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ZILVEREN LEGPENNING VOOR VOORZITTER J.J. VAN DIJK

Waarderende woorden voor
zilveren EHBO Vorden

Tydens de receptie die de afdeling Vorden van de EHBO zaterdagmiddag ter gelege^^id van haar zilveren jubi-
leum in bar bodega 't Pantoffeltje hield, werden niet alleen waarderende woorden richting bestuur gesproken doch
vooral ook richting de heer J.J. van Dijk die vanaf de oprichting in de zomer 1958 de voorzittershamer hanteert.
Als bekroning voor zyn vele werk voor de EHBO verricht mocht mj uit handen van de heer G. Dorland namens het
hoofdbestuur de "Dr. C.B. Tilanus Jr." legpenning in ontvangst nemen.

Voor de afdeling zelf had de heer van
Dorland een vaantje meegebracht.
Hij had veel waardering voor de heer
van Dijk, want zo zei hij in al die 25
jaren moest de leerstof Eerste Hulp-
verlening nogal eens aangepast wor-
den.

Touwtjes goed in handen
Burg. Mr. M. Vunderink bood zijn fe-
licitaties aan namens het gemeente-
bestuur. "De EHBO is één van de ak-
tiefste verengingen hier in Vorden. U
levert een enorme bijdrage aan het
verenigingsleven. Dit steeds weer ter
geruststelling voor hen die sport be-
dri jven. De EHBO is een enthousiaste
vereniging en U mijnheer van Dijk
hebt de touwtjes als voorzitter goed in
handen".

Russisch lijnvliegtuig
Burgemeester Vunderink noemde als
één van de belangrijkste taken van de
huidige EHBO de bestrijding van
rampen. Dit is een enorme ontwikke-
ling. Het is dus niet alleen het assiste-
ren bij kleine ongelukken.

Veronderstel dat hier een Russisch
lijnvliegtuig zou worden neergescho-
ten. Ik ben blij dat we hier in Vorden
dan een EHBO hebben die de slacht-
offers direkt naar het ziekenhuis kan
vervoeren. Ik bedoel dit natuurlijk wel
gekscherend", aldus burgemeester
Vunderink. Hij wees nog op een ande-
re ontwikkeling namelijk het verkeer.
"Ook hier vervult de EHBO een be-
langrijke rol. Wij zijn blij dat U dit wi l t
doen. Ik hoop dat U in de toekomst
nieuwe leden erbij zult krijgen, want
het is goed werk dat U doet", aldus de
heer Vunderink die een geschenk on-
der couvert aanbood.

Onmisbaar
"Voor ons als sportvereniging bent U
onmisbaar. Wij ontmoeten elkaar
nogal eens. De verstandhouding is bij-
zonder goed. Vorden kan trots op U
zijn", aldus sprak de heer J. Rouwen-
horst namens de VA MC "De Graaf-
schaprijders". Hij bood eveneens een
geschenk onder couvert aan. Dis-
triktsbestuurder A.J. Sinnema had de
krachtenberichten gevolgd over de af-

deling ^Wden. "Positieve zaken die
de vereniging leefbaar houdt". Specia-
le woorden van dank richtte hij tot de
bestuursleden J.J. van Dijk en F. Wol-
sing. Ook hij bood een enveloppe met
inhoud aan.

Een neutje en een sigaar
Namens het bestuur sprak mevrouw
de Rozaria woorden van dank tot haar
voorzitter. "Johan je bent uniek. Je
bent hier gewoon niet weg te denken.
Daarom namens ons een neutje en
een sigaar. Mevrouw van Dijk kreeg
bloemen aangeboden. De vroegere
kaderinstruktrice mej. Post haalde he-
rinneringen op uit vroeger jaren.
Tot slot gaf voorzitter J.J. van Dijk een
kort overzicht over de historie van de
Vordense EHBO. Hij noemde de spe-
ciale sportbegeleidingscommissie die
veel voor de verenigingen doet. "Een
grote zorg die ons baart is de reserve-
ring van gelden. In de nieuwe periode
die voor ons ligt hopen wij op steun
van Uw allen", aldus de heer van Dijk
die de firma ten Have en het Groene
Kruis dank bracht voor het beschik-
baar stellen van ruimtes.

Wethouder J.F. Geerken:
"Openbare aanbesteding kan
ten koste gaan van kwaliteit"
Binnenkort zal begonnen kunnen wor-
den met de aanleg van de riolering op
het Medler. De commissie openbare
werken schaarde zich woensdagavond
achter het standpunt van het collge om
dit onderhands aan te besteden.

De heer W.A.J. Lichtenberg (CDA)
zag gaarne om persoonlijke redenen
dat de aannemer die aan het trajekt
woont de aanbesteding wordt gegund.
De heer E. Brandenbarg (WD) zag
ook gaarne een Vordense aannemer

ingeschakeld. De heer A.J. Stolten-
borg (P.v.d.A.) wil ook niet Vordena-
ren de kans geven mee te doen.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) ver-
duidelijkte waarom een onderhandse
aanbesteding: "Wanneer we open-
baar gaan.aanbesteden dan verwacht
ik een groot aantal inschrijvingen. Dit
kan ten koste gaan van de kwaliteit .
Juis t bij rioleringswerkzaamheden is
een goeie kwali tei t vereiste". Stolten-
borg: "Lage inschrijving behoeft echt
niet in te houden dat er minder kwali-
teit geleverd wordt".
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Bekendmaking schouw B-leidingen
Het Dagelijks Bestuur van het Water-
schap van de Berkel maakt bekend,
dat de schouw over de op de ligger B
voorkomende schouwplichtige water-
gangen en de daartoe behorende
kunstwerken dit najaar zal plaatsvin-
den op 17 oktober en de daarop vol-
gende dagen.

Onderhoudsplichtigen dienen op 17
oktober volledig aan de onderhouds-
pl ich t te hebben voldaan.,

Verleende vergunning voor een collec-
te.
Voor de periode van 3 oktober tot en
met 8 oktober hebben burgemeester
en wethouders een collectevergun-

ning afgegeven aan de Dierenbe-
scherming.

Vorige week was abusievelijk in deze
rubriek vermeld dat voor de periode
van26septembertotenmet l oktober
een vergunning afgegeven was aan
het Prinses Beatrix Fonds, dit had
moeten zijn de NIERSTICHTING!

Trieste zaak
WD-er E. Brandenbarg vond het een
trieste zaak dat de N.S. vanwege de
hoge kosten (75.000 gulden) niet
voornemens is het perron bij het NS-
station geschikt te maken voor minder
valide-reizigers.
"Men wil de bal naar de gemeente toe-
spelen" zo zei Brandenbarg.

Wethouder Geerken was van mening
dat de N.S. behoorlijk hoog heeft ge-
calculeerd.
"Volgens mij kan het met wat eenvou-
dige middelen echt wel goedkoper",
aldus Geerken.

Promotie voor
drumband
"Sursum Corda"
De drumband van de Vordense mu-
ziekvereniging "Sursum Corda" heeft
met succes deelgenomen aan het
marsconcours van de KNF te Rijssen.
De 26 leden tellende band die inmid-
dels al weer tien jaar onder leiding
staat van haar enthousiaste instruc-
teur J. Hilferink zag haar inzet van ve-
le maanden beloond met een Ie prijs
en promotie van de 3e naar de 2e divi-
sie. De jury bestaande uit S. Egberts,
J. Vlijm en D. Koster kende voor het
staande werk "Winters intermezzo"
144 punten toe en voor de loopmars
"Lyramars No. l" 144,5 punt. Totaal
dus 288,5 punt.
Nadat de totaal 24 korpsen opgetre-
den hadden en de uitslagen bekend
gemaakt werden nam^fcde dolen-
thousiaste handleden hSPleider en
instrukteur Hilferink op de schouders
en werd op het terrein een rondedans
gemaakt. Bij aankomst in Vorden wer-
den de leden opgewacht door de mu-
ziekvereniging, miniretj^ken majo-
rettes en ging het in fee^Wijke stem-
ming en in optocht naar het dorpscen-
trum, waar inmiddels vele supporters
stonden te wachten om de drumband-
leden samen met de muziek lang zul-
len ze leven toe te zingen en te spelen.
In het dorpscentrum sprak voorzitter
Wichers de gepromoveerde drum-
bandlieden toe en wenste hen veel ge-
luk met het behaalde resultaat. Hij
wenste de drumband tevens veel suc-
ces in de tweede divisie.

Treffers '80
Het herenteam van de Vordense tafel-
tennisvereniging "Treffers '80" won
de competitiewedstrijd tegen Grol l
met de rake cijfers 10-0. S. Hoven-
kamp en Knippen wonnen al hun par-
tijen, terwijl invalen F. Schoenaker
eveneens tot het maximum aantal ze-
ges kwam.
Treffers II versloeg KSVII met 8-2. De
Heus en Ilbrink wonnen 3x en Jansen
lx. Het derde team verloor met 2-8
Van RTTV II. Mokkink en Dieters
kwamen niet tot winst, Voortman wist
tweemaal te winnen. Treffers III ver-
loor thui met 1-9 van Atak III. De eer
werd hier gered door M. Martinus. Bij
de junioren speelden Treffers en Grol
met 5-5 tegen elkaar gelijk. Bruinsma
en Weevers wonnen elk tweemaal en
Nijenhuis lx. Jeugd II won met 10-0
van RTTV dankzij de spelers Kemper,
Wiekart en Hovenkamp.

Jeugddienst
Ds. Verhaere (uit onze buur-gemeen-
te in Hengelo G.) hoopt a.s. zondag-
morgen 2 oktober de maandelijkse
Jeugddienst te leiden in de Vordense
Hervormde Dorpskerk.
Het thema van deze dienst luidt: "Ver-
slaving". De Jeugddienst commissie
nodigt graag iedereen uit voor deze
dienst. U, jij bent er welkom. Ook in
"de Voorde", na de dienst, om elkaar
te ontmoeten en met elkaar koffie te
drinken.

Avonddienst
De avond-dienst op de Israël-zondag
(zondag 2 oktober) zal D.V. in de

Port betaald
Port payc
kantoor Vorden

Dorpskerk geleid worden door Ds.
Veenendaal. Er gaan stellig gedachten
uit naar Israël en er worden gebeden
gezegd voor Israël. Bij de uitgangen
van de kerk zal een kollekte gehouden
worden voor de Raad voor het gesprek
tussen Kerk en Israël.
En dat wil allereerst zeggen: luisteren.
We moeten met-elkaar-aan-de-praat-
blijven.

De catechisaties
De catechisaties van de Hervormde
Gemeente zijn van start gegaan: op
maandagavond en dinsdagavond, in
"de Voorde", Kerkstraat 15. Alle jon-
geren hebben een schriftelijke uitno-
diging ontvangen. Wie vragen, wen-
sen, suggesties heeft, wende zich nu
snel tot één van de predikanten: Vee-
nendaal (tel. 1226), Krajenbrink (tel.
1366).

Agenda
Gezamenlijke leerhuisavond: dins-
dagavond 4 oktober, in het „Achter-
huus", achter de Geref. kerk aan de
Zutphenseweg.
Inleider: Ds. A. Mol, uit Varsseveld.
"Hoe staan we als christen in de we-
reld van vandaag, vanuit het Evange-
lie gezien". Eenieder is er zeer wel-
kom.

Het blauwe boekje
Bij de uitgangen van de kerken in Vor-
den-Kranenburg ligt het blauwe boek-
je, het programma voor het gezamen-
lijke kerke-werk 1983-1984. Laat het
niet blauw-blauw, maar doet-u-er-
gens-aan-mee. Neemt u het boekje al-
vast mee.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: A.J. Meijerink
en F.J.M. Kelderman; F.A.G.M.
Schoenaker en M. Tinholt.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistie-
viering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 2 oktober 10.00 uur: Ds. G.H.
Verhaere (Hengelo G), Jeugddienst.
19.00 uur: Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 2 oktober 10.00 uur dhr. G.R.
Wielenga, Lochem. 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag l en zondag 2 oktober dr.
Haas. Tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag l oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa. Tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
l en 2 oktober dhr. P. Scheepmaker,
Ruurlo. Tel. 05735-2513. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen 11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Oktober. Mevr. Brandenburg. Tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEK-JE
Contact persoon maand oktober,
mevr. v.d. Berg. Tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

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

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A. Al tena , spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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4 oktober wat lekkers bij VS.
Als honden, katten, narkteten. kanartes £n wat een mens notf meer als^

groenten
Geldig van 29/9- 1/10

Ze zijn er weer, die heerlijke...
Cox's Orange Pippin
forse maat, 2 kilo voor

Sla
nu 2 forse kroppen

Si Remv stoofperen
rood in de kook, 2 kilo

Maak nu zelf heerlijke
pruimenjam
Blauwe pruimen 2 kilo

Kistje a 7 kilo, aflaadgewicht
Hierbij gratis receptenfolder

395

Q98
198

289

8?5
Maandag 3/10:
Goudgele andijvie
kilo

0?8
Dinsdag 4/10:
Pracht blad spinazie
kilo

128
^B •

Woensdag 5/10-.
Panklare gesneden
Rode kool
500 gram

Q59
bloemen

Pracht bos chrysanten
div. tinten

Pracht Croton
van £rë0 voor
Matig water geven, lichte warme
standplaats

550
Pracht Kamerheide
Lichte standplaats,
regelmatig laten volzuigen

Forse Christusdoorn
Warme lichte standplaats,
matig water

slijterij

395
395

Hartevelt
jonge jenever
l literfles

Parade vieux
l literiles

14?5
1545

Florijn
citroenbrandewijn]
l literfles

Evita
koffielikeur
fles 0.7 liter nu

Zeiler Grafschaft
l literfles nu

15?5
545

Schoonmaak-

Driehoek wasbuilen 645

Als honden, katten, parkieten, kanaries en wat een mens nog meer als
huisdier kan houden voor ons verstaanbaar konden praten zouden ze zeker
adviseren naar uw VS-markt te gaan voor lekker voer voor weinig geld.

Tompoes
variantfes
pak 800 g

2?8

Rodi hart
pak 400 gram^60

Kitekat
blik 410 gram
alle soorten 4r39

1.19

kruidenier
Planters pizza zoutjes <* "JC\
of kaas krokantjes j Jj
per pak i£8- • •

Lux toiletzeep
pak 3 stuks l£&

Nieuw!
Timotei shampoo

En nu 3.- terug via bank of giro...

Driehoek wasverzachter
0.5 liter-2^5-

Haust paneermeel

149
2?8

269
Q69

Calvé mayonaise
350 ml. nu nog per pot

Fruitassorti
200 gram

199
Q?9

dry roasted
pinda's
met 20% meer inhoud...-L98-

169

Koopmans bakmeel
-1O-9-

Bambix
per pak-i-r-H

Becel bak en braad
met gratis vettenwij zer per pak

089
Q89
l."

Hellema koeken
pinda, kokos of hazelnoot ir39-
per doos

Braadkuikens
950 gram 4r49-

099

375

Dobbelman aHeswasser

D.E. roodmerk koffie
vaccuum of snelfilter-3r8êr
met 10% meer inhoud...

Sxnassticks
200 gram 2,75-

998
367

198
P.C.D. pindakaas
per pot 4r29-

Venz chocoladehagel
melk of puur, 400

Straatbezem

Strijkplankovertrek

Ragebol
met telescoopsteel-êrT^

Spidi superontvetter
500 gram nu

249
3.75
495
365

Pedaalemmer
wit metaal 44^5"

Pedaalemmerzakken
pak 20 stuks nu

Crofty badkamerclean

995
Q59

Dweil
non woven, 50X60 cm.

Brillo soappads
pak l

Pledge meubelspray
3 soorten nu

0?s
198
449

slagerij
Geldig van 29/9-l/10'83

Hamlappcn
hele kilo

Schnitzels van de ham
100 gram

Fricandeati
500 gram

Verse braadworst
hele kilo

Magere speklappen
500 gram

Echte
Slagers rookworst
100 gram, grof of fijn

990
169
§98
750
370
129

Maandag t/m woensdag; 3/10 t/m 5/10

Mager rookspek
500 gram

Gehakt h.o.h.
kilo

u i/ m o/ i u450
748

Tartaar
5 halen-4 betalen!

vleeswaren
Geldig van 29/9 t/m 1/10 '83

Rauwe ham
100 gram

Gekookte Gelderse
200 gram

Salami goud
100 gram

Slagersleverworst
250 gram

salades

79

98
49
59

155
168

Sellerysalade
geen 200 gram maar
bakje 22 5 gram

Komkommersalade
geen 200 gram maar
bakje 225 gram

Hollandse vleessalade
geen 200 gram maar
bakje 22 5 gram

Haringsalade
geen 200 gram maar
bakje 225 gram

Maandag t/m woensdag; 3/10 t/m 5/10

Paarderookvlees
100 gram

Varkenslever
100 gram

172
t/m 5/10

149
079

zuivel
Goudse kaas
belegen, kilo

Brie van de mat
200 gram

Coberco chocoladevla
0.5 liter nu

995
298
0?8

•••

1A RKTl
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden 397'83



Heel dankbaar en gelukkig wil-
len wij u vertellen dat wij voor
het jongetje dat door de Grote
Schepper aan ons werd toever-
trouwd, de namen kozen

GERRIT JAN ROBBIN
(ROBBIN)

Wim en Annemieke
Pennings-Lensink
van Lennepweg 2
7251JMVorden.

