
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12 - Postbus 22 7250 AA Vorden — Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 13 oktober 1983
45e jaargang nr. 31

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

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

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
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Herdeiüdngskruis voor
Vordenaar R.G.F. Wagener

Prinses Margriet heeft onlangs in de Generaal Winkelman kazerne t^èhinspeet verzetsherden-
kingskruizen uitgereikt. In totaal waren het er 52, waarvan er 18 pomium werden verleend.
De voorzitter van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 de heer P. J.G. Molthoff zei dat de
instandhouding van dit soort onderscheidingen belangrijk is. Zeker nu het fascisme steeds meer
en meer de kop opsteekt Op de foto feliciteert de prinses de heer R.G.ILWagener uit Vorden, één
van degenen die een kruis kreeg. 9

VOORZITTER POLOCLUB HENK VAN DER AAR
TOT COMMISSIE VOOR BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN:

Zelfwerkzaamheid wordt gestraft
Woensdagavond kwam de commissie voor behandeling van bezwaar- en beroep-
schriften bijeen om het beroepschrift van de Vordense zwem- en poloclub te be-
handelen. De zwemclub was in beroep gegaan tegen de afwijzing van het college
voor een aanvullende subsidie van 3000 gulden.

VERZOEK OM SUBSIDIE
VOOR HERSTEL RIETEN
DAK VAN KAPBERG

De voorzitter de heer Henk van der
Aar stelde dat het niet toekennen van
de subsidie de vereniging in een moei-
lijke positie brengt. "Als /wem-en po-
lovcreniging /ijn wij du ide l i j k in het
nadeel vergeleken bij andere sport-
verenigingen in Vorden. Deze be-
schikken over prachtige velden en een
prachtig zaalakkomodatie . Wij /ijn
voortraining en wedstrijden aangewe-
zen op de overdekte /wembaden te
/u tphen en Hefde", a ldus Henk van
der Aar. Hij weest er nog op dat de ge-
meente Vorden een subsidie van 5000
gulden geeft aan het /we m bad te /ut-
phen. "Wij als /wem- en polovereni-
ging kunnen echter geen geb ru ik ma-
ken van het bad te / .utphen voor de
t ra in ingen , aangezien de gemeente
Zutphen voorrang geeft aan haar ei-
gen verenigingen en LM' geen vereni-
gingsuren meer gekreeerd worden
voor b u i t e n haar gemeente /ijnde ver-
enigingen, aldus van der Aar.

Nu doet /ich het fe i t voor dat de
/wem- en poloclub een voordelig sal-
do heeft van 16.000 gulden. Op grond
daarvan weigert de gemeente de aan-
vullende subsidie. Burgemeester
Vunder ink hierover: "De subsidiever-
ordening is er voor de tekorten".
Nu stelt de /wemvereniging dat de/e
gelden zijn verkregen door zelfwerk-
zaamheid, henk van der Aar: "De/e

goede financiële positie hebben wij te
danken aan een goede Pretty Markt in
1981 en een iets mindere in 1982. Dit
jaar was de Pretty Markt weer minder.
Als deze inkomsten zo blijven dalen is
onze vereniging erg kwetsbaar omdat
het kweken van reserves achterwege
moet blijven, terwijl de huren van de
baden zullen blijven stijgen", aldus
voorzitter Henk van der Aar die vond
dat zelwerkzaamheid enorm wordt ge-
straft.
Tot de/elfde opmerking kwam de
heer G.J.F. Mei je r ink die als sekreta-
ris van de Vordense Sportfederatie de-
ze vergadering bijwoonde. Commis-
s ie l id C.Chr. Voerman wees erop dat
er momenteel een adviesaanvraag
over de subsidieverordening bij de
V.S.F. l i g t . H i e r i n wordt o.m. aan-
dacht geschonken aan de zclfwerk-
/aamheid van ve ren ig ingen in het al-
gemeen.

Mocht de/e verordening wat gunst i -
ger voor de verenigingen gaan u i t v a l -
len dan is nog de /wem- en poloclub
hier op dit moment niet mee gebaat
want het gaat dan om de subs id i eve r -
ordening vanaf 1984 en waar het h ie r
omgaat is de aanvu l l ende subs id ie
over 1983.

Binnenkor t /al de commissie haar ad-
vies u i t b r e n g e n .

Tijdens deze vergadering kwam te-
vens het door de heer A. Knoef inge-
diende beroepschrift aan de orde be-
treffende de afwijzing van een verzoek
om subsidie voor herstel van het rie-
ten dak van een kapberg aan de On-
steinseweg 22.
De kosten bedragen circa 2700. De ge-
meente kan een subsidie verlenen van
25 procent. Het verzoek van de heer
Knoei"is afgewezen omdat hij aan een
eigen weg woont en deze weg niet op
de wegenlegger voorkomt. Burge-
meester Vunderink lichtte verder toe
dat hete college als cri terium heeft in-
gebouwd dat de kapberg redelijk
zichtbaar moet zijn van de openbare
weg en dat is volgens het college niet
het geval. De heer Knoef is van me-
ning dat het hier juist wel om een
openbare weg gaat aangezien deze
weg voor alle verkeer is opengesteld.
Burgemeester Vunderink: "Men
moet nu eenmaal grenzen trekken.
We realiseren ons ook wel dat het een
discutabele grens is die is getrokken.
Als het jaarlijkse beschikbare budget
wat groter was geweest, hadden we de
grens misschien wat ruimer kunnen
trekken".
Ook hier binnenkort het advies van de
commissie.

