen het ver-
zoek van het Rode Kruis iets van Uw bloed af te staan: voor U een kleine
moeite maar voor Uw zieke medemens van grote betekenis.
Reeds in de oudheid kende men aan bloed een grote kracht toe en pro-
beerde men al op allerlei manieren patiënten met bloed te genezen, o.a.
door het laten drinken van bloed en door het op een of andere manier
overbrengen van dierlijk bloed op patiënten. Ook liet men patiënten in
bloed baden, in de hoop dat dit genezing zou brengen.
Zo trachtte men in de loop der eeuwen steeds op allerlei manieren pa-
tiënten met bloed te genezen, maar helaas met erg weinig succes door-
dat men nog onvoldoende kennis had omtrent de eigenschappen van
menselijk bloed. Thans is de wetenschap op dit gebied enorm uitge-
breid en is een bloedtransfusie een normale zaak geworden, waaraan
elk jaar duizenden patiënten hun leven hebben te danken.
In ons land heeft het Rode Kruis een belangrijke taak gekregen bij de
werving van vrijwillige donors en zo zijn er over het hele land verspreid
ongeveer 300.000 donors die regelmatig bloed afstaan.
En denkt U nu niet dat dit wel voldoende is en dat U dus niet behoeft
mee te doen, want juist door de toenemende kennis kan met bloed
steeds meer worden gedaan en kunnen steeds meer mensen met bloed
of met daaruit bereide geneesmiddelen worden geholpen, (bij grote
operaties, verkeersongevallen, allerlei bloedziekten etc.)
Indien U zelf gezond bent, is het dan niet voorde hand liggend dat U Uw
dankbaarheid toont door één of tweemaal per jaar iets van Uw bloed af
te staan? ledere gezonde volwassene tussen 18 en 65 jaar, die niet als
'vaste' donor bij een bloedtransfusiedienst of bloedbank is ingeschre-
ven en die in het afgelopen jaar geen geelzucht, een andere ernstige
ziekte, een operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en die niet on-
der regelmatige behandeling van een arts is, kan zonder bezwaar wat
bloed afstaan (nog geen halve liter). De normale hoeveelheid bloed van
een volwassene is ongeveer 5 liter en de afgestane hoeveelheid wordt
binnen enkele weken weer in het lichaam aangemaakt.
Binnenkort organiseert het Rode Kruis een bloedafname-avond en
doet een beroep op alle gezonde volwassenen een halve liter bloed af te
staan.

Geeft U zich hiervoor op bij het Rode Kruis...
U redt misschien een mens!

„Oud Vorden"
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Deze foto werd omstreeks de eeuwwisseling gemaakt bij de looierij. U ziet de Pep-
pelbrug met de rails van de tram naar Hengelo en op de achtergrond de gebouwen
van de families Gosselink.
Kan iemand mij nog zeggen wie de mensen zijn die op de Raadhuisstraat lopen!

Trapfiets voor Bartimeus
Een tijdje geleden hebben de leerlingen
van de Bijzondere school Het Hoge te Vor-
den een grote bazar georganiseerd op het

schoolplein. Een bazar die druk werd be-
zocht en waarvan de baten ten goede zou-
den komen aan de Bartimeus Stichting. De
bazar werd een eclatant succes. Van het

geld werd een trapfiets gekocht met daarop
plaats voor zes personen.
Deze fiets werd woensdag 15 september
aan Bartimeus aangeboden.



25 jaar 1 jaar
Poelman

Dat gaan wjj vieren

Doe mee aan
onze LEGO
bouwwedstrijd!
vanaf zaterdag 26 september t/ m
vrijdag 8 oktober 1982

Hoera!
Da's pas een leuke wedstrijd. Spelen
met LEGO. En dan nog prijzen
winnen ook. Voor alle kinderen in de
leeftijdsgroepen 3 t/m 7 en 8 t/m 12
jaar. Er zijn prachtige hoofdprijzen.
En leuke troostprijzen. Haal heel snel
de folder met alle informatie bij ons.

v/hKoerselman
Burgemeester Galleestraat 12
Vorden. telefoon 05752-1364.

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend. Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

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

Miele Keukens.
Wel duurzamer maar

niet duurder.

Miele maakt keukens. Klasse keukens.
Die niet duurder maar wel duurzamer
zijn. Miele staat immers voor duurzaam-
heid. Daarom vindt U bij ons zoveel Miele
keukens. Want zo'n merk sluit precies
aan op onze ideeën over keukens en
keuken-plaatsing. Ontdek dat kwaliteit
onverbrekelijk leidt tot tevredenheid.
Ook voor de Miele keuken geldt „er is
geen betere!" En betaalbaar bovendien.
Kom er maar gauw 'ns vrijblijvend over
praten.

De Miele demonstratiekast:
openhartig kwaliteitsbewijs.

Ontdek de doordachte degelijkheid van een Miele keukenTnet de
speciale Miele demonstratiekast, die niets verbergt. Een Miele keuken
heeft dan ook niets te verbergen. Integendeel! '•̂ V <m ̂ ^V ̂ ^
Want 't zijn juist de getoonde details die bepalend I^MM%5M^5
zijn voor het komfort en de duurzaamheid. 6f JS geen betere

Welkom bij

H.C.l BOUWMAT. CENTRUM U.B.l
Kruisbergseweg 13, hengelo (Gld), Tel. 05753-2121

Binnenweg 4, Ulft, Tel. 08356-83141

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
Maandag 27 september

10-14 uur op het marktplein tegenover Vinotheek
Smit; 15-17 uur bij café Schoenaker te Kranen-
burg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering nieuw
en gebruikt.
• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.
• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.
• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en
zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak, ma-
ten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroeken,
blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook ex-
tra lang.
• Luchtbedden, 1- en 2-persoons, ook extra lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• P'unjezakken, legermodel, diverse andere kleu-
ren.
• Bankschroeven. 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.