21 september 1983.

Hierbij willen wij een ieder be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen, kaarten en ca-
deaus, die ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

DA. LENSELINK
J.W. LENSELINK-

NORDE

Vorden,
Burg. Galleestraat 16.

Door deze wil ik iedereen har-
telijk danken die mijn 65e ver-
jaardag tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt

ANTOON HELMINK

Schuttestraat 15, Vorden.

Voor alle hartelijke bewijzen
van medeleven voor en na het
overlijden van onze geliefde
zuster, schoonzuster, tante en
oud-tante

CHRISTINANIPIUS

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Uit aller naam:
E.C. Nipius

September 1983
Molenweg 10,7251EE Vorden.

De overweldigende belang-
stelling en het medeleven be-
toond na het overlijden van
mijn lieve man en onze lieve pa-
pa

FREE KLEIN BRINKE

heeft ons diep getroffen.

Wij zijn U zeer dankbaar voor
de steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

H. Klein Brinke-Kapper
Richard en Herbert.

Vorden, september 1983

Zoekgeraakt: poesje 4 mnd.
oud. Zwart met grijs gestreept.
Inl.: tel. 2215.

Te koop: aardappels surprise,
en droog openhaardhout.
Tel. 6646.

Te koop: bankstel.
Tel. 05752-2420. Na 6 uur.

Gevraagd: net meisje. 3 mid-
dagen per week voor winkel en
huishouding.
Brieven onder nr. 29-1
Buro Contact.

Te koop: 4 pits gasstel wit
i.z.g.st. f 50,-.
Tel. 05753-3096.

Kom op vrijdag, zaterdag en
zondag a.s. naar het

Dorpscentrum voor een bezoek
aan de

bloemententoonstelling
van Floralia.

Te koop: ca. 1 ha gras en 3,5
ha suikerbietenkoppen.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6659.

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

Bezoek de

bloemententoonstelling
van Floralia op vrijdag,
zaterdag en zondag a. s.
in het Dorpscentrum.

Mede namens wederzijdse ouders, geven
wij,

WILKO EYKELKAMP
en

TINY BULTMAN

kennis van ons voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op
vrijdag 7 oktober 1983 om 11.45 uur in het
gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening om 13.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal.

Dagadres: Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
Vorden.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur.

Vorden, september 1983
Enkweg 6
H.K. van Gelreweg 35

Toekomstig adres:
Hoetinkhof 197, 7251 WH Vorden.

HENNIE HARTMAN
en

JANET KLEIN NENGERMAN

gaan trouwen op vrijdag 7 oktober 1983 om
14.00 uur in het gemeentehuis "Kasteel
Vorden" te Vorden.

Hierbij nodigen wij u uit op de receptie van
15.30 tot 17.00 uur in café-restaurant "De
Boggelaar", Vordenseweg 32, 7231 PC
Warnsveld.

Adres:
Pepqrstraat 1, 7121 CT Aalten.

Op vrijdag 7 oktober zijn wij 25 jaar ge-
trouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen,
Arie en Annette, te vieren.

BERTUS MAALDERINK
GERDAMAALDERINK-

BLOEMENDAL

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur
tot 17.00 uur in zaal „De Herberg", Dorps-
straat 10a te Vorden.

't Hoge 47
7251 XV Vorden.

Op maandag 3 oktober a.s. hopen onze ou-
ders

G.VANZUILEKOM
en

GJ.VANZUILEKOM-
GROOTWASSINK

de dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden
in het huwelijk traden.

Ineke en Anton
Annemarie
Erika

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 8
oktober van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „De
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

7234 SH Wichmond, oktober 1983
Hackforterweg 27.

Op woensdag 5 oktober hoop ik met kinde-
ren en kleinkinderen mijn 80ste verjaardag
te vieren.

Een ieder die mij hiermede wil feliciteren
nodig ik uit op de receptie 's avonds half
acht in zaal Langeler te Hengelo Gld.

J. GOSSELINK-BLIKMAN

Hogenkampweg 30
7255 JZ Hengelo Gld.

Wij zoeken een actieve,
representatieve

medewerkster
Voor het verrichten van alle werkzaam-
heden, voortvloeiende uit de handel in
bouwmaterialen en keukens.

Deze accurate, jonge vrouw dient over
goede commerciële en administratieve
kwaliteiten te beschikken (b.v. MEAO
opleiding).

Schriftelijke sollicitatie te richten aan:

Holtslag Bouwmaterialen BV
Postbus 6, 7260 AA Ruurlo.

Heden overleed na een liefdevolle verpleging in „De
Leeuwerikweide" te Zutphen mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

LAMMERDINA JOHANNA
SPEKKINK

echtgenote van H.J. Reerink

in de ouderdom van 78 jaar.

Rust mijn ziel uw God is Koning. Gezang 179 O.B. 1938

Vorden: H.J. Reerink
Vorden: H. Reerink

G. Reerink-Wunderink
Wilma en Janine

Hengelo Gld.: H.J. Reerink
G.L. Reérink-Hissink
Rob en Nienke

Zelhem: E.J. Reerink

7251 PM Vorden, 26 september 1983
„'t Winkel", Langkampweg 8

Debegrafeniszal plaatsvinden op vrijdag 30 september
a.s. om 14.00 uur op de Algemene Begraaf plaatste Vor-
den.

Vooraf wordt om 13.00 uureen rouwdienst gehouden in
de Ned. Hervormde kerk te Vorden.

De overledene is opgebaard in het mortuarium van de
Monuta Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden. Gelegen-
heid tot condoleren op donderdagavond 29 september
a.s. tussen 19.30 en 20.00 uur aldaar.

Heden is overleden onze geliefde schoonzuster en tante

L.J. REERINK
geb. Spekkink echtgenote van H.J. Reerink

in de ouderdom van 78 jaar.

HA. Eggink-Reerink
J. Eggink
neven en nichten

Langkampweg 6
Vorden, 26 september 1983

Slagerij Krijt
is HET adres voor alle
huisslachtingen.
Ook vullen wij uw diepvries graag
met eerste klas vlees!

Voor- en achterbouten,
hele en halve varkens.

Vlees bestellen?!
Nummer 1470 bellen!

Slagerij Krijt
DORPSSTRAAT 32, VORDEN.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

1 - 8 oktober
week van het brood

Koop vooral bij Uw warme bakker Uw brood.
Ambachtelijk gebakken zo uit de oven in de winkel.

In de week van het brood mag U al dat lekkers komen
proeven en keuren!

WARME BAKKER OPLAAT
heet u hartelijk welkom.

WEEKENDREKLAME: GEVULDE SPECULAASSTAVEN

1295.-in kunststof
Uitermate geschikt voor premie A- en B-woningen

SCHEPPER BV
ALLES VOOR DE BOUW

Brinkweg 32, 7021 BW Zelhem. Tel. 08342-1376

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

De mooiste puzzels koopt u bij
Bazar Sueters tot 12.000 stuk-
jes toe.
Bazar Sueters,
Dorpsstraat 15 tel. 3521.
Ruurloseweg 91, tel. 6658.

met
Televisie

reparaties
-i- direct

l i l i ; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

GEEF BLOED
GEEF LEVEN!

Open huis — Modeshow
Zaterdag 1 oktober a.s. houden wij

met presentatie van de nieuwe

WINTERMODE 1983
Beroeps mannequins tonen u onze winterkollektie onder het genot van een drankje
en een hapje. Doorlopend show van 11 uur tot 5 uur. Tevens showen wij kinderkle-
ding. ledere bezoeker ontvangt een leuke attentie.

Gratis toegang. Zaterdag a. s. open huis + show tot 5 uur.

Modecentrum

Ruurlo



Veiligverkeer
Evenals voorgaande jaren gaat de afd.
Vorden in samenwerking met de Rijk-
spolitie Vorden binnenkort weer een
grootscheepse controle houden van
de fietsers van de Vordense school-
jeugd bij alle scholen voor lager on-
derwijs.
Daar er de laatste jaren een constante
stijging te bespeuren viel in de alge-
mene toestand van de kinderfietsen
hoopt de controlecommissie dat dit
ook dit jaar weer het geval zal zijn.
Vooral nu het donkere jaargetijde
weer is aangebroken is het meer dan
noodzakelijk dat aan de zichtbaarheid
in het duister doormiddel van kop-
lampen reflectoren evenals aan loszit-
tende sturen, slechte remmen etc. de
nodige aandacht wordt besteed.
Vaak is het een kleine moeite de
meest voorkomende gebreken van

loszittende draden, wielen en sturen
etc. even zelf te herstellen. Voorts kan
dat door de vakman zonder grote kos-
ten snel in orde gemaakt worden.
Een goede kinderfiets heeft zeker een
maal per maand een controlebeurt
nodig. Dat zgn. crossfietsen voor ge-
bruik op de openbare weg niet zijn
toegestaan, willen we hier nog even
nadrukkeli jk stellen.
De commissie hoopt dit jaar, vooral
nu hier tijdig op gewezen wordt een
bijzoner groot aantal in uitstekende
staat verkerende fietsen te kunnen no-
teren. Voorkom aanmerkingen, 't Is
voor u en bovenal voor uw kinderen
van 't grootste belang dat zij zich met
een goede fiets op de Openbare weg
bevinden.

Biljartvereniging
In de biljartbond "De IJsselkring" is
deze week een begin gemaakt met de

competitie.
Kranenburg die bij deze bond is aan-
gesloten neemt dit seizoen met vier
teams deel. De thuiswedstrijden wor-
den in zaal Schoenaker verspeeld op
dinsdag, woensdag of donderdaga-
vond.

Uitslagen
B.V. Flash Vorden
Senioren Ie team.
De heren Zweverink en Terwerda
wonnen hun enkelpartijen tegen Dy-
namo Neecïe op overtuigende wijze,
doch de dames moesten dit echter aan
de tegenpartij laten. De andere wed-
strijden werden echter weer gewon-
nen, zodat de einduitslag is B.V. Flash
Vorden l - Dynamo: 6-2.
Uitwedstrijd tegen Lochem
Het was afgelopen maandagavond
een zeer gelijk opgaande strijd, ook al

lijkt dat in de einduitslag anders. Ui-
teindelijk ging alleen een mixed dub-
bel verloren. Einduitslag: Lochem 5 -
B.V. Flash Vorden: 1-7.
Senioren 2e team
Op dinsdagavond 20 sept. j.l. versloeg
Flash Vorden 2 L.B.C. 2 met 5-3.
De dames Annet Baars en Jannie
Westerveld wonnen hun enkel partij
respectievelijk met 11-0 en 11-6, 11-1
en 11-8.
Ook invaller Huub Marlens won zijn
wedstrijd.
Junioren
Sinds enige tijd heeft de vereniging
ook jeugdspelers. 5 van deze jongens
en meisjes zijn gekozen in een compe-
titie team. Het team bestaat uit Suzet-
te Duin, Kitty Medze, Arjan Bultman,
Urby Duin en Jeroen Nijhof.
De eerste wedstrijd werd gespeeld te-
gen Groenlo. Dat de jongens en meis-
jes er zin in hadden blijkt wel uit de
uitslag. Met overtuigende set standen

ging de overwinning naar Vorden.
Einduitslag B.V. Flash Vorden l -
Grol 3: 8-0.

De tweede wedstrijd ging hun nie t /o
gemakke l i jk af. Ki t ty Medze en Jeroen
Nijhof konden niet meedoen voor Kit-
ty viel Mariëlle Althof in. Ondanks hel
feit dat zij zeer goed haar best deed,
kon zij haar enkel niet winnen. Geluk-
kig wist men nog net op de valreep de
winst te pakken.
Einduitslag B.V. Flash Vorden l - Ba-
bo 3: 5-3.

Eerst komende thuiswedstrijden:
senioren: dinsdag 4 oktober om 19.30
uur 2 teams; dinsdag 1 1 oktober om
19.30 uur 2 teams.
Jeugd: zaterdag 8 oktober om 10.00
uur l team.
Komt u eens kijken, het zijn vaak
spannende wedstrijden en enige sup-
porters kunnen ze best gebruiken.

22 okt.
26 okt.
28 okt.

3 nov

4 nov

12 nov

17 nov

Revue GmvL Dorpscentrum
KPO
Jong Gelre ledenverg. Regio
West-Achterhoek, Hoog Kep-
pel
Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum
Jong Gelre dropping
Hotel Bloemendaal
feestavond 30 jaar bestaan
HSVDe Snoekbaars
Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum
Jong Gelre schaatsen
KPO
Jong Gelre najaarsverg.
Hotel Bloemendaal

rVOORJAAR
NUALINHUKTEBRENGEN
Zo vroeg en zo voordelig heeft u de lente nog nooit

in huis gehaald. Een fantastische aanbieding van 100
bloembollen in een doos voor een weggeefprijs. Potgrond
en andere bloembollen gaan eveneens voor grondprijzen
de deur uit
Daarmee geven we de sombere plannen uit de
troonrede van vorige week meteen een vrolijker tintje.
Want wat de regering u afneemt, dat kunt u bij ons g^
woon weer terug verdienen. Wij blijven in ieder gev™
uiterst brutaal en messcherp inkopen. Dat merkt u wel
aan de vele prijsverlagingen van de laatste tijd.

ZAK 25 LTR.

POTGROND

BLAUWE OF WITTE
DRUIVEN «.u.

JONKER FRIS
VLAAIVULUNG
aardbeien of kersen, half blik_

JOZO ZOUT
kilopak

BLOOKER CACAO
pak 125 gram

ROODMERK KOFFIE
witpak 250 gram, gemalen, vacuüm verpak

VIOLETTA SPAGHETTI
zak 500 gram

CHINESE SPERZIEBONEN
heel blik

KNAKWORST
blik 10 stuks, 200 gram, Vrij Produk

VENZ CHOCOLADEHAGEL
pak 200 gram, melk of puur

BLOEMBOLLEN doos 100
20 tulpen 25krokussen
lOnarcissen 20anemonen

stuks

25sieruien

^249"

BLOEMBOLLEN
diverse
soorten,
per zakje

jBW*f'-.:lllpgp
99

w

MAGERE CHOCOLADEMELK
l iterf les _=Ö9

HEINZ HOT KETCHUP
fles 340 gram J99»

BORDEAUX
BLANC
demi-sec, fles 0,7 liter -.

ffflV^Mt

399

CAVEAU WUN
rood of wit, fles 0,7 liter

PANDIN DE
LUSSAUDIERE .
rood, fles 0,7 liter_ *f

KEILER GEISTER
flesO,? litei .

MEDOC
fles 0,7 liter

MUSCADET DE SÈVRE
F MAINE fles 07 liter

TÖPPÊHTANSTEKERS ÏAC^ NIBB-IT
ClLSTÖFünERS— 2<00JoLCOCKTAI15NACKS

ÎZ ; QUAUTY STREET OOQ
pak 150 gram WsiaLTi^

PYROBLOK HAARDBLOK 1QQ
1,3 kilo 249-1 M f*
SN&ITIM ITISStriS m A.

BORDEAUX
ROUGE
fles 0,7 liter

(&&\^Qfe

44?
Verkrijgbaar in on/c filialen niet mi groenteafdeling

DELMONTE BANANEN 100
KILO l i i JAC.HERMANS

FRANSE
GOLDEN DEUCIOUS

meuwe'oogst ± 2 KILO

HAGELWITTE BLOEMKOOL}AQ
per stuk l ^W M

Verkrijgbaar m onze filialen met een slagerij. Pnj/en geldig t' m l oktober 1983. . | iRCJBLCJI» Hri

MAGERE looc '-'""
VARKENSFRICANDEAU ™ l/95 ONTBIJTKOEK

KASPS1150' ÏK FRIKADEÜlF

Wni%l%hl«^l l%l^fl-MW

aUSSff8" 475 SiAM™jLAYiniVCIl heerlijk gekruid 500 GRAM • i •/ doos 20 stuks a 70grar

-70

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
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Modeshow modehuis Lammers

Modehuis Lammers heeft maandag een drietal modeshows in zaal Bakker gegeven in samenwer-
king met Wu Ui n k Schoenen en optiek Siemerink. Lammers, die specialist is in grote maten, heeft
voor elke beurs een ruime keuze aan japonnen, mantels, deuxpieces, blousen en rokken. Het wil
niet zeggen, dat vrouwen met een kleinere maat niet hij Lammers zouden kunnen kopen.

De show werd, evenals voorgaandeja-
ren, weer gepresenteerd 'door Me-
vrouw Ardesh als ladyspaeker en drie
mannequins in de maten 42,44 en 467
48.
De zaal was "aangekleed" door
bloemsierkunst Dijkerman.
Wat de stoften betreft, die bij de ja-
ponnen waren verwerkt, werd veel
wol met polyester gezien of polyester
angora. Het voordeel van deze mate-
rialen is dat het gemakkelijk zelfwas-
baar is. Rokken waren veelal gemaakt
van tweed of polyester kaïngaren.

Strepen
In de stoffen zijn allerhande streep-
motieven verwerkt. Bij de chiquerc ja-
ponnen werden veel krijtstreepjes ge-
zien.

De kleuren zwart en grijs zijn hele-
maal in de mode, vaak in combinatie
met warme tinten rood.
Voor de herfst en winter wordt veel
kleding met vleermuismouwen ge-
bracht. De sluiting is vaak asymet-
risch. Naast combinatiemode worden
enkele vlotte mantelpakken geshowd.
Die zijn de komende winter erg in de
mode. Heel mooi was een leverbruin-
kleurig pak.