Opbrengst kollekte Fietscontrole
SchooljeugdDe in Vorden gehouden collecte voor

de Vereniging tot steun aan de Nie r - -
stichting bracht in totaal f. 9.951.50
op.
Iedereen hartelijk dank voor hun ga-
ve en tevens de collectanten die ons
tijdens deze collecte terzijde stonden.

Een samenwerkende groep van 12 le-
den van Veilig Verkeer Neder land af-
deling Vorden en een aanta l agenten
van de Rijkspolitie kontroleerden ook
dit jaar weer de aanwezige fietsen bij
de Vordense scholen voor lager on-

derwijs. In totaal werden 417 fietsen
nauwkeur ig bekeken. Niet minde r
dan 126 stuks werden in orde bevon-
den, hetgeen een percentage van 30
bedraagt, hetgeen volgens Veilig Ver-
keer goed is te noemen.
Ui t /onder l i jk slechte fietsen werden
dit jaar niet ontdekt en ook het aantal
aanwezige erossfietsen was min imaa l .
De gekonstateerde gebreken, welke

Attentie
Wij ontvangen

GEEN Amerikaanse eikels meer
Wel Hollandse 40 cent per kg.

Beukenootjes dagprijs.

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden

Telefoon 05752-1464

op de speciale kontrolekaart van WN
werden aangetekend, bleken over het
algemeen van licht aard en waren snel
te verhelpen. Toch was er nog een
flets waaraan de zo nuttige en ver-
pl ichte rode rellektor ontbrak. Veel
loszittende sturen en handvatten, ont-
brekende of defekte verlichting waren
de meest voorkomende gebreken.

In de week van 24 tot en met 28 okto-
ber staan de verlichtings- en banden-
kontroles van WN en alle Vordense
garagebedrijven voor auto's op het
programma. Om beurten zal men
hiervoor een avond terecht kunnen bij
één der garages. Gezien de grote be-
langstelling hiervoor in omliggende
plaatsen, waar deze kontroles reeds
gehouden zijn, mag verwacht worden
dat de animo ook in Vorden groot zal
zijn.

Vereniging
"Oud Vorden"
Maandagavond j 1. hield de Vereniging
"Oud Vorden" haar eerste bijeen-
komst van het winteidfcoen. Voorzit-
ter Wullink kon de aanwezigen in een
geheel bezette zaal van de "Herberg"
welkom heten om vervolgens het
woord te geven aan de heer Dorres-
tein.

Deze, zelf voorzitter van de oudheid-
kundige Werkgemeenschap Aalten,
Dinxperlo en Wisch en archivaris al-
daar, behandelde het veldnamen
boerderijonderzoek. Een buitenge-
woon interressante lezing, temeer
daar de ver. "Oud Vorden" thans ook
met zo'n onderzoek bezig is. Aan de
hand van vele dia's belichtte spreker
de moeilijkheden en mogelijkheden
die zich bij zo'n onderzoek kunnen
voordoen.

Rob Kater, die het veldnamen onder-
zoek hier in Vorden uitvoert, gaf
d.m.v. talrijke kaarten een overzicht
van de tot dusver bereikte resultaten
in one gemeente.

Door een en ander kregen de aanwezi-
gen een goed inzicht in het monniken-
werk dat het veldnamenonderzoek
toch wel is.

Wellicht ten overvloede zij er op ge-
wezen da iedereen (ook degenen die
geen lid zijn van "Oud Vorden") zich
tot Rob Kater kan wenden tot het ge-
ven van, of vragen om inlichtingen be-
treffende dit veldnamenonderzoek.
Zijn tel.nr. is 1668.

V.V.V. agenda
woensdag 19 oktober: Acht Kastelen-
tocht. Fietstocht onder leiding. Ver-
trek vanaf het Marktplein om 13.30
uur.
/ondag 23 oktober: Openstelling park
kasteel de Wiersse. Her f s tk leuren .

Gezamenlijke
bijbelkring
Maandagavond j.1. heeft ds. Veenen-
daal (zo was de p l a n n i n g ) een begin
gemaakt met de gezamenlijke, inter-
kerkelijke Bi jbe lkr ing over het Oud-
Testamentisch boek Prediker.

Port betaald
Port payc
kantoor Vorden

Wie aan deze Bijbelkring nog mee wil
doen, gelieve zo spoedig mogelijk con-
tact op te nemen met ds. Veenendaal,
telefoon 1226, om van hem te verne-
men dag en uur en plaats voor de vol-
gende bijeenkomst.

Doopdienst en
evangelisatie-dienst
In de Hervormde Dorpskerk zullen
a.s. zondag 16 oktober D.V. twee kerk-
diensten gehouden worden:
1. De morgen-kerkdienst is een Doop-
dienst. De Cantorij werkt aan deze
dienst me. (Gezang 347). Ook een
groepje kinderen van de Zondags-
school is het eerste deel van de dienst
in de kerk. En ze doen weer mee! Ou-
deren en jongeren zijn welkom in de-
ze morgendienst. Deze zondag is de
Evangelie-lezing: Lucas 18:1-8.

2. De avonddienst is een Evangelisa-
tie-dienst, de Welkomst-dienst, mede
voorbereid door de gezamenlijke
evangelisatie commissie van de plaat-
selijke Gereformeerde kerk en