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

U waagt wel eens een gokje?
O.K., maar gok niet met uw "oude dag".
Sluit nu een pensioen verzekering!! Vraag
eens om een offerte: wij zijn u graag van
dienst.

s. kantoor

Üanssen-Lauckhart
Ruurloseweg 20, 7251 LK Vorden. tel. 05752-1460

Uu om!' l

15,-

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden

Nog plaatsen vrij
op zeer goede drie-
sterren vakantiereis

VOOR SNELLE BESLISSERS
15 dagen uit en thuis
Vertrek Vorden e.o. 29 september a.s.
Thuis 1 3 oktober a.s.

Bijzonder verzorgd met de volgende pluspunten:
dagvluchten
heerlijk oktoberklimaat met zeer gunstige temperatuur
geem massa-drukte (weinig kans op vertraging) (plaatselijke service met meer aandacht
voorde gasten).
gerijpte natuur met vruchten op z'n mooist (sinaasappelen, citroenen enz.).
persoonlijke reisbegeleiding uit- en thuis Vorden e.o. (ook in het hotel)
busvervoer Vorden e.o. - Schiphol enz.
mogelijkheid voor originele uitstapjes in groep of individueel om het onvergetelijke
"tweede gezicht" (het echte) van Mallorca te ontdekken.

* door de aanwezigheid van een tuin en een solarium bij het zwembad, ook heerlijk niks-
doen "bij huis".
inleiding, kennismaking en uitgebreide voorlichting tijdens welkomsbijeenkomst met
een drankje.

* hotel met uitstekende reputatie, rustig gelegen en met een prima keuken (ontbijt en twee
maal warm per dag VOL PENSION

* eventuele wensen en correcties worden direct deskundig uitgevoerd mede door de alom
aanwezige reisbegeleiding.

ALL IN f 885,- P.P.
Hotel JUPITER te Alcudia
Dit beroemde drie-sterren hotel is van alle gemakken voorzien. Gezellige bars, ruime en
rustige zitsalons, uitstekende keuken.
Kamers alle voorzien van een eigen balkon en eigen compleet ingerichte badkamer. Eigen
telefoon.
Korte wandelaf stand van het oude Romeinse vestingsstadje Alcudia en de gezellige haven-
plaats Alcudia. Dicht bij het merengebied en bij de beroemde bossen en zandstrandbaai
van Alcudia.

Boekingen bij:

Groep Incentive Toers bv i.o.
Stationsplein 59 - 7201MH Zutphen
Tel. 05750-17631 / 05752-2503

Stel de herfst nog een poosje uit...

WIJZONOL
transparant of dekkend

In grote én kleine verpakking.
voor de jaren 80!

Schildersbedrijf J.M. UITERWEERD
Meesterschilder

Ruurloseweg 35, tel. 1523,
Vorden.

Isolatiematerialen
Holtslag Ruurlo,
tel. 05735-2000

Te koop: aardappelen parel,
surprise en pimpernel bij
H. Snellirïk, Bekmansdijk 4,
Vorden. tel. 6876.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

De Luifel in Ruurlo

SHOWAVOND
op 25 september. Aanvang 20.00 uur

m m v Jan en Zwaan zangduo

Jaqueline trompettiste
FonS Platenkamp conferencier van
Twenteplat

Bargkapel o.l.v. Geert Spnk

Na afloop dansen m.m.v. WJIÏ1

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL 05752-1971

NIEUW
Magie Twisty
de kruipende slang

Bazar Sueters
Kranenburg

25 september Kastelen-
prestatieloop 2,5. 5 en 10
km vanaf kasteel Vorden om 1,
1.30 en 2.15 uur.
Kosten f 3,50; jeugd f 2,-
Inl. tel. 2147 en 1375.

Wie kan van 1 - 1 5 oct. a.s. te-
gen redelijke vergoeding ver-
zorging op ^jch nemen van da-
me lijdende aan MS.
Door de week van 9 - 1 7 uur
vrij.
Gaarne bericht aan W. Span-
haak, tel. 05752-1341.

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipt. '

MEUBELSTUNTS
Tijdens de jaarbeurs van het Oosten in Zutphen van 22 t/m 29 september
a.s.

Kwaliteits meubelen, met garantie, voor de laagste prijzen.

Grenen buffetkast 3deurS beur^st 1198,-
M06KKOrnUiriaH6 1-2-3-zits zwaar massief grenen (hoog model) ................. beursprijsl

l OOyKdST 1,49 m breed - 1,98 m hoog met 2 glasdeuren r
of een geheel massief eiken front .......................................................................... beursprijsl

DullKolcl 3-1-1 geheel massief eiken met rundlederen kussens (prima kwaliteit) ..... beursprijsl

met gebloemde draion velours ................................... ......................................... beu rsprijs t l «J ƒ U f —

Deze prijzen zijn alleen geldig op de beurs (zolang de voorraad strekt)
U kunt ons vinden in hal A stand 49, (rechts voor de ingang)

HELMINK B.V. VORDEN
Zutphenseweg 24, Tel. 05752-1514 * gratis reservering en verzekering voor latere levering
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