Mantels
Lammers modehuis brengt mantels
in veel variëteiten. Naast mooie lange
wollen mantels is er een ruime keuze
in regenjassen, al dan niet met gestep-
te voering. Ook sportieve trechcoat's
en jacks heeft Lammers in zijn collec-
tie.

Voor foundations en hoeden kan men
ook bij het modehuis terecht.
De schoenen die de mannequins bij
de kleding droegen zijn te koop bij
Wullink en waren wat kleur en stijl be-
treft aangepast aan de kleding. Naast
leren pumps werden bandschoenen
geshowd en schoenen met een voet-
bed vai^fc' merken Christall, Helo-
form en^rcardi. Wul l ink heeft ook bij-
passende tassen in allerlei uitvoerin-
gen en prijzen. De brilmonturen ver
anderen van jaar op jaar een beetje.
De gestolde modellen van optiek
SiemeH^phadden veelal een lichte
kleur en werden van een dun montuur
voorzien. Na afloop van de shows kon-
den de gasten meteen passen en ko-
pen, want Lammers had grote rekken
kleding in de zaal opgesteld.

Kwart eeuw
"Bloedplasma"
te Vorden
I Iet comité "Bloedplasma" te Vorden
organiseert maandag 3 oktober voor
de 25ste keer een bloedafnameavond.
Alhoewel het niet in de bedoeling van
het Comité ligt hiervan een feestelijke
herdenking te maken zal 3 oktober
toch ook weer niet geheel ongemerkt
voorbijgaan. Allereerst worden deze
avond weer ruim 300 vaste donors op-
geroepen om een halve liter bloed af-
testaan en daarvoor is een staf van vrij-
will igers aanwezig om een en ander
goed te laten verlopen..
Bovendien zal de 6.000ste lies bloed
in het bestaan van comité „Bloedplas-
ma" Vorden deze avond worden afge-
nomen.
/elfs is er een aantal donors die deze
avond voor de vijfentwintigste keer
bloed zullen afstaan. Deze heugelijke
feiten zul len zeker aandacht krijgen,
alsmede een terugblik op 25 jaar orga-
nisatie van de bloedaihamcavondcn.
Het comité heeft deze 25ste keer ge-
plaatst in het teken van uitbreiding
van haar vaste donorbestand.
Inmiddels is daartoe een aantal acties
van start gegaan. De laatste jaren is de
instroom van nieuwe (en jeugdige)
donors achtergebleven. De tendens is
dat dit soort liefdadigheidsaktiviteiten
wat naar de achtergrond dreigen te ge-
raken, terwijl er steeds meer bloed no-
dig is om aan de vraag te kunnen vol-
doen.
Steeds meer operaties worden ver-
richt waarvoor "vol bloed" nodig is o.a.
hart- en vaatoperaties. Voorts dient
bloed in veel gevallen als basisgrond-
stof voor het bereiden van medicijnen
voor haemofilie patiënten (bloeder-
ziekte).
Ongetwijfeld zullen vele nieuwe do-
nors maandag 3 oktober in de School
voor Biologisch- en agrarisch Onder-
wijs te Vorden aanwezig zijn tot een
welslagen van de 25ste. bloedafna-
meavond.

Oudpapieraktie
Ratti
Wellicht heeft L' vernomen, dat wij af-
gelopen weekend, hebben verzuimd,
het papier in onze vaste wijken op te
halen. U kunt ons nu zaterdag l okto-
ber a.s. verwachten. Vrijdag 30 sep-
tember a.s. komen wij in Linde, dit
i.v.m. het vorige week gehouden
buurtfeest.
I lierbij onze excusus voor dit late be-
richt.

Expositie
Joop Kruip
In de galerie van de bibliotheek te
Vorden is vanaf maandag 3 oktober
tot en met 28 oktober een expositie te
bezichtigen van Joop Kruip uit Aal-
ten. Zijn werken bestaan uit aquarel-
len en tekeneningen. De openingsti j-
den zijn gelijk aan die van de ope-
ningstijden van de bibliotheek.

Rijvereniging
"De Graafschap"
Onder voorzitterschap van de heer H.
Spijkerman hield de r i jvereniging "De
Graafschap" een goed bezochte le-
denvergadering. Met het oog op het
gouden jub i leum (volgend jaar fe-
bruar i ) werd een feestcommissie in
het leven geroepen. In het jubileum-
jaar zal de vereniging, vermoedelijk in
mei of jun i een concours hippeque
voor paarden en ponies organiseren.
Op 22 oktober zal in de Toldijk een sa-
mengestelde wedstrijd worden ge-
houden tussen "Zevensteen" uit
Steenderen, "Viersprong" uit Toldijk
en "De Graafschap" uit Vorden.
Gestreden zal worden om de dieren-
artsenbokaal. Op Tweede Kerstdag
zal een Kerstrit worden gehouden.
Voor de Posbankrit die dezer dagen
werd gehouden bestond een goede
belangstelling.

Wierdense Revue
totaal uitverkocht
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" kan weer
gerust adem halen. De belangstelling
voor de "Wierdense Revue" is zo groot
dat in snel tempo de kaarten werden
verkocht. Zoals bekend komt de Wier-
dense Revue op woensdag 5 oktober
en op vrijdag 7 oktober in het Dorps-
centrum een avond verzorgen. De
voetbalvereniging "Vorden" organi-
seert deze avonden tegen "kostprijs".
Dus niet met de intentie om er iets aan
te verdienen maar louter en alleen als
een geste tegenover de plaatselijke
bevolking. "Want zo redeneert men
bij "Vorden", alsje bijvoorbeeld de ak-
komodatie wilt verbeteren dan moet
je ook een beroep op de bevolking
doen. Wij doen op deze manier dus
iets terug". De Vordenaren hebben
dit ini t iat ief naar waarde weten de
schatten blijkens de snelle verkoop
van de toegangskaarten.

Aanwinsten
bibliotheek
Volwassenen:
Arlen, L. - De Borodins; oorlog en
hartstocht; Arlen, L. - De Borodins;
liefde en eer; Krishnamurti - Innerlij-
ke revolutie; Boot-Siertsma, B. -
Praatboek uit Zuid-Afrika; Blotkamp,
C. - Pyke Koch; Oolbekkink, H.J. - In
plaats van kaarten; Sand, G. - Leone
Leoni; Wiesenthal, S. - Max en Helen;
O'Brien, E. - Meisjes met de groene
ogen; West, R. - Een soldaat keert te-
rug; Toergenjew, I.S. - Eerste liefde als
lentestormen; Sluymer, T. - De ge-
bruikte auto; Hoorn, M. van - Later la-
chen we anders; Konsalik, H. - De
smaak van wilde honing; Isherwood,
Chr. - Meneer Norris neemt de trein;
Carpenlier, Al. - De moethode; Licht
op groen; praktische public-relation-
sadviezen voor agrarisch Nederland.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Zaalvoetbal
Velocitas
D.E.O. l - Velocitas l
De wedstrijd, die woensdag j.1. in Bor-
culo werd gespeeld, begon met een
voorzichtig aftasten door beide teams.
Al gauw bleek, dat Velocitas over de
betere ploeg beschikte. Dit kwam
voor de rust tot uitdrukking door goed
spel en doelpunten van Richard Bar-
geman (2x) en Heimoed Megens, ter-
wijl Mark Rouwen het houtwerk een
paar maal beproefde. Rust 0-3.
Na rust zakte het spelpeil. D.E.O. wist
de achterstand, met een nummerieke
meerderheid, te verkleinen tot 1-3,
maar Richard Bargeman bracht met
twee treffers de eindstand op 1-5.

Velocitas l - Rietmolen 3
In deze éénzijdige wedstrijd van
maandag j.1., waarin Rietmolen alleen
in de eerste helft redelijk kon volgen,
werd het doelsaldo wat opgevijzeld.
De voorwaartsen waren goed op
schot. Richard Bargeman (3x), Corry
ten Barge en Mark Rouwen zorgden
voor de ruststand 5-2.
Na rust was de overmacht nog groter,
getuige het feit, dat invallerkeeper Jan
Addink zelfs tweemaal scoorde. Door-
dat er te veel werd gespeeld voor de
persoonlijke eer (het maken van doel-
punten) zakte de wedstrijd als kijk-
spel. Toch werd er nog volop ge-
scoord: Richard Bargeman (3x), Jan
Addink (2x), Corry ten Barge (2x) en
Mark Rouwen (lx) . Tussentijds kon
Rietmolen nog éénmaal wat terug
doen. Eindstand 13-3.
A.s. maandag 3 oktober speelt Veloci-
tas l tegen Hoofdklasser^^namo uit
Neede in de tweede ron^pan de Be-
ker (zie programma).
Programma volgende week:
maandag 3-10: Neede: Dynamo l -
Velocitas 121.15 uur (beker); Vorden:
Velocitas 2 - S.S.S.E. 3,2<muur; Zut-
phen: S.M.S. 10 - VehJR 3, 20.00
uur.
woensdag 5-10: Borculo: R.F.C. 2 -
Velocitas l, 19.15 uur.

Uitslagen
v.v. Vorden
zaterdag 24 september:
DVC AH - Vorden AH: 9-1; Vorden
A l - Socii Al: 6-3; Dieren B2 - Vorden
BI: 5-1; Vorden B2 - Dieren B2: 4-2;
Vorden Cl - Zelhem Cl: 1-3; Vorden
C3-LochemC3: 1-9.

zondag 25 september:
Albatros - Vorden: 0-2; Grol 4 - Vor-
den 2: 1-1; G WW 2-Vorden 3: 3-0;
Vorden 4 - de Hoven 3:2-1; Vorden 6 -
Ratti 2: 3-0; Vorden 7 - Lochem 11:0-
1; Vorden 8-Eerbeek 8: 8-3.

Programma
v.v. Vorden
zaterdag l oktober:
Vorden AH - WVC AH; Eerbeek A l -
Vorden Al ; Vorden BI - Brummen
BI; Warnsveld BI - Vorden B2; Die-
penheim C l - Vorden Cl; Vorden C2 -
Ruurlo C2; Eibergen C4 - Vorden C3.
Zondag 2 oktober:
Vorden - Pacelli; Vorden 2 - MEC 2;
Vorden 3 - Longa 4; Vorden 4 vrij;
Vorden 5 - Voorst 5; AZC 6 - Vorden
6; EGW 2 - Vorden 7; De Hoven 6 -
Vorden 8.

Uit het Ratti-kamp
s.v. Ratti 2 (zat) - S.K.V.W. 5: 5-3
Ratti kreeg op papier een zware tegen-
stander op bezoek. Toch bleek onmid-
dellijk na de aftrap dat toch juist Ratti
de sterkere was. Ratti was gehandi-
capt, omdat doelman Wassink met het
eerste elftal mee was. Al na 5 minuten
scoorde Jan Harmsen voor Ratti het
eerste doelpunt, met een hard schot 1-
0.
S.K.V.W. bleef komen. Na een kwar-
tier spelen stond het weer gelijk. 1-1.
Bij deze stand was het ook rusten. Na
de rust begon S.K.V.W. met een offen-
sief dat resulteerde in een 1-2 voors-
prong voor S.K.V.W. in de 50e mi-
nuut. Onmiddellijk hierop werd Bek-
man gewisseld (welke ook al een
wedstrijd voor het derde had ge-
speeld) die overigens op een goede
wedstrijd kan terugzien. Opk Pascal
Hartelman was reeds gewisseld. Rob-
by Immink ging middenvoor spelen,
wat achteraf een gouden wissel bete-
kende. In een kwartier tijd maakte de-
ze speler 3 doelpunten zodat de stand
kwam op 4-2. Mede dankzij de uitste-
kende vleugelspelers Maalderink en
van Bommel kwam deze voorsprong
tot stand. Toch was het S.K.V.W. dat
opnieuw terugkwam en 4-3 scoorde,
door een klein foutje van speler-kee-
per Henk Albers welke op een goede
wedstrijd kan terugzien. Het was Rob-
by Immink welke in samenwerking
met van Bommel de eindstand veilig
stelde 5-3.

Wilp l - s.v. Ratti l (zat): 3-3
De zaterdag van de s.v. Ratti moest af-

gelopen zaterdag naar Wilp dat eve-
nals Ratti l punt had behaald uit 2
wedstrijden.
In de eerste minuut was het Wilp dat
al een penalty toegewezen kreeg om-
dat Wim Stokkink de bal binnen het
strafschopgebied met de hand beroer-
de. Keeper Wim Wassink kon niet ver-
hinderen dat het 1-0 werd.
Ratti kreeg na 15 minuten de volgen-
de tegenslag te verwerken omdat spel-
bepaler Henk Bulten wegens een lies-
blessure het veld moest verlaten. Pe-
ter Immink was zijn vervanger.
Toch was het Ratti dat sterker voetbal-
de en in de 30e minuut op 1-1 kwam
via een schot van André Wagenvoort.
Voor rust kon Jan Nijenhuis Ratti nog
op voorsprong brengen middels een
benutte penalty die wegens een
handsbal werd toegewezen.
Na de rust was het een sterker Ratti
dat de mogelijkheden niet kon benut-
ten, waardoor Wilp de kans kreeg in
de 60e minuut langszij te komen.
In de 76e minuut was het toch weer
Ratti dat op voorsprong kwam via een
prachtdoelpunt van Harm Welle-
weerd. Wilp zette de bezoekers onder
druk en in de laatste minuut was het
de thuisploeg die op 3-3 kwam via een
aanval over rechts. Een sterker Ratti
heeft in deze wedstrijd l punt laten
liggen. De eindstand werd 3-3.

Dames
D.Z.S.V. Dinxperlo - Ratti 1: (M
De op zaterdagmiddag gespeelde
wedstrijd gaf een vrij eenzijdig beeld.
De Ratti dames waren constant in de
aanval, waardoor het erg druk werd
voor het doel van D.Z.S.V. Dit was
ook een reden dat er door Ratti maar
vier doelpunten zijn gescoord. Ratti
heeft nu 4 punten uit 2 wedstrijden en
a.s. zondag zullen ze vechten voor de
volgende 2 punten thuis tegen Doe-
tinchem om l uur.
Ratti (dam) - s.v. Haarlo 0-2
De eerste helft ging gelijk op er waren
enkele kansen maar deze werden he-
laas niet benut.
De stand bij rust bleef 0-0. In de twee-
de helft was de vechtlust een beetje
weg, met als resultaat dat er na 20 min.
de eerste goal viel voor Haarlo. De
tweede goal voor Haarlo werd via en
afstandsschot gescoord.
Uitslag 0-2 voor Haarlo.

Programma
V.V.V.
Zaterdag l oktober: Het I.V.N. (Insti-
tuut voor Natuurbeschermingseduka-
tie) afd. "De Oude IJsselstreek" orga-
niseert een natuurwandeling "Huize
Vorden".
zondag 2 oktober: V.R.T.C. de Acht-
kastelenrijders. Herfstfietstocht 40,80,
120 kjn. '

SOCIALIST A.J. STOLTENBORG

Gaarne meer aktiviteiten
in het Dorpscentrum

De commissie sport en cultuur heeft zich woensdagavond geruimte lijd bezig gehouden met het
dorpscentrum. In de eerste plaats met de begroting van het dorpscentrum waarbij de commissie
van mening was dat het bestuur van de Stichting momenteel goed werk verricht. Met de plannen
van de wethouder om nog eens nader met het bestuur van gedachten te wisselen of er nog een mo-
gelijkheid is tot verdere bezuinigingen ging men eveneens akkoord hoewel de heer A.J. Stolten-
borg gaarne zag dat dit gesprek in het najaar zal plaats vinden in plaats van in januari a.s.

De heer Stoltenborg zou verder gaar-
ne zien dat het bestuur van het dorps-
centrum eens een gesprek zou heb-
ben met de commissie om te bekijken
of er nog meer aktiviteiten in het
dorpscentrum ontwikkeld kunnen
worden, teneinde tot een betere ex-
ploitatie te komen.

"Misschien is het beter een exploitant
te hebben dan een beheerder. Een ex-
ploitant kan zich bezig houden met
het organiseren van evenementen,
hetgeen weer geld kan opleveren", al-
dus Stoltenborg.
Wethouder Geerken zal onderzoeken
in hoeverre het bestuur van de Stich-
ting Dorpscentrum te porren is voor
een gesprek.

Niet realistisch
De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.)
liet doorschemeren het geen verdien-
ste te vinden van de Stichting Open-
bare Bibliotheek en Leeszaal dat men
16 mille beneden de begroting was ge-
bleven.

Stoltenborg: "Er is hier gewoon te
hoog begroot. Dat zal wel bij meer in-
stanties het geval zijn. Het is niet rea-
listisch om zomaar een begroting te
maken. Men is dan verkeerd bezig.
Ook voor de gemeente een onprettige
zaak. Je krijgt geen goed bedrag op de
gemeentebegroting. Het geld had dan
alvast voor andere doeleinden be-
stemd kunnen worden".

Stoltenborg adviseerde de wethouder
dit soort zaken eens goed met het
Stichtingsbestuur door te praten. De
heer E. Brandenbarg (VVD) deelde
de mening van Stoltenborg. Mevrouw
Aartsen (CDA) vroeg zich af hoe we
er in het kader van de bezuinigingen
het volgend jaar voor komen te staan.
"Zijn we dan in de bibliotheek op vrij-
willigerswerk aangewezen?".

Wethouder Geerken: "Inderdaad zijn
binnen het bestuur de klanken van de
bezuinigingen al reeds doorgeklon-
ken". Inzake de begroting zegde Geer-
ken toe met het bestuur van de Stich-
ting te zullen gaan praten.

Zinvolle kwartaalgesprekken
met VSF
Wethouder Geerken zal woensdaga-
vond dat de kwartaalgesprekken die
hij houdt met de Vordense Sportfede-
ratie bijzonder zinvol zijn. De afgelo-
pen periode zijn er weer gesprekken
geweest over tal van zaken zoals het
rooster voor de sporthal; het tennis-
park; fietscrossbaan e.d. Hij deelde
tevens mede dat de rijvereniging be-
zig is de mogelijkheden te bestuderen
om tot een buitenmanege te komen.
"Voor dit projekt moeten we geen ho-
ge verwachtingen koesteren ten aan-
zien van de subsidie", zo sprak Geer-
ken. De heer Geerken was van me-
ning dat de ambtnaren op zijn afdeling
zeer aktief zijn met het zoeken van ak-
tiviteiten voor de werklozen. O.m. is
men bezig om jeugdwerklozen wer-
kervaring te laten opdoen. "Het blijft
evenwel een moeilijke materie, ik kan
als wethouder nu eenmaal geen be-
leid uitstippelen". Het heeft allemaal
te maken met het beleid vanuit de
overheid", aldus wethouder Geerken.



TEN CATE ondergoed voor
groot en klein, jong en oud.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 . VO8DEN - TEL O5752-1971

heeft het.

Kunstgebittenreparatic

DROGISTERIJ
TEIMKATt

Zutphcnscwcg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Poelier
J.H. Hoffman

Borrelhapjes k io 4,50 k 8,50
Kipfilet
Kip fricandellen

halve kilo D, U 3

stuk 0,75
VERS EN GEKOELD.

De Vale Weide

Bos Chrysanten
2 bos
3 groene planten
Begoniaofcyclaam
10 heide

voor

Tevens bij inlevering van
deze advertentie krijgt u
nog eens 50 cent korting
op de reklame 3 voor 5,50.

REKLAME DEZE WEEK:

GEVULDE SPECULAAS
3 voor

per stuk

5,50

Tentoonstellingen
30 september en 1 + 2 oktober

DORPSCENTRUM
Nutsfloralia: Bloemen en planten

DE HERBERG
P.K.V. pluimvee en konijnen.

Met de Vredesdemonstratie in Den-Haag op

29 oktober doen uit Vorden mee:

KerkenVrede,PaxChristi,I.K.V.,

Vrouwen voor Vrede, Humanis-

tisch Vredesberaad, P.v.dA,

P.S.P., F.IM.V. die samen het Vre-

desplatform Vorden uitmaken.

Buskaartenaf17,-,kindt/m12jr.f10,-,Trein

ret.: f 19,50 verkrijgbaar bij:

O. Wempe, Vaarwerk 17, Vorden. Tel. 2082.

Yoga in Vorden
Woensdag 5 oktober starten wij weer
met een cursus Yoga.

De lessen worden verzorgd door Mevr. A. Bron.
Voor inlichtingen en opgave

Sportschool Smit
Molenweg 43, Vorden. Tel. 05752-1816.

Het Rode Kruis, comité Vorden, organiseert
maandag 3 oktober 1983 (aanvang 19.00 uur)
haar 25e bloedplasma-avond in de School voor
Agrarisch en Biologisch Onderwijs aan de Nieuw-
stad te Vorden.

— de vaste donors krijgen een op-
roepingskaart.

- nieuwe donors zijn van harte wel-
kom.

- uitreiking van de Landsteinerpen-
ning aan degene die 5 keer bloed
hebben gegeven.

- alle donors ontvangen een jubileum-
attentie.

- deze avond zal de 6.000ste fles
bloed worden afgenomen.

U komt toch ook...
uw bloed kan een leven redden!

De beste keuken voor elke vrouw, doorlopend speciale aanbiedin-

gen en enkele showroomkeukens tegen zeer aantrekkelijke prij-

zen.

Showroom geopend dagelijks van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur.
Vrijdags ook van 19.00-21.00 uur Zaterdags van 9.00 -13.00 uur

Holtslag Bouwmaterialen BV
SPOORSTRAAT 28, RUURLO. TELEFOON 05735-2000.

Heren corduroy pantalon
Een zware fijnrib cord. met 5
opgezette zaken en in vele kleuren.
Zeer geschikt als werkbroek.
De adviesprijs is 49 50WEEKTOPPER

Breedrib corduroy pantalon
Een moderne wijde pantalon met
bandplooi in een fantastische kwaliteit en
in vele kleuren.
Adviesprijs 69,- bij ons slechts

Kinder bodywarmer vest
Merk Roll in 100%acryl.
In vele kleuren en kijk eens naar de prijs
Adviesprijs is 25,- WEEKTOPPER

Baby jurkjes
Een snoezig gebreid jurkje in meerdere
pastei kleuren, een pracht cadeau voor een
spotprijs. m §•
De adviesprijs is 29,50 bij ons slechts • *9

3 stuks dames slips
In elastische katoen.
Ideaal in het dragen.
Adviesprijs per 3, stuks is 7,95

WEEKTOPPER 3 st

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten

Meisjes jurkjes

een opstaand
kraagje en kapmouw
Adviesprijs 45,-

Met
heerlijke
voering
nieuwe

mode

• Niauwtta kollektie '83/'84

• Laagste prijzen
• Dank aan onza

sponsormuntan

TUUNT
e a a n e n g e n g e e n van onderdag t/m woensda



Primeur voor Vorden
op zondag 16 oktober en zondag 20 november

konsert van de

River Town Jazz Band
in 't Pantoffeltje.

Aanvang 15.30 uur. Entree f 5,-.

VOORVERKOOP VANAF HEDEN

Dit mag u niet missen!!!

bode<

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

De nieuwste rage: magneti-
sche clichets bij ons te koop.
Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, tel. 3521
Ruurloseweg 91, tel. 6658.

WEEKENDAANBIEDING
Wegens enorm succes

DIK SPECULAAS

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike-
bomen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Doe mee met
de feestelijke B rood wedstrijd en win een

Zilveren
andBroo

of één van
de vele andere
schitterende prijzen!

Week van het Brood •LBROOD'JP 1 tot 8 oktober 1983

OPLAAT
DORPSSTRAAT VORDEN.

Zutphenseweg 18, Vorden

Breng op vrijdag, zaterdag en
zondag a.s. een bezoek aan de

ZELF WIJN MAKEN? bloemententoonstelling
Burgemeester Galleestraat

Wij ontvangen dit jaar OOK
Hollandse eikels a 40 cent per
kg. Peukenootjes 15,- per
kg.
Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg,
Ruurloseweg 26, Vorden.
Tel. 05752-1464.

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij U kennis
van de geboorte van ons doch-
tertje

ANTONtA JOHANNA

Wij noemen haar

ANNEMIEKE
Gerrit en Wilma Brandenbarg
27 sept. 1983
Oudevarsselseweg 3 a
7255 MC Hengelo (G.)

Wijnmakers artikelen
Vinotheek Smit

Dorpsstraat 10, Vorden
Telefoon 1391

STAATSLOTEN
De verkoop begint maan-
dag 3 oktober 1983.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van8.30-12.30uuren'smid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

van Floralia in het
Dorpscentrum.

Bent U gezond en
18 jaar geweest?

Wordt dan

donor v/h Rode Kruis!

EEN . .
GROEIBUNGALOW

LEEFLANGSchoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737 ARCHITECTUUR

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

Doe mee met
de feestelijke Broodwedstrijd en win een

Zilveren
Broodmand
of één van
de vele andere
schitterende pnj/cn1

Week van het Brood 1 tot 8 oktober 1983.

Wedstrijdformulier in de winkel

Er is een broodspel voor de kinderen, en tips voor
een heerlijke boterham

Proef een van onze vele soorten

VOLKOREN
't is goed, omdat 't puur natuur is, dus zonder chemische
toevoegingen, alleen zout, gist of zuurdesem en water.

U proeft dat U gezond eet.
U haalt't bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

DIT NAJAAR!

In één oogopslag dé mantels van dit najaar! Van sportief tot klassiek en van
winter-warm gevoerde poplin of gabardine tot zuiver scheerwol.

De kleuren variëren van havanna en olijfgroen tot chique écru of marine.
Verder sportieve asymmetrische sluitingen, leergarneringen en komfortabele

^v ruime plooien! Laat die winter maar komen, zouden wij zeggen!

Burg Galleestraat 3 - Vorden

'Een te gekke
soepele leren

modelaars
voor een te
gekke prijs
zien is
kopen!

DE PRIJS TELT,
DIT NAJAAR

Modetip...
prijstip...

fantastische
leren laars op
aparte
leerlook

esternhak

Opvallend jong...
elegant citylaarsje

op modieuze
hoge hak. Echt

mode voor weinig
geld.

WUl NK
VORDEN

VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4. TEL. 1342

A.S. BRUIDSPAAR
WIJ KUNNEN VOOR U MAKEN:

EEN GEWONE
EEN MODERNE
EEN VLOTTE
EEN ARTISTIEKE
OF EEN EXCLUSIEVE

bruidsreportage

WIJ ZIJN IMMERS SPECIALIST OP DIT TERREIN
EN... WIE BIJ ONS „HET BRUIDSPAAR 1983" WORDT, KRIJGT DE HELE REPORTAGE
GRATIS. ALS ALTIJD DE ORGINEELSTE!

FOTOSTUDIO COR DINIUS ZUTPHEN
HOUTMARKT 63. TEL 05750-15106

Huizinga
administraties/verzekeringen

• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

PROVINCIE GELDERLAND
BEKENDMAKING
HINDERWET

Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne bekend, dat zij, onder voorschriften een nieuwe, de gehele inrich-
ting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend aan Burgemeester
en Wethouders van Vorden voor een sporthal gelegen aan het Jebbink 13 te Vorden, kada-
straal bekend gemeente Vorden , sectie M, nr. 707.
De beschikking en overige stukken liggen vanaf heden tot 29 oktober 1983 ter inzage ten
gemeentehuize te Vorden op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30
uur, alsmede op de maandagavonden van 18.00 tot 21.00 uur in het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6 te Vorden. Tevens ligt een exemplaar van de vergunning met overige stukken
tot 29 oktober 1983 ter inzage bij de provinciale dienst Milieuhygiëne, Marktstraat 1 te
Arnhem op elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
29 oktober 1983 beroep open bij de Kroon voor de aanvrager, de betrokken adviseurs, de-
genen, die overeenkomstig artikel 20, 21 en 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht en degenen die
aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. De beschikking wordt na
afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met
toepassing van artikel 60a van de wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot
schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezon-
den aan de Raad van State, afdeling voorde Geschillen van Bestuur, Postbus 20019,2500
EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voor-
zitter van de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State. De beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Arnhem, 15 september 1983 - nr. MH31/5-MH315
Gedeputeerde Staten van Gelderland
W.J. GEERTSEMA - voorzitter
P.J. DE LOOR - griffier

Vanaf zaterdag 8 oktober t/m zaterdag 22 oktober
ledere zaterdag en woensdagmiddag ontvangen wij weer

Hollandse Cl IxEZLO 0,40 en Amerikaanse 0,25 et. per kg.
(apart houden). Geen stenen en doppen.

Beukenootjes 15,- per kg.

Boomkwekerij M.G. Spiegelenberg Ruurloseweg 26, Vorden. Tel. 1464



BUITEN-CENTRUM
ANNEX

CAFE-RESTAURANT

Kerkeweïjer"
HEEFT U TROUWPLANNEN
OF WILT U UW PERSONEEL VERRASSEN
MET EEN GEZELLIGE FEESTAVOND?

In onze moderne keuken verzorgen wij gaarne uw
diners, koude buffetten, koffietafels, enz.,
enz., enz.

Onze grote parkeerplaats biedt plaats aan meer
dan 120 auto's.

A.J. RIBBERS
Ruurloseweg 51 - 7271 RS Borculo - Tel. 05457-1202.

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

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

Alles op maat gemaakt naar: Mt^

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

LM.B.
VORDEN
Industrieweg 13,
Vorden.
Tel. 05752-3163

Kyllingstad ploegen
Noorse "Viking-ploegen". Kwaliteit en lage prijs. Ro-
buust en toch NIET TE zwaar door hol gelaste ploegan-
kers, en frame van koker materiaal, standaard met
schijfkouters en breekbout beveiliging.
Vraag naar onze speciale introductie prijzen.

J.L. HARREN
Klarenbeèkseweg 14
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Als't aan Welkpop lag,
was't elke date dierendag.

KENNER
HONDEBROKKEN

Kenner honde-
brokken bevatten
alle benodigde ei-
witten en vitami-
nes; uitstekend
verteerbaar.

5 kg
van
13,20
Voor

Sterkt het gebit en
geeft uw hond een
hoop bijt- en
soeelolezier.

DOKAT KATTEBROKJES

Deze volledige,
rijke knabbelmaal-
tijd voor de kat zit
niet alleen boorde-
vol natuurlijke
grondstoffen,
maar is ook over-
heerlijk van smaak.
Zonder kleur-
en smaak-
stoffen. 5 kg
in handige
draag tas.

Van 19-
Voor

KATTEBAKVULLING
isdie

iP
Speciale, hygiënische kattebak-
vulling. Hethogej^
absorbtievermogei
voorkomt
onaangename
geurtjes.

Nu 23 kg
van 17,50
Voor

KLAUWHAMER
Klauwhamer met stalen
steel en rubber
handgreep.
Gewicht
690 gram.
Van 24,75

Voor

FORT KRUIWAGEN

Tijdelijk gratis hond e- of kattepenning!
Eigenlijk zou elke hond of kat een naampenning moe-

ten hebben. Wat Welkoop betreft kan dat ook, want we
geven tijdelijk bij aankoop van minimaal ƒ 20,-aan dier-
voeders zo'n penning met ingegraveerde naam kado.

U hoeft alleen maar een kaartje in te vullen en na 2
weken kunt u de penning komen afhalen.

Maar zorg dat u er snel bij bent, want deze aktie
duurt tot en met 8 oktober a.s. De winkelwaarde van de
penning bedraagt ƒ 4,5& En dat is mooi gratis meege-
nomen bij ƒ 20,-aan dWvoeders.

KONIJNEHOK

Een stevig konijnehok dat qua
afmetingen en voorzieningen
aan alle eisen voldoet.

Gemakkelijk zelf te monteren,
dankzij de duidelijke montage-
beschrijving.

Van 99,75
Voor

Ijzer-
sterk,

stalen
onderstel,
degelijk
luchtband-

en een
kunststof
bak van
100 liter.

PHILIPS GLOEILAMPEN

Ze zijn en
blijven de
beste, gloei-
lampen van
Philips. Deze
set bevat
2 lampen van
40 Watt, 2
van 60 Watt en
2 van 75 Watt.

Van 11,70
Voor

KENNER
KANARIEZANGZAAD

\ Kenner
kanariezaad
heeft een hoge
voedingswaarde
en een uitge-
kiende
samenstelling.
5 kg van 9,75
Voor

De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis en Tuin ,voor Mens en Dier.

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T. W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 8 oktober 1983.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

Ga nu naar „De Bakker",
waar de oven achter de winkel
staat.
Dat is pas lekker,
Dat ruikt zo lekker en heerlijk.
In wel 40 soorten.

Echte bakker

Zutphenseweg 18, Vorden

Haarden- en kachelshow
Vrijdag 30 september van 15-22 uur
Zaterdag 1 oktober van 10-16 uur

in de zaal van Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden

Vorden bv
Telefoon 05752-1261

l l Stelling P.K.V. Pluimvee en konijnenvereniging
^^^^ i+~ «r

30 september en 1 + 2 oktober Zaal de Herberg
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HANS STOKKINK SCHUTTERSKONING

Veel bezoek en fraai weer
maakten Lindese volksfeest
tot een succes
Het Lindese volksfeest zit er weer op. De organisatoren kunnen met genoegen terugblikken.
Vrijdagavond bezochten 350 dames en heren de toneelvoorstellingen, in de feesttent, zater-
dag was er een record-deelname aan de volks- en kinderspelen en de dansavond trok maar
liefst 1100 bezoekers en dat allemaal bij prachtig herfstweer.

"Storm rond de stal"
gaf de problemen aan
De toneelvereniging "A.E.V." uit
Exel bracht vrijdagavond voor het
voetlicht het toneelstuk in drie bedrij-
ven getiteld: "Storm rond de stal".
Dit stuk behandelde het thema van
een boerengezin van vader, moeder
en twee zonen. De ene zoon gaat stu-
deren, de andere werkt op het bedrijf.
Als de studerende zoon zijn bul heeft
verworven komt de thuiswonende
zoon tot het besef dat voor hem geen
toekomst is weggelegd op de boerde-
rij. Zijn vader is bijna nooit thuis,
moet altijd naar de vergadering. Als
hij hierover met zijn vader praat, dan
is deze, wanneer het woord uitbrei-
ding valt, steeds voor uitstel. De bank
en het borgstellingsfonds willen de
tonnen die nodig zijn voor een ligbo-
xenstal niet fourneren, omreden er
geen eigen vermogen is. Komen er
dan ook nog twee dames op de prop-
pen; de studerende zoon brengt zijn
vriendinnetje mee uit Delft terwijl de
hulp van de veearts een vrouwelijke
stagiaire blijkt. Verwikkelingen dus te
over. Maar alles krijgt zijn einde. Hier
was het zo dat Opa de reddende hand
toesteekt; hij laat zijn mooie huisje
aan het Vossegat publiek verkopen en
gaat naar het rusthuis. De jonge boer
leent hij geld en deze is de koning te
rijk temeer als blijkt dat de veearts
gengenheid voor hem heeft opgevat.
Alzo een happy end. Applaus en bloe-
men voor de tonelisten, die het stuk
gaaf brachten.

En na het zingen van de eerste twee
strofen van het Wilhelmus gingen de
beentjes van de vloer.

Hans Stokkink werd
schutterskoning
Zaterdagochtend loste burgemeester
Vunderink het eerste schot op de vo-
gel. En na de heersende koning Henk
Hulstijn vele anderen. In de derde
ronde was het Hans Stokkink die de
vogel naar beneden haalde. Antwan
Havckes schoot de kop. Herbert
Bosch de rechtervleugel, Henk Meije-
rink de linker, terwijl oud-koning
Henk Hulsti jn de staart bemachtigde.
Met Sursum Corda en de vaandel-

/waaiers betrad burgemeester Vun-
derink zaterdagmiddag om een uur
het feestterrein opnieuw.
Via de miljoenennota en energie-cri-
sis belandde burgemeester Vunde-
rink in zijn toespraak bij de buurt-
schap Linde.
In Linde heerst een goede geest, er is
een hechte band in deze buurtschap,
aldus spreker. Liefde en leed worden
hier samen gedragen en gedeeld. Me-
nig dorp en stad zal hierop jaloers zijn.
Vervolgens toonde Henk Nijland het
117 jaar oude vaandel, waarop staat
geborduurd "Recht voor allen - de
bron van genoegen". Wim Lebbink
zwaaide vervolgens het tweede vaan-
del, waarna Sursum Corda het Wilhel-
mus speelde.
De kinder- en volksspelen nam hierna
een aanvang. Er was een grote deelna-
me, vooral van de zijde der kinderen.
Eerst om vijf uur kon de heer Lense-
link de gewonnen prijzen bekend ma-
ken.
Ruim 1100 bezoekers zorgden voor
een goed slot van het volksfeest in
Linde. Het dansorkest "The Tramps"
had hierin een groot aandeel.

Uitslagen
volks- en kinderspelen
Busgooien jongens:
1. Geert Groot Nulend, 2. André
Harmsen, 3. Aad Kettelarij, 4. Erik
Bloemendaal, 5. Gerrit Jan Knoef, 6.
Anja Gotink.
Balgooien meisjes:
l . Nancy Rutgers, 2. Susan Sueters, 3.
Linda Terwell, 3. Nanda Mombarg, 5.
Janine Reerink, 6. Karine Knoef.
Hooislaan jongens:
1. Gerrit Uilenreef, 2. Bertil Jansen, 3.
Alex Reinders, 4. Ard Reinders, 5.
Gerhard Lenselink, 6. Erik Hulstijn.
Stoelendans meisjes:
1. Yvonne Lenselink, 2. Wilma Zwe-
verink, 3. Patricia ten Barge, 4. Esther
Gröniger, 5. Jolanda Stokking, 6. Erik
Nijenhuis.
Doeltrappen meisjes:
1. Ingrid Temmink, 2. Mirjam v.d.
Steen, 3. Sandra ten Have, 4. Hen-
driette Arfman, 5. Marjan Bloemen-
daal, 6. Saskia Vreeman.
Midget golf jongens:
1. Florian Hoefnagels, 2. André Zwe-

verink, 3. Christian Wichgers, 4. Rudi
Lichtenberg, 5. Arjan Mombarg, 6.
Mark Wesselink.
Sjoelen jongens en meisjes:
I. Gerrit Jan Uilenreef, 2. Mirjam ter
Wel, 3. Erwin Hoeksema, 4. Wouter
Groot Nuland, 5. Marco Haring, 6.
Vincent ten Barge, 7. Renate Besse-
link, 8. Rienke Groot Jebbink, 9. An-
nemiek Lenselink, 10. Roelof Knoef,
I 1 . Sandra Dijkman, 12. Arne Koning.
Ringwerpen:
l. Harry Havekes, 2. Berdie Heersink,
3. Toos Bouwmeester, 4. Berdy Heer-
sink, 5. Berend Koning, 6. Mevr. Stok-
kink .
Kattepultschieten:
1. G. Groot Jebbink, 2. id., 3. B. Ko-
ning, 4. D.A. Lenselink, 5. A. Have-"
kes, 6. J. Bosch.
Schyfschieten:
1. H. Meijerink, 2. J. Lenselink, 3. H.
Meijerink, 4. H. Pelgrim, 5. M. Roeter-
dink, 6. R. Groot Nulend.
Kegelen:
l. H. Groot Jebbink, 2. Tonny Bosch,
3. Jan Lenselink, 4. Gerrit Vliem, 5.
Henny Lenselink, 6. Martin Roeter-
dink.
Dogcarrijden:
1. mevrJ^)ning-Buunk,2. mevr. Len-
selink-T^pk, 3. mej. Janet Lenselink,
4. mevr. Hietbrink, 5. mej. Y. Lense-
link, 6. mevr. Nijenhuis-Stegeman.
Korfballen:
l. P. Hoeksma, 2. M. Roeterdink, 3. B.
KettelarMj|. mevr. T. Bouwmeester,
5. mevr.iB|land, 6. M. Roeterdink.
Electro schijf schiet e n:
l. H. Nijland 2x, 3. G. G. Nijenhuis, 4.
M. Roeterdink
Ballerospel:
1. Erik Lebbink, 2. Gerrit Toonk, 3.
Henri Wiggers, 4. Edith Harmsen, 5.
mevr. Ruiterkamp, 6. Erik Lebbink.
Doeltrappen dames:
1. mevr. Lenselink-Toonk, 2. mevr.
Mombarg, 3. Annet Sloetjes, 4. mevr.
Vliem, 5. mevr. Wullink-Heersink, 6.
mevr. Zweverink.
Sjoelen dames en heren:
1. mevr. Groot Jebbink-Woestenenk,
2. Agnes Havekes, 3. Henk Hulstijn,
4. mevr. Koning-Pardij s, 5. mevr. Eg-
gink-Tjoonk.
Belschieten:
l. Martin Roeterdink, 2. Gerrit Nijen-
huis, 3. Gerrit Ruiterkamp.

Kinderboekenweek
5-15 oktober 1983
Aan alle meisjes en jongens van 6-12
jaar.
Zoals jul l ie wel weten wordt dit jaar de
Kinderboekenweek gevierd van 5 tot
en met 15 oktober. Het thema van dit
jaar is taal. Taal bestaat uit woorden
en letters. Boekhandel Loga en de
Openbare Bibliotheek wil len dit met
j u l l i e vieren en wel door middel van
een woordenspel.
Hoe kun je hieraan meedoen?
In de bibliotheek en bij boekhandel
Loga hangt een letterrups. Hierin zie
je een aantal letters, die samen een zin
vormen, maar de letters zijn nogal
door elkaar geraakt.
Als je de letters op de goede plaats /et
kun je lezen wat er staat. Maar dit is
niet alles: je kunt de zin ook laten
groeien door er zoveel mogelijk ande-
re woorden van te maken, waarbij je
steeds de letters uit de zin gebruikt.
Stel dat de zin luidt: De zon schijnt.
Dan kun je hiervan woorden maken,
zoals zo, ton, den, ons, enz. waarbij je
elke letter maar l keer mag gebruiken.
Schrijf de gevonden zin en de bedach-
te woorden op en lever ze in bij de bi-
bliotheek of bij Loga.
Zetje naam, adres en leeftijd ook op
het papier. Doe dit voor 10 oktober.
Wie de meeste woorden heeft be-
dacht, krijgt hiervoor een woorden-
prijs. Voor elke leeftijs is er zo'n prijs.
Kom op donderdag 13 oktober naar de
bibliotheek, want dan zullen deze prij-

zen door poppenkastpoppen worden
uitgereikt. Deze voorstelling begint 's
middags om kwart voor 4 en zal duren
tot ongeveer, kwart voor 5. Tot ziens
op 13 oktober na schooltijd.

Vorden blijft winnen
Wie Vorden l aan het begin van de
competitie tijdens de oefenwedstrij-
den wat heeft zien aanmodderen kan
zich niet voorstellen dat het team van
trainer Ruud Gerritsen momenteel
trotse l ij staan voerde r is in de Hoofd-
klasse. En wat voor lijstaanvoerder.
Drie gespeeld 6 punten. Driemaal een
2-0 overwinning, zodat de achterhoe-
de van de geelzwarten nog geen te-
gendoelpunt heeft moeten incasse-
ren. Dat zit daar achter dus goed in el-
kaar. Een mening die zeer zeker wordt
gedeeld door Harry Klein Brinke. Een
stugge verdediger die knokt voor wat
hij waard is maar die steevast vindt dat
achterhoedspelers worden onderge-
waardeerd. Meestal zijn het de doel-
puntenmakers die de krant halen. Dat
klopt.
Bij Vorden zijn er uitzonderingen op
deze regel. De speler die bij de geel-
zwarten het meest in het nieuws komt
is ongetwijfeld doelman Wim Harms.
Zonder ook maar één speler tekort te
doen kan rustig gesteld worden dat de
nul bij Vorden achter voor honderd
procent op konto van Wim Harms ge-
schreven kan worden.
Zo ook afgelopen zondag in de lastige
uitwedstrijd tegen Albatros uit Apel-
doorn. Wim Harms stak weer eens in

een blakende vorm met als hoogte-
punt het stoppen van een penalty. De
stand was op dat moment reeds 0-1. In
de zesde minuut had Eddy Hiddink
een fout van de Apeldoornkeeper
reeds doeltreffend afgestraft. Het ver-
slag over deze wedstrijd kan nu het be-
ste vervolgd worden met de opsom-
ming van de wapenfeiten van Wim
Harms. Voor de Albatros-aanvallers
om mismoedig van te worden. Het
vonnis over de Apeldoorners werd ze-
ventien minuten na rust definitief vol-
trokken. Chris Oosterink klein van
stuk kopte op fraaie wijze in 0-2. Vor-
den juichte en Albatros huilde. Hoe
wreed kan een voetbalwedstrijd soms
zijn.

Enveloppen aktie
14 oktober wordt tijdens de najaars-
markt weer een enveloppen aktie op
touw gezet. Bij uw aankoop op de
markt ontvangt u een enveloppe, zit er
in de enveloppe een bon met een
nummer dan heeft u een prijs.

Marktloten
De bekende marktloten zijn nog ver-
krijgbaar tijdens de markt en bij de
heer Koning, Wilhelminalaan 18 of bij
de wederverkoper. De trekking var»
deze grote verloting zal plaats vinden
14 oktober in Hotel Bakker om drie
uur.
De prijzen zijn T.V. toestel, radio, rij-
wielen en een hoofdprijs van f. 1000,-.
Dus wel de moeite waard. Haal dus
nu nog loten.

RAAD VORDEN STELDE BESTEMMINGSPLAN WIENTJESVOORT VAST

Zuidzijde camping zal gesloten
moeten worden
Na een zeer langdurige discussie besloot de raad van Vorden dinsdagavond om het
bestemmingsplan Wientfesvoort vast te stellen. Dit houdt dan tevens in dat de heer
von Mengden genoodzaakt zal zijn het zuidelijk deel van zyn camping te sluiten,
omdat op dit deel de bestemming „agrarisch gebied" rust

De fraktie van de PvdA de heer E.
Brandenborg (WD) stemden tegen
en kwamen op voor de belangen van
de heer von Mengden.
Woordvoerder Bosch van de PvdA
stelde dat de camping Wientjesvoort
uniek is in zijn soort. „Nu het binnen-
landse toerisme toeneemt kan bij het
handhaven van de camping aan de
zuidzijde de Vordense middenstand
ook nog een graantje meepikken. De
gemeenschap in zijn algemeenheid is
gebaat bij handhaving van de cam-
ping aan de zuidzijde van de rijksweg",
aldus Bosch die het argument „ver-
keer" een „gelegenheidsargument"
vond.
De heer C.Chr. Voerman, fraktievoor-
zitter CDA, schaarde zich achter het
voorstel van het college. „Als raad
hebben wij de „agrarische bestem-
ming" altijd als uitgangspunt gehad en
zijn wij akkoord gegaan met het „ge-
dogen" van de camping aan de zuidzij-
de", zo sprak hij.
De heer E. Brandenbarg (WD) vond
de compensatie die het college bood
aan de heer von Mengden om aan de
noordzijde van de camping 120 eenhe-
den toe te staan, onvoldoende.

Burg. Vunderink was het met deze
zienswijze volstrekt oneo^s. „Ik blijf
erbij, wij als college vindi^P^t de eco-
nomische grondslag ongewijzigd blijft
voor de heer von Mengden". Ook het
argument van de heer Brandenbarg
inzake de volksgezondheid werd door
burg. Vunderink weerlegd^Ik zal een
voorbeeld geven. Buu^^; Norde
heeft vorig jaar een hinderwetvergun-
ning gekregen, hoewel de volksge-
zondheidsinspektie negatief adviseer-
de. Dat Norde een vergunning kreeg
was mede te danken aan het feit dat
wij erop hebben gewezen dat in de
toekomst de zuidzijde van de camping
zal worden gesloten", aldus burge-
meester Vunderink.

De heer M. Groen (WD) vond het
maar moeilijk om zijn stemgedrag te
bepalen. „Ik laat toch de agrarische
belangen prevaleren, omdat de heer
von Mengden door het college toch
voldoende compensatie wordt gebo-
den", aldus Groen. Het vaststellen
van het bestemmingsplan Wientjes-
voort hield tevens in dat het beroep-
schrift van de heer von Mengden on-
gegrond werd verklaard.

Zorgen over bibliotheek
Raadslid A.J. Stoltenborg (PvdA)
maakte zich dinsdagavond ernstig zor-
gen over de bibliotheek en dan met
name over de bezuinigingen die de
minister in zijn algemeenheid wil
doorvoeren.
„Het college moet de verantwoorde-
lijkheid onder ogen zien zodat het
funktioneren van de bibliotheek ge-
waarborgd blijft". Stoltenborg is bang
dat in de toekomst de drempel voor de

bibliotheek voor velen te hoog zal
worden.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) was
het in zoverre met Stoltenborg eens
dat er aan gewerkt moet worden om
de kosten zo laag mogelijk te houden.
„Ik veronderstel echter wel dat oplo-
pen van kosten onvermijdelijk is", al-
dus Geerken.
Stoltenborg adviseerde om b.v. min-
der boeken te kopen, de aankoop van
een vidiotheek achterwege te laten, te
bezuinigen op het onderhoud van de
boeken. „Nu prioriteiten stellen en
niet wachten tot de zaak over ons
komt'', aldus Stoltenborg.
Wethouder Geerken: „Wij zullen zeer

zeker trachten het werk van de biblio-
theek doorgang te laten vinden.
De wethouder gaf overigens wel toe
dat er te ruim begroot was. Inmiddels
heeft hij hierover al een gesprek gehad
met het bestuur van de bibliotheek.
Tijdens deze raadsvergadering kwam
tevens de begroting van de Stichting
Dorpscentrum aan de orde. De heer J.
Bosch (PvdA) wees erop dat het be-
stuur van het dorpscentrum alles in
het werk stelt om de tekorten zo laag
mogelijk te houden. Hij was blij met
de uitspraken die de heer H.J. Graas-
kamp (CDA) vorige week ten aanzien
van het dorpscentrum had gelan-
ceerd.

Verkoop
Nutskleuterschool
De raad werd dinsdagavond met de
mededeling van het college gekon-
fronteerd dat het Groene Kruis te Vor-
den af moest zien van haar voorne-
men om de Nutskleuterschool te ko-
pen. Na overleg met de verschillende
instanties heeft het bestuur van het
Groene Kruis dit besluit moeten ne-
men, aangezien geen garanties voor
de financiering konden worden ver-
kregen.
„Onze huidige huisvesting blijft ons
echter wel zorgen baren", aldus
schreef het bestuur van het Groene
Kruis aan het college. Burg. Mr. Vun-
derink had evenwel nog een verras-
sing voor de raad in petto. Notaris
Greven heeft namelijk interesse om
de Nutskleuterschool vooreen bedrag
van f175.000 te kopen. De raad hapte
snel toe al vond men het sneu voor het
Groene Kruis dat zij van de koop
moest afzien.

SOCIALIST BOSCH:

„Openingsgebed hoeft
voor ons niet"
De fraktievoorzitter van de PvdA de
heer J. Bosch stelde dinsdagavond na-
mens zijn fraktie dat het openingsge-
bed bij de aanvang van de raadsverga-
dering best afgeschaft mag worden.
„Met alle respekt voor ieders opvat-
ting vind ik dat deze uiting in de parti-
culiere sfeer thuis hoort".

De heer C.Chr. Voerman (fraktie-
voorzitter CDA) stelde daarentegen
dat zijn fraktie juist veel waarde hecht
aan een gebed bij de opening van een
raadsvergadering. De raad besloot wel
om het gebed bij het slot van de verga-
dering voorheen achterwege te laten.

Onderhandse
aanbesteding riolering
Medler
De raad ging akkoord met de zienswij-
ze van het college om de riolering
Medler onderhands aan te besteden.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) licht-
te toe dat dit juist wordt gedaan in het
belang van Vordense aannemers en
van die bedrijven waar verschillende
Vordenaren in dienst zijn.
De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.)
bepleitte openbare aanbesteding.
"Een gezonde concurrentie is in ons
aller belang". De opmerking van de
wethouder dat openbaar aanbesteden
wellicht tot kwaliteitsverlies zou kun-
nen leiden vond Stoltenborg een ge-
vaarlijke stellingname. "Die neem ik
niet graag voor mijn rekening", aldus
zei hij. De heer E. Brandenbarg
(WD) was wel voor onderhands aan-
besteden. "Aannemers van buiten
Vorden mogen echter ook benaderd •
worden. De heer C.Chr. Voerman
(CDA): "Het college vaart een goeie
koers".

Burg. Mr. M. Vunderink:
"fiinktie boerdery
misschien wat te beknopt"
De boerderij bij kasteel Vorden is de
laatste tijd nogal eens in het nieuws
geweest. Zo ook tijdens de raadsver-
gadering van dinsdagavond. Burge-
meester Vunderink stelde inzake de
weigering van het college om de boer-
derij enkele uren beschikbaar te stel-
len voor de gasten van Sorbo, dat zijn
weigering was gestoeld op het feit dat
de raad destijds heeft bepaald voor
welke doeleinden de boerderij ge-
bruikt kan worden. "Misschien is het
wat te beknopt en moeten wij de boer-
derij de bestemming geven zoals dat
bijvoorbeeld gebeurt met de burger-
zaal in Zutphen. Wij zullen in ieder ge-
val overwegen om met een voorstel
aan de raad te komen", aldus burge-
meester Vunderink die het betreurde
dat de direkteur van de Sorbo zijn on-
genoegen via "Contact" heeft geuit en
geen kontakt met het college heeft op-
genomen. De heer C.Chr. Voerman
(CDA) betreurde de handelswijze van
de Sorbo-direkteur eveneens. "Dat
past een zakenman waarvoor wij als
raad al zoveel hebben gedaan, niet".
De raad schaarde zich echter het be-
leid van het college al bleef de heer H.
Tjoonk (WD) het jammer vinden dat
de gemeente hier een kans heeft laten
liggen om Vorden te promoten.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van
de plaatselijke middenstand.
Een abonnementblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al by'na 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet langer maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1983 slechts f8,-.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



Henri van Dorsten hoopt binnenkort
volledig tijd te hebben voor het ont-
wikkelen van z'n hobbies, het schrij-
ven van verhalen het maken van foto's
en het houden van lezingen.

Tweede boek
Z'n tweede boek: "De mulder en het
menneken", verlaat binnen enkele
weken de binder. Het is een uitgave
van de Twents-Gelderse Uitgeverij
Witkam b.v. te Hengelo (O). Het is ge-
drukt door Dinkeldruk b.v. te Olden-
zaal. Het boek bevat negen spannen-
de verhalen over molenaars, molens
en molenmakers. Over verliefde jon-
gens en meisjes, mannen en vrouwen.
Over kemphanen in menselijke en
dierlijke gedaanten. Over terriër- en
kooikerbastaards. En over die mole-
naar en uitvoerige, boeiende verteller,
Toon Dieks: "Rekkent maor dat een
valbuuje opkump as poepen! verdom-
mek, 't is zunde da'k 't zegge".
Ja, de gesprekken zijn in het Achter-
hoeks, (de rest in A.B.N.). Om 'n zin
uit 'n ander verhaal te laten lezen:
"over organisten die, komende uit het
café, meer naar Bacchus leefden dan
naar Bach en op weg waren naar hun
bloedige tweekamp op de arduinen
dan vóór de kerk". Het titelverhaal
gaat over een mulder die in 'n wind-
stille nacht bezoek krijgt van het
"menneken dat nimmer sprak maar
altijd schreef en mulders het oordeel
over hun molen gewaardeerd wor-
den".
En door alle verhalen heen gaat de
deftige man Gods, dominee Zwaarde-
croon. Hij gaaat in een "zwart en witte
montering: een zwarte bolhoed op het
zilverwitte haar, een schitterbril, een
hagelwitte frak, een lange zwarte jas.
En de gestreepte broek gestoken in
glanzend gepoetste beenkappen en
schoenen. De mulder is bang voor het
mannetje. De kinderen durven daar-
om niet meer in de molen komen,
maar dominee Zwaardecroon bestijgt
zonder vrees de trappen van de molen
en "wuift het mannetje weg". Hij heeft
een zacht stemgeluid, deze dominee,
maar de boeren van z'n kerspel klinkt
dit in de oren als kanongebulder. Let-
terlijk en figuurlijk een prachtigfiguur
deze dominee in oude stijl.
In "Rozen zonder geur" komt de eeu-
wenoude standaardmolen van Vor-
den naar voren, de "olde Kaste", van
de laatste eigenaar/molenaar G.J.
Klein Lebbink, 't Is een verhaal van de
ontluikende liefde tussen de vrolijke
Joanne van Veldakkers en de wils-
krachtige Anthonie Harbers.

De mulder en 't menneken
Hij werkt in een kleine kamer, waarin een schrijftafel staat, een deel van z'n
boeken, een vergroter van fotonegatieven en een minicomputer, die belich-
tingstijden aangeeft. Met twee handgrepen schuift hij een houten met rub-
ber omgeven blad voor het raam en we bevinden ons na enkele seconden, in
een waarlijk pikdonkere kamer, een camera obscura, waar trouwens al heel
wat mooie foto's aan 't licht zijn gekomen!

De schrijver vertelt daarin over de (le-
gendarische) G. ten Have, de vinding
van de zelfzwichtende molenwiek, de
"slormsafe" is, om zo te zeggen, staat
op zijn naam. En over Bomer de
meester. En over een naamloos
knechtje "dat moedig door draaiende
molenwieken heenliep terwijl de wind
hem krachtig door de haren streek. En
terwijl Joanne en Anthonie hand in
hand langs mensenhoog koren gaan
en ten Have op de molenas van de
stenderkast zit, beginnen de klokken
te luiden van alle torens. "Wat wil dat
lujen bedujen Get?" vraagt Lebbink.
En van de molenkap uit kl inkt hol de
stem van ten Have: "Dat lujen wil be-
dujen dat 't oorlog is Get-Jan!" H Is au-
gustus 1914. Duitse soldaten marche-
ren "zum frischen frölichem Krieg".
"Sag mir wo die Blumen sind"... Ja, de
Baccararozen bloeien in dit mooie, rij-
ke verhaal, maar het zijn "ro/.en zon-
der geur". De verhalen in dit boek zijn
boeiend geschreven. Een enkele is in-
drukwekkend. Het titelverhaal is,
zoals een jurylid van de Stichting Sta-
ring Instituut het formuleerde: "zo
sterk van symboliek dat we er niet om
heen konden het te bekronen. Deze
lof geldt "De mulder en 't Menneken",
een verhaal dat geschreven kon zijn
voor kinderen van twaalf tot tachtig
jaar.
Henri van Dorslen's eerste boek,
Langs Achterhoekse Molens, is een
uitgave van Van Someren (ten Bosch)
Zutphen. Het bevat acht touristische
tochten door de hele Achterhoek en is
verlucht met ca. zeventig fraaie (ei-
gen) foto's.
Verder kreeg van Dorsten bekend-
heid door tal van causeriën artikelen
ook in ons blad o.a., over verscheidene
loofbomen, allerlei soorten waar onze
Achterhoek nog rijk aan is. Zelf zegt
hij: „'t Is nog maar een begin hoor. Je
moet 't vervolg nog maar afwachten".

Binnenkort met V.U.T.
Ons gesprek vondt plaats aan de Her-
tog Karel v. Gelreweg 7, te Vorden.
Onze vraag: Gaat u binnenkort met
V.U.T.?
Ja. Hij hoopt 9 maart a.s. de leeftijd
van 62 te bereiken. "Dan hoop ik me-
teen nYnjubileum in dienst van Gems
Metaalwerken b.v. te vieren. Ik hoop
dan precies 25 jaar bij Gems te zijn. Ja,
ik begon in 1959, aan 't einde van de
eerste zgn. "bestedingsbeperking". Ik
begon met het behartigen van de ver-
koop bij Gems. Daarna de personeels-
zaken erbij, publiciteit enz. enz. U
kunt zich misschien voorstellen hoe

dat ging bij een steeds groeiend be-
drijf, dat zich om zo te zeggen toen nog
in de fase tussen tafellaken en servet
bevond. De taken zijn nu over veel
meer mensen verdeeld. Organisalie-
bureaux hebben het hunne ertoe bij-
gedragen.

Maar - uw hobbies? Hoe kon u dat com-
bineren?
Kijk, ik kom eigenlijk uit de journalis-
tiek. Ik koos naderhand een commer-
ciële loopbaan, die me aanvankelijk
vaak in het buitenland bracht. Ach, u
kent misschien het gezegde dat de
journalistiek tot alles leidt, mits men
er uitgaat! Nu, zo is 't gegaan. In m'n
vrije tijd kreeg ik heimwee naar het
ouwe, „ambacht". Maar omdat je niet
meer in die toendertijd hectische dag-
bladjournalistiek zit, kun je ook af en
toe wel eens een goed verhaal schrij-
ven. Ik bedoel, als je vroeger eens iets
aardigs schreef, en de hoofdredakteur
mompelde iets van "een tien, jonge-
man, rolt uw woning binnen", dan was
je trots als een aap. De volgende dag
las je het in de krant, een mooi cursief,
ja, maar een dag daarna wordt in die
krant al een haring verpakt. En nie-
mand keek er ooit weer naar om, zo
vluchtig is dat...

Lezingen..?

"Maar waarom leidde het bü u tot de
commercie?"
Daar k\4feik oorspronkelijk ook van-
daan. V^roop, acquisitie voeren, och
- dat ligt me. Dat is ook afwisselend,
niet makkelijk, maar wel erg boeiend.
Maaar in 1984 is 't alles afgelopen.
Dan hoop ik de tijd te hebben om veel
dingen^fctialen, manuscripten, te
kunnenTrronden. Ojn met dr. Kuyper
te spreken, de grote Abram bedoel ik,
ikzelf ben maar 'n kleine man "van
hieruit" (Htg.K.v. Gelreweg, Vorden)
"zult U hopenlijk nader van mij ho-
ren".

"We zyn zeer benieuwd. En we wensen
U veel succes".
Dank U. Dat zal me niet schaden. Ik
ben ook graag weer bereid lezingen te
houden, als dat gewenst zou worden,
in 't bijzonder en 't liefst in onze Ach-
terhoek, want ik houd van de Achter-
hoekse mensen.

Zeg, wat gaat het boek eigenlijk kos-
ten?
Dat is nog niet bekend. Ik schat zo'n f.
16,- plus minus. Zodra ik het weet bel
ik er over op, dan kunt u het uw lezers
mededelen.

Berendsen mag opnieuw
verzoek indienen
De raad besloot om het verzoek van
de heer G. Berendsen aan de Van
Lennepweg om schadevergoeding
naar aanleiding van een geweigerde
kapvergunning voor kennisgeving aan
te nemen. Door deze handelswij/e
van de raad kan de heer Berendsen nu
opnieuw een verzoek indienen voor
schadevergoeding. Dat had hij nu ook
wel gedaan, maar te laat.
En om geen precedenten te scheppen
kwam het college met deze oplossing
waarmee de raad /ich wel gelukkig
toonde.

Rode Kruis
vraagt donors
Het Comité Rode Kruis Vorden houdt
ter gelegenheid van haar 25 jarig be-
staan een donorwervingsaktie om
haar vaste bestand van ruim 300 do-
nors uittebreiden.
De laatste jaren is de instroom van
nieuwe (en jeudige) donors wat achter
gebleven.
De vraag naar bloed neemt toe o.a.
vanwege de toename van operaties
waarvoor "vol bloed" nodig is w.o.
hart- en vaatoperaties. Het comité
stelt zich ten doel 100 nieuwe donors
inteschrijven.
Waarom donor?
omdat.... er per jaar meer dan 600.000

donaties nodig zijn om aan de landelij-
ke vraag te kunnen voldoen,
omdat.... Uzelf of uw familie het mis-
schien ook eens nodig zult hebben,
omdat.... U het voor Uw zieke mede-
mens mogelijk maakt een normaal le-
ven te leiden. Denkt U eens aan de
kinderen die lijden aan een bloeder-
ziekte, waarvoor regelmatig vers
bloedplasma nodig is.
omdat.... iedere gezonde volwassene
zonder enig risico minstens twee maal
per jaar een kleine hoeveelheid van
zijn/haar bloed kan afstaan,
omdat.... iedereen zich af moet vra-
gen, waarom hij/zij eigenlijk geen do-
nor is.

Wie mag bloed geven
- alleen gezonde volwassenen van 18
t/m 65 jaar.
(degene die in het laatste jaar een ern-
stige ziekte hebben gehad, operatie of
zwangerschap hebben doorgemaakt,
moeten zich dit keer niet voor een
bloedafname opgeven).
- elke donor vult een vragenlijst in;
krijgt een haemoglobinebepaling
(vingerprik) en een bloeddrukonder-
zoek.
De selectie is nodig ter bescherming
van de donor en van de toekomstige
ontvanger.
Geeft u zich maandagavond 3 oktober
in de School voor Biologisch- en Agra-
risch Onderwijs aan e Nieuwstad
spontaan op als donor.
Hebt U drempelvrees? Kom dan ge-
heel vrijblijvend een kijkje nemen.

E.H.B.O.
Hoewel de geplande nieuwe EHBO
diploma cursus nog niet geheel is vol-
geboekt, heeft het bestuur van de afd.
Vorden toch besloten deze cursus
doorgang te laten vinen. De eerste
avond is op l O oktober a.s. Mochten er
als nog meer gegadigden zijn, dan
kunnen deze nadere informatie vra-
gen op de telefoonnummers 1729 of
2339 of 1209.
De eerste herhalingsoefenavond
wordt gehouden op maandag 3 okto-
ber a.s.

Dammen DCV
De streekderby tegen DZW uit
Warnsveld is enigszins pijnlijk afgelo-
pen, gezien de 14-6 nederlaag, ki
voorgaande jaren waren de nederlaen
krapper of kon een gelijkspel afged-
wongen worden. Als eerste verloor
Bertus Nijenhuis, die in een typezetje
liep, in een stand die goed was. Jan
Masselink won van invaller Groen sr.
en na de winst van Gert ter Beest
stond Vorden zelfs op voorsprong.
Gert Hulshof maakte de stand weer
gelijk; in een overigens slechte stand
met een schijf achter liet hij een l om 3
toe. Ook Henk Klein Kranenbarg ver-
loor; in de opening was hij een schijf
l ichter zonder het te weten! Jan Hoe-
nink deed een foutieve zet en kon ook
een nul aantekenen. Goede remises
waren er voor Wim Sloetjes en Saskia

Buist. Als laatste verloren Herman
Wansink en Han Lankhaar, die nog
trachten de winst te vinden voor een
10-10, maar daarbij hard terechtgewe-
zen wrden.
H. Groen sr. - J. Masselink 0-2; P. Ach-
terstraat - B. Nijenhuis 2-0; R. Kamp-
man - H. Klein Kranenbarg 2-0; H.
Groen jr. - G. ter Beest 0-2; J. Achters-
traat - J. Lankhaar 2-0; W. Kampman
sr. - G. Hulshof 2-0; W. Postma - H.
Wansink 2-0; H. Smedinga - S. Buist l -
l ; J .Bosmam-W. Sloetjes 1-1; J. Vis-
schers - J. Hoenink 2-0.
In de eerste wedstrijd om lijfsbehoud
in de 2e klasse heeft DCV 3 de eerste
verliespunten al te pakken. Een 5-11
nederlaag mocht genoteerd worden
tegen DEZ Dinxperlo. Toch nog 2
overwinningen en wel voor Berend
Rossel en Jan. Hoenink.
B. Hiddink - J. Heezen 0-2; B. Rossel -
H. Luimes 2-0; B. Wentink - J. Rex-
winkel 0-2; J. Hoenink - H. Gort 2-0; J.
Lamers - J. lammers 1-1; H. Esselink -
A. Plucker 0-2; G. Brummelman - G.
Gerritsen 0-2; E. Brummelman - G.
Heezen 0-2.
DCV l - DC Zaandam. Evenals vorige
week werden de punten weer wegge-
ven; nu door middel van een 10-1, die
volstrekt geen recht deed aan het ver-
loop van de wedstrijd. Praktisch alle
remisepartijen waren voordelige re-
mises die net niet wonnen. Wim Was-
sink verloor doordat hij in een Partie/
Bonnard een zetje over het hoofd zag,
en Wieger Wesselink verloor in een
remiseeindspel door een verschrikke-
li jke blunder.
J. Krajenbrink - B. Ramdien 2-0; W.
Wesselink - P. Hildering 0-2; H. Rue-
sink - W. Rijs l -l; G. Wassink - J. Ram-
dien l-l;H.Graaskamp-D. van Os 1-
1; W. Wassink - B. v.d. Veen 0-2; A.
Wassink-D. Vermeulen 1-1;S. Wiers-
ma - M. Mulder 2-0; T. Sluiter - F. v.d.
Made l-l;H.Hoekman-J.Kooring 1-
1.
Onderlinge kompetitie,
senioren: H. Klein Kranenbarg - J.
Krajenbrink 0-2; H. Hoekman - J.
Sluiter 2-0; S. Buisl - H. Ruesink 1-1;
J. Lankhaar - H. Graaskamp 0-2; T.
Slutter - G. Hulshof 2-0; H. Wansink -
B. Breuker 2-0; H. Ruesink - M. Boers-
broek 2-0; W. Wesselink - G. Wassink
2-0.
Jeugd: F. Ibrahim - H. B^enpas 0-2;
M. Boerkamp - G. Brinlpm 2-0; R.
Slutter - E. te Vellhuis 2-0; J. Slutter -
M. Boersbroek 0-2; H. Boerkamp - B.
van Zuylekom 0-2; W. Addink - F.
Ibrahim 1-1 ;I. Baakman-J. Branden-
barg 2-0; J. Kuin - W. Ajjwk 2-0; A.
Bouwman - E. van Est 2VPv1. Bouw-
man - M. Kuin 0-2; H. Berenpas - W.
Hoenink 2-0.

Dash dames door
pech achtervolgt
Hel zil Irainer Ab Polderman in de
voorbereiding op de compelitie mei
zijn Dash dames niel mee. Werd hij de
afgelopen weken gekonfronleerd mei
hel niel meer beschikbaar zijn van Ria
Tijink en Cora Rouwenhorsl, zalerdag
lijdens een toernoi in Zevenaar moest
hij opnieuw twee dames missen. Wil-
ma Rietman liep een enkelblessure
op, terwijl Carla Jansen op haar rug
viel. Beide dames zullen de start van
de compelilie, zalerdag l oklober in
Nijkerk tegen NVC, niet kunnen mee-
maken. Voorlopig zijn Marja Niessink
en Marian Lantink aan de seleklie loe-
gevoegd. In Zevenaar verloor Dash
mei 2-1 van Orion II uit Doetinchem,
waarbij opgemerkl dal Dash de eersle
sel mei niel minder dan 15-1 won. Te-
gen Shol uil Culemborg werd met 3-0
verloren, lerwijl in de laalste onlmoe-
ling legen Labilov Iwee sets werden
gespeeld. Eindsland 1-1.

Wisselend succes
Dash heren
De heren van Dash zijn de competitie
met wisselend succes begonnen. De
eerste wedstrijd legen SVS III uit
Schalkhaar leverde een 3-0 zege op via
de selslanden 16-14; 15-8 en 15-8. De
ontmoeting tegen V&K uit Twello
werd met 2-1 verloren. Nadat in de
eersle sel mei 15-10 werd verloren en
in de tweede set mei 15-9, werd de eer
gered dankzij een 16-14 zege in de der-
de sel. Zaterdag spelen de heren van
Dash thuis tegen Voorwaarts.

225 deelnemers
bij Kastelenloop
De trimclub "Vorden" organiseerde
zaterdagmiddag voor het vierde ach-
tereenvolgende jaar de zogenaamd
"Kastelenloop".
Een wedstrijd, waarbij een trajekt is
uitgezet tussen kastelle Vorden en
kasteel de Kiefskamp' en waarbij de
deelnemers kunnen kiezen uit drie af-
standen te weten 2,5 kilometer; vijf ki-

Tentoonstellingen
A.s. vrydag, zaterdag en /ondag zijn er twee tentoonstellingen in ons dorp.
Nutsfloralia /orgt voor een bloemen- en plantenfestijn in het Dorpscen-
trum, terwijl de pluimvee- en konynenvereniging PKV hun jaarlijkse ten-
toonstelling van konijnen en pluimvee in zaal „De Herberg" houdt.
Vrijdag vindt de keuring plaats. De hoenders worden gekeurd door de keur-
meesters, de heer Avink, de heer B.G. Schurink. K o n i j n e n door de heer van
Duren, de heer A. Kuiper en de heer Wink.
Vrijdagavond wordt de tentoonstelling geopend door de wethouder, de heer
Geerken.
Tenslotte houdt de fa. Barendsen a.s. vrydag en /aterdag een haarden- en
kachelshow in hotel Bakker. Dus voor een ieder wat te zien in \ orden dit
weekend.

lometer en de tien kilometer. Deze
kastelenloop heeft al een bepaalde
vermaardheid want de 225 deelne-
mers kwamen uit alle delen van ons
land. Start en f inish waren bij kasteel
Vorden, alwaar de deelnemers na
atloop een herinneringsmedaille in
ontvangst mochten nemen.
Uitslagen
De 2,5 kilometer werd gewonnen door
F. Reith uit Eibergen in een tijd van
precies 9 minuten.
Vyf kilometer: 1. J. Harmsen, Eefde 18
minuten, 2. G. Horsting, Nijmegen, 3.
R. van Oosteren, Nijmegen.

Tien kilometer: 1. B. Jolink, Doetin-
chem 37 minuten en 10 seconden, 2.
B. van Ommen, Delden, 3. J. Wessels,
Markelo.
Gusta Bruggert was de eerste Vorden-
se dame. Zij werd daardoor in een tijd

van 45 minuten precies kampioen van
Vorden. Bij de heren ging de titel naar
J. Visschers die een tijd liet afdrukken
van 38 minuten en 55tseconden.

30 sept. Nutsfloralia Dorpscentrum
1 okt. Nutsfloral ia Dorpscentrum
2 okt. Nutsfloralia Dorpscentrum
2 okt. V.R.T.C. Herfsttoertochten

4 0 - 8 0 - 120 kilometer
6 okt. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum
9 okt. Jong Gelre wedstrijdmiddag

agrarische commissie.
20 okt. Bejaardenkring Vorden

Dorpscentrum

"Sparen zonder
vastzetten en toch
met hoge rente?"

Dat kan met de

PATENTREKENING
• nieuw: de Patentrekening
• hoge rente en toch vrij opnemen
• rente opgebouwd uit basis- plus

premierente
• bij schrij ving op l december en l juni
• vraag voor meer informatie de folder

bij uw kantoor in de buurt

* rente inclusief premie.

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
Barchem: Lochemseweg 12; Borculo: Spoorstraat 4;
Laren: Dorpsstraat 5; Vorden: Decanijeweq 3.
Lochem: Dr Rivestraat/Oosterwal; Frans Halslaan 1a;
Ruurlo: Borculoseweg 4

spaarbank



BELANGENBEHARTIGING
W VOOR BOER EN TUINDER IN

1883 VORDEN 1983
bezoekt de revue

allemachtig 83
ter gelegenheid van het eeuwfeest

op 20, 21, 22 en 26 oktober 1983 in het Dorps-
centrum te Vorden

Aanvang iedere avond 7.30 uur
Na afloop van de revue dansen met muziek van Transit

ENTREE VOOR NIET LEDEN F 10 -
ZAAL OPEN: 7 UUR

• dmsi

J*

Kaarten verkrijgbaar op maandag 10 en
dmsdag 11 oktober 's avonds van 8 tot 10 uur

in het Dorpscentrum

100 jaar
Geldersche
Maatschappij van Landbouw
afdeling Vorden

3e blad CONTACT
Donderdag 29 september 1983

45 jaargang no. 29

Receptie
Bestuur van de Gelderse Maatschappij van Landbouw zal recipiëren in de feestzaal van hotel "Bak-
ker" op donderdag 20 oktober a.s. vanaf 14.00 uur.
Aansluitend wordt een Gelderse kofFietafel aangeboden in feestzaal "De Herberg".
Daarna zal de revue "allemachtig 83" in premiere gaan voor genodigden, leden, huisgenoten en ver-
dere belangstellenden, voor zover er plaats is.

Eeuwfeest met verplichtingen
Het gonst momenteel van de aktiviteilen binnen de afdeling Vorden van de Gelderse Maatschappij van Landbouw.
In 1883 (de juiste datum is niet bekend) werd namelijk in Vorden een zelfstandige afdeling opgericht. Voor 1883
ressorteerde Vorden onder de afdeling Zutphen. De provinciale GmvL werd reeds in 1845 opgericht. Een 100-jarig
bestaan is namelijk geen sinecure. Niet alleen een uitstekende gelegenheid dit uitbundig en op gepaste wijze te vie-
ren, maar het schept natuurlijk ook verplichtingen.

Als bestuur wil je immers naar buiten
treden en dan graag op een wijze
waarvan de mensen later zeggen
"Weetje nog dat gouden feest van de
GmvL". Zo zijn ook zo ongeveer de
gedachten van de bestuurders in Vor-
den geweest.

Funktie
De funktie die de Gelderse Mij. van
Landbouw gedurende deze eeuw in
het dorpsleven van Vorden heeft be-
kleed is niet gering. Het plattelandsle-
ven in de Achterhoek stond in vroege-
re jaren wat betreft allerhande voor-
zieningen en levensomstandigheden
op een wel zeer laag pitje. De GmvL
ter plaatse heeft op allerlei gebied ge-
tracht de boerenbevolking naar een
hoger levensplan te t i l len.
De voorvaderen van de huidige leden
hebben veel pionierswerk verricht (we
komen hier elders in dit verslag op te-
rug).
Ook in de na-oorlogse periode heeft
de afeling Vorden van de GmvL van
zich doen spreken.
Zo heeft de GmvL te Vorden een be-
langrijke bijdrage geleverd bij het tot
stand komen van de landbouwschool
en de landbouwhuishoudschool (de
tegenwoordige namen zijn respektie-
velijk School voor algemeen vormend
biologisch en agrarisch onderwijs en
de LHNO).
Met name de oud-wethouder van
Vorden, wijlen de heer G.J. Weuste-
nenk, vele jaren sekretaris van de af-
deling Vorden van de GmvL, heeft
zich op dit punt zeer verdienstelijk ge-
maakt.

Gelijkwaardig bestaan
De heer A.G.Mennink, voorzitter van
de afdeling van 1959-1979 heeft van
nabij vele ontwikkelingen de revue
zien passeren en kan hier nog met veel
vuur en enthousiasme over vertellen:
Mennink: "Het is door de jaren altijd
het streven geweest van de "Gelder-
se" om de landbouw een gelijkwaar-
dig bestaan de geven. Gelijkwaardig

aan de groepen buiten de landbouw.
Daarom is het landbouwonderwijs
ook zo belangrijk. Het draagt er name-
lijk toe bij om de boer "kundig" te ma-
ken. In vroegere jaren had je op de
boerderij nog vaak vrijgezelle ooms en
tantes thuis. Die kwamen echt niet
verder dan het bedrijf waar ze woon-
den. Het volgen van onderwijs na de
lagere school was er niet of nauwelijks
bij. Ik zal je een voorbeeld geven.
Vroeger was er bij ons thuis een oom
die hartstikke goed kon leren. Er was
even sprake dat hij naar de MULO
zou gaan. Dat kostte echter een rijks-
daalder. Toen werd gezegd blijf jij
maar mooi op de boerderij. Veel te
duur. Mijn oom had wel onderwijzer
kunnen worden", aldus Mennink die
nogeens het belang van het onderwijs
benadrukte.

Bedrijfsverzorging
Mennink weet nog goed toen hij de
eerste vergadering als voorzitter leid-
de en waarover hij zelf niet zo tevre-
den was. De huidige voorzitter de
heer H. Pelgrum, welke overigens
weer volledig van zijn ziekte is her-
steld, en vele jaren sekretaris zei toen
"Mennink het is Uw taak om er voor te
zorgen dat er een onderlinge ziekte-
kostenverzekering en een bedrijfsver-
zorgingsdienst komt".
Enfin de woorden die Pelgrum in 1959
tegen Mennink sprak waren niet aan
dovemansoren gezegd want reeds in
1963 werd de bedrijfsverzorgings-
dienst opgericht. Een bedrijfsverzor-
ger kostte toen f. 1,50 per uur. Deze
bedrijfsverzorgingsvereniging van de
Ring Hengelo, Vorden, Warnsveld is
inmiddels uitgegroeid tot-een vereni-
ging van 20.000 leden verspreid over
de provincies Gelderland, Drente en
Overijssel. De vereniging heeft 600
mensen in vaste dienst. Mede-oprich-
ter Mennink heeft er 15 jaar de voor-
zittershamer gehanteerd. De ziekte-
kostenverzekering kwam in 1966 tot
stand.

Bestemmingsplannen
Veel heeft de Gelderse in de na-oor-
logse jaren te maken gehad met de
waterbeheersing (waterschap Berkel
en Baakse Beek). Het regelen van ver-
goedingen voor geleden schade. De
ruilverkaveling Warnsveld-Vorden
etc. etc.
Wanneer de bestemmingsplannen ter
sprake komen gaat Mennink er nog-
eens goed voor zitten. Bestemmings-
plannen? "Dat heeft ons als bestuur-
ders veel tijd gekost, maar het was het
waard. Vorden was de tweede ge-
meente in Gelderland die met een be-
stemmingsplan kwam (Ermelo was de
eerste,^^gens Mennink). Een plan
met zeWreperkende bepalingen voor
de varkens- en pluimveehouderij. Wij
hebben het initiatief genomen hè1

plan in die vorm te bestrijden. We
hebben de boeren gezegd wat hun bo-
ven heJÉ^)fd hing. In totaal kwamen
er 300IRwaarschriften binnen. Ge-
lukkig werd er behoorlijk aan de wen-
sen van de landbouw tegemoet geko-
men", zegt Mennink niet zonder trots.
Ook hebben Mennink en de zijnen
veel moeten praten en vergaderen
over het Streekplan Oost-Gelderland.
"We hebben bewijzen aangedragen
dat de ontwikkeling van de landbouw
in gevaar komt. Het resultaat was dat
het streekplan geschoond werd van al-
le belemmeringen voor de land-
bouw", aldus Mennink.
Bij de "Gelderse" is men uitermate te-
vreden over de samenwerking met het
gemeentebestuur. Men denkt dan
met name aan het verlenen van bouw-
vergunningen, droogteschaderegelin-
gen e.d. Al gedurende zo'n 10-15 jaar
is er en uitstekende samenwerking
met de plaatselijke afdelingen van de
ABTB en CBTB. Driemaal per jaar is
er en gezamenlijke bijeenkomst, ter-
wijl de reisjes en excursies ook geza-
menlijk worden georganiseerd.

Gascommissie
De problemen waar de GmvL van nu
zich op dit moment onder andere mee

Een winters tafreeltje "Boerderij met
zaad mij t".

bezig houdt is de bekende nota Zes
van de Gamog. In de periode van 8-14
mei werden er 202 percq^^n het bui-
tengebied op gas aange^roten. In to-
taal zijn 319 percelen onrendabel.
Verwacht wordt dat van dit laatste
aantal toch nog zo'n 20 procent zal
worden aangesloten.
Er is nu een gascommissie in oprich-
ting waarin de GmvL, ABTB en
CBTB is vertegenwoordigd. Ook
krijgt de GmvL in de toekomst te ma-
ken met de meststoffenwet. De mel-
dinsplicht voor bronwater. Bestem-
mingsplannen. Allemaal zaken waar-
mee nog eens duidelijk is aangegeven
van welk een betekenis de "Gelderse"
in de Vordense samenleving is.

Historie
We hebben het hierboven al geschre-
ven, op welke datum de afdeling Vor-
den van de GmvL werd opgericht is in
geen enkel notulenboek terug te vin-
den. Wel zeker is dat het was in het
jaar 1883. Het initiatief hiertoe werd
genomen door de heren Baron van
der Borch tot Verwolde, Berend Ko-
ning, D. Pardijs (Meulenbrugge) en
Baron van Nagel van Ampsen. Men
werd bijgestaan door Mr. Sickesz van
de Cloese, die in 1879 tot voorzitter
van het Hoofdbestuur van de Maat-
schappij was benoemd.
Middels de GmvL werd in Vorden
een veefonds en een paardefonds op-
gericht. Het is mede haar werk ge-
weest dat de zuivelfabriek, boeren-
leenbank en "De Eendracht" tot stand
zijn gekomen. In 1903 werd door de
afdeling de eerste stier aangekocht
van de heer Dibbits uit Angerlo voor
135 gulden (momenteel kost een fok-
stier zo'n 5 a 6 duizend gulden!). De
stierenvereniging op zich ging in 1910
van start.
Men was echt tevreden over de aktivi-
teiten van de stieren "Toon" en "Hen-
drik", waarvan we in de oude boeken
lezen dat ze veel verbetering in de
kwaliteit van de koeien hebben ge-
bracht.

Meester Bieleman
Nadat in 1888 een poging van Baron
van der Borch schipbreuk had gele-
den een zuivelfabriek op te richten,
liet deze gedachte Meester Bieleman

niet los. Meester Bieleman was het
hoofd van de openbare lagere school
in het dorp en werd later benoemd tot
Rijkszuivelinspekteur. Hij ging studie
maken van een boterfabriek (in Fries-
land waren die er toen al). Hij zag wel
kans van slagen en zag hierin tevens
de mogelijkheid om het slaafse leven
van de boerenvrouwen te verbeteren,
wat hij jaren later ook inderdaad kon
konstateren in de betere verzorging
van de kinderen die op school gingen.
Zo kwam in 1893 de eerste stoomzui-
velfabriek op de zandgronden van
Gelderland en Overijssel tot stand
met 95 leden. Met behulp van enige
dorpsbewoners waren de boeren erin
Vorden in geslaagd om 13.000 gulden
bij elkaar te brengen in aandelen van f.
50,-. Heden ten dage funktioneert de
zuivelfabriek in Vorden nog optimaal!
De boerenleenbank (de huidige Ra-
bobank) werd in 1905 opgericht.

Vakschool voor
boterbereiding
Aan het geven van cursussen op het
gebied van landbouw werd reeds in
1901 mee begonnen. In Ampsen werd
een cursus in boterbereiding gegeven,
welke door 25 meisjes werd bezocht.
Deze "vakschool" werd later ver-

plaatst (de GmvL had beslag op deze
school kunnen leggen) naar de boer-
derij van Eyerkamp op Hilferink in
Delden.
In 1906 kocht de GmvL de eerste
kunstmeststrooier. Ter gelegenheid
van het 25- en 40-jarig bestaan van de
afdeling werd er in 1908 en 1923 een
landbouwtentoonstelling gehouden.
Ook vond er in 1935 een dergelijke
tentoonstelling plaats.
Ook heeft de GmvL zich rondom
1900 het lot van boeren aangetrokken
die door rampen waren getroffen. Zo
werd er in 1902 aan meegewerkt om
het mogelijk te maken dat er vee werd
verzonden aan de stamverwanten in
Zuid-Afrika die door de bekende boe-
renoorlog in een treurige toestand
verkeerden.
Het stieren reglement, de zomertijd,
kalverschetsen, biggenmerken, het af-
nemen van biggen, het afnemen van
granen, algemene handelsvoorwaar-
den, schade van schadelijke gedierte
en wild. Allemaal zaken die door de ja-
ren heen bij de GmvL ter hand wer-
den genomen. Het 75 jarig bestaan
van de afdeling werd gevierd in 1958.
Dit geschiedde middels een tweetal
propagana feestavonden in het voor-
malige Nutsgebouw.

Een verrassing voor alle leden
Het huidige bestuur van de Gelderse bestaat uit de volgende leden:

H. Pelgrum voorzitter
H. Bouwmeester secretaris
J. Rietman penningmeester
B. Abbink vice-voorzitter
J. Vruggink 2e secretaris
H. Rouwenhorst leden
R.G. Mennink leden

Dit bestuur zal in de week van 3-8 oktober alle leden bezoeken en een geschenk
aanbieden.

Het koren aan de schoof.
Tegenwoordig ziet men bijkans geen
zaad- en hooischelven meer bij de boer-
derij staan.

Allemachtig 83
De repetities voor de revue zijn in vol-
le gang. De heer Johnny Lichtenberg
uit Laren is verzocht de revue te schrij-
ven. Henk Bielderman, eveneens uit
Laren staat borg voor de liedjes.
Ruim 40 medewerkers zijn er bij deze
revue. Voor de muziek is de medewer-
king ingeroepen van het bekende or-
kest 'Transit".
De gehele revue is in dialect. Hilfje
Feenstra begeleidt de balletgroep, Pe-
ter Rouwen studeert met het zang-
koor.
Met sketches, ballet, zang en toneel

vormt de revue een aaneensluitend
geheel, een revue waar duidelijk een
lijn in zit, aldus voorzitter Mennink
van de revue-commissie.
Voorlopig heeft men vier avonden
vastgesteld voor het uitbrengen van
de revue. Mocht er meer belangstel-
ling zijn dan zullen een of meerdere
avonden worden ingelast.
De revue duikt in het verleden, terwijl
ook het heden en de toekomst zullen
worden belicht. Aktuele onderwer-
pen had de schrijver voor ogen, maar
door politieke beslissingen van hoger-
hand moest ook wel weer worden ge-
schrapt (met denke aan samenvoe-
ging gemeenten).
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Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 — Vorden — Telefoon 1312

Voor al uw festiviteiten

zowel groot als klein.

Ook voor het meenemen

van diverse schotels.

Lood- en Zin k we r ken
Gas- en waterleiding
Sanitaire installaties
Gasverwarming

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

voor verbouw,
nieuwbouw
en onderhoud

_<°°*'

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
Hengeloseweg 5 — Telefoon 1437

Coop. Werkt. Ver.

M.E.D.O.-Ruurlo
Uw adres voor al Uw voorkomend

LOONWERK,
ook SLEUVENGRAVEN

Tel.no. 05752-6870 (werkplaats)
bij geen gehoortel.no. 05752-2181 of
05735-2979.

Auto Boesveld
Het juiste adres voor

Verkoop automobielen
nieuw en gebruikt

Onderhoud-reparatie

Vrije merk benzine, diesel

Herstellen van
carrosserie schadeBOVAG

ENKWEG 5-7, VORDEN.
TELEFOON 05752-1329.

SALAMANDER
Bestsellers!!

ft»

Model Selma.
Zwart lak/zwart suede
met voetbed

f 100,-

Model Julia
in grijs nappaleder

f 100,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

DeG.M.v.LT
niet weg te denken uit Vorden

Van harte, en sukses voor
de volgende 100 jaar.

Bodega „'t Pantoffeltje"
Bondsrest. de Rotonde

Voor alle

LOONBEDRIJF

agrarische
werkzaamheden en
spuiten

B.J.H. SEESINK
Het Hoge 7 - 7 2 5 1 XT Vorden, telefoon 05752-1572

Boomzaagmachines
Husqvarna en Echo uit voorraad te leveren.
Prijzen vanaf 450,- incl. B.T.W.
Enige speciale aanbiedingen!
Snelle vakkundige service.

Fa. KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN. TELEFOON 1393.

Maak uw bronwater schoon
Een Krusta-Waterfilterinstallatie
*«.*•« ;

F > n -
TT!

voorkomt

LÈJ
SSfO) f" / -^..• '*<

roestafzetting in leiding en ketel
aantasting v.d. pijpen door agressieve zuren
verstopte drinknippels
bruine resten bij lang staan
slechte smaak

BERENDS WATERTECHNIEK - VORDEN
TELEFOON 05752-6730.

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN-Tel.05752-1318

Administratiekantoor
Vorden
Ruurloseweg 21, 7251 LA VORDEN. Tel. 05752-1485.
Dir.: B.H J. de Regt, B.J. Bloemendaal

Voor alle duidelijkheid lijkt het goed mede te delen dat ons kantoor is
UITGEBREID en nu mede omvat:

- Accountantskantoor H.J. van der Vegte

- A.V. Adviesbureau voor fiskaal en juridi
sche aspecten.

- A.V. Automatisering

Tractoren & Werktuigen

L.M.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG 13
TEL 05752-3163.

Ook w/j, een nog vrij jong bedrijf
in Vorden,
wensen de G. M. v. L a f d. Vorden
veel geluk met dit 100 jarig bestaan

Administratiekantoor
Vorden B.V.
afd. landbouwboekhouding.

Een onafhankelijk kantoor om Uw boekhouding zo perfect mogelijk te
verwerken. Uw belastingzaken deskundig te behartigen zodat ook op dit
gebied voor U de laatste drop (is de botterknop) er wordt uitgemolken.

Wij feliciteren de afdeling Vorden van de Gelderse
Maatschappij van Landbouw van harte met het 100-ja-
rig bestaan.
Een goede standsorganisatie kan van groot belang zijn
voor de agrarische bedrijven, en wij wensen de vereni-
ging voor de komende jaren dan ook een wederom
bloeiende periode toe.
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Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Voor al uw
werkzaamheden

LOON- en GRONDVERZETBEDRIJF

H.J. Groot Roessink
VAALVERINKDIJK 1

HENGELO GLD.
TELEFOON 05753-1470 en 2786.

Rabobank Q
"VORDEN" VOOR AL UW BANKZAKEN.

Voor SPAREN: Voor LENEN:
Voor iedereen hebben wij een passen-
de spaarvorm.
Van jong tot oud.
Zowel direkt opvraagbaar als langere
termijnsparen.

Enkele tarieven:
Jeugdspaarwetrekening 6.00%
Spaar-extra-premie rekening 6.50%
Vaste termijnsparen tot 8.25%

Heeft u een hypotheek nodig?
Ook daarin leveren wij maatwerk:
variabele rente: 8.00% maar ook:

1 jaar vast
3 jaar vast v.a.
5 jaar vast v.a.

8.00%
8.60%
8.70%

Of: de nieuwe Rabobank Rentesta-
bielhypotheek: 8.85^^Dor in princi-
pe 30 jaar vast.

Laat u vrijblijvend inforaneren over een
voor u passende

Laat u informeren over de voor u meest
geschikte spaarvorm.

Maar ook voor: verzekeren, reizen, betalen, vreemd geld, safeloketten

Drukwerk
van A tot Z
Aanplakbiljetten
Briefkaarten
Circulaires
Donatiekaarten
Enveloppen
Fakturen/folders
Ceboortekaarten
Huwelijkskaarten
insteekfolders
Jaarverslagen
Kaarten
Loten
Memo's
Opbergsysteem
Prijslijsten
Quitanties
Rekeningen
Systeemkaarten
Trouw kaarten
Uitnodigings-
kaarten
venster-
enveloppen
weekrapporten
xstraal-
enveloppen
Yskaarten
zakagenda's

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

BELANGENBEHARTIGING
'VOOR BOHR KN TUINDHR IN

Adverteren
doet

verkopen!

1883 VORDEN 1983
bezoekt de revue

allemachtig 83
ter gelegenheid van het eeuwfeest

op 20, 21, 22 en 26 oktober 1983 in het Dorps-
centrum te Vorden

Aanvang iedere avond 7.30 uur
Na alloop van de revue dansen met muziek van Transit

ENTREE VOOR NIET LEDEN F 10-
ZAAL OPEN: 7 UUR

Kaarten verkrijgbaar op maandag 10 en
dinsdag 11 oktober 's avonds van 8 tot 10 uur

in hel Dorpscentrum
L 1 U I B

±5

Vordense Coöp. Zuivelfabriek B.A. Vorden
Proficiat, de Geldersche Maatschappij van Landbouw, afd. Vorden
is 100 jaar oud.
Ter ere van uw eeuwfeest, een extra aanbieding.
Vanaf heden t/m 14 oktober 1983:

Belegen Goudse kaas
extra kwaliteit. Per kg 8,50

Het lekkerste stuk kaas voor de laagste prijs,
dan naar de

Vordense Coöp. Zuivelfabriek B.A. Vorden

CAFÉ UENK
Arnold en Ria Schut
TELEFOON 05752-1363

Het goede adres

voor een goede borrel

en een
hartige hap

CAFÉ UENK
twee prima

verzorgde biljarts

kreatief
centrum

Speciaal adres voor al uw hobby en
vrijetijds artikelen, zoals:
wol, borduren, been bekleding, naai-
machines en kleinvakartikelen.

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

CAFÉ - RESTAURANT - SLIJTERIJ

TH. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Kranenburg - Vorden, Telefoon 05752-6614.

Het adres voor:

vergaderingen, partijen, bruiloften enz.
meerdere zalen beschikbaar

Honderden zien uw etalage

Duizenden lezen uw advertentie!

Vriendelijk houden wij ons aanbevolen.

Voor al uw

loon en grondwerk
LOONBEDRIJF

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-7361.

DEALER

AUTO- en TAXIBEDRIJF
v/hTRAGTER

Zutphenseweg 95 - Vorden - Tel. 05752-1256

Mobil
tank station

Verkoop - onderhoud -
reparatie

van alle merken taxi-vervoer

Voor stallen
groot of klein

moet u bij

Barendsen
zijn

Komplete

stalinrichting

VORDEN B.V.

Zutphenseweg 15, Vorden. Telefoon 05752-1261

Ieeflangarchitectuurisgevestigdaandeschoolstraat17tevordentelefoon057522737enhoudtzichhoofdzakelijkbezigmethetontwerpenenbesteksklaarmakenvanallevoorkomendebouwkundigewerken
eleidingvanuwbouwwerkleeflangarchitectuurverzorgtdeuitbreiding

igmetderealisatievanpremieawoningeninelkevormenafmetingzoalsgewenstuwnieuwbouwbungalowmetpraktijkruimtekandoorleeflangarchitectuurgeziendejarenlangeervaringopzeerkortet
nvoordebeleggersonderukanineengoedesamenwerkin Al—" *-:"—" l ': u:—' *—- —•-•—^
orduittevoerenenhetadviserenvanuwbouwkundigeproblemenisbijleeflangarchitectuuringoedehandendeaanwezi'
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GELRE
feliciteert de G.M.v.L. van harte met hun 100 jarig
bestaan. Dank voor de vruchtbare samenwerking

en een goede relatie in de komende 100 jaar.
Bestuur en leden van Jong Ge/re Vorden.

Een vereniging waar pit in zit.

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 1455

Voor:

BOEKHOUDINGEN
BELASTINGZAKEN EN ADVIEZEN

Bouwbedrijf

Voor al uw

TIMMER- EN
M ETS E LWE R KEN

Ruurloseweg 42 - Vorden - Telefoon 05752-1479

G.M.v.L af d. Vorden

van harte gefeliciteerd met uw

100 jarig bestaan.

A. BEEFTINK
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
HANDEL IN ZAND EN GRINT enz.

Joostinkweg 12, Vorden-Tel. 05752-1249

Willen jullie gaan trouwen?
En wil je echt een gezellig

feestje bouwen?
Pak dan de telefoon

en draai, heel gewoon,
nr. 057 52-2243 in Vorden,

want daar kan het pas écht gezellig worden...

„
(Eig. C. ten Barge)

Dorpsstraat 10a, Vorden.

Zaal-akkomodatie tot ca. 250 personen.

Bel voor al uw

machinaal spitwerk
LOONBEDRIJF

W.M. HISSINK
Telefoon 05752-1705.

BELANGENBEHARTIGING
VOOR BOER EN TUINDER IN

1883 VORDEN 1983
bezoekt de revue

allemachtig 83
ter gelegenheid van het eeuwfeest

op 20, 21, 22 en 26 oktober 1983 in het Dorps-
centrum te Vorden

Aanvang iedere avond 7.30 uur
Na afloop van de revue dansen met muziek van Transit

ENTREE VOOR NIET LEDEN F 10-
ZAAL OPEN: 7 UUR

Kaarten verkrijgbaar op maandag 10 en
dinsdag 11 oktober 's avonds van 8 tot 10 uur

in het Dorpscentrum

Leden G.M.v.L. - Vorden Ĵ K
Gefeliciteerd met Uw organisatie, die reeds 100 jaar Uw be-

langen behartigd.

Wij als onderlÜMe verzeker!ngs mij. kunnen Uw belangen op

verzekerings gR>ied behartigen.

Want als geen ander kennen wij de risico's, die U als onder-
nemer dagelijks loopt.

Neemt U eer^Pbheel vrijblijvend kontakt met ons op,

Onderlinge
Brandwaarborg Mij „Vorden" w.a,
Kantoor-Warnsveld
Rijksstraatweg 36
Telefoon 05750-26222.

Buitend. medewerker
A. Florijn te Zelhem
Telefoon 08342-2617

Wekelijks zoeken wij slachtvarkens

Aan- en verkoop van
BIGGEN, BEREN EN FOKMATERIAAL

Het aangaan van
VARKENSMESTKONTRAKTEN

Tevens bemiddelen wij in
FINANCIERINGEN

vee- en vleeshandel bv
exportslachterij

05752 2211- 05752 1416 Kanaalpad 30 - 7321 AP Apeldoorn - Tel. 055-667155 - Telex 49645

DJJANSSEN'S

Autobedrijf Groot Jebbink
Ford - Suzuki dealer voor Vorden, Hengelo en omgeving.

Inruil auto's met BOVAG garantie:

Ford Escort 1300 L + LP.G. nov. 1980
Ford Escort 1300 L 1981
Toyota starlet 4 drs. 1979
Suzuki Carry van 1982
Toyota Carolla 1976

Speciale service in Romax uitlaten.
Banden - Accu's.
Ook speciale prijzen.
Net iets beter.

RONDWEG 2, VORDEN. TELEFOON 05752-1794

GMvL - Vorden, sinds 1883
behartiger van uw
boerenbelangen.

Gefeliciteerd!

Wie inspraak en medezeggenschap
wenst kiest ook voor
coöperatie.

JONG EN MODERN
IN DENKEN EN DOEN

• DE GRAAFSCHAP B A,
Verenigde landbouwcoöperaties

Stationsstraat 14, 7261 AD Ruurlo
Telefoon: 05735-1541

Eerlijk is eerlijk: de
Amro Bank is geen uitgesproken
agrarische bank, maar».

Toch doet de Amro Bank al sinds jaren zaken
met tal van agrarische bedrijven. Onze brede
ervaring met uiteenlopende bedrijven en produk-
ten, heeft zeker zijn waarde voor de agrarische
sector. Juist die veelzijdigheid houdt ons flexibel
én slagvaardig. Amro Bank N.V.

Raadhuisstraat 1
7251 AA VordenHet is daarom helemaal niet vreemd dat de

laatste jaren steeds meer agrarische ondernemers
hun weg vinden naar de Amro Bank. De Amro
Bank mag dan geen agrarische bank zijn, het is wel
degelijk een bank voor de agrarische ondernemer.

Amro Bank,
want banken verschillen.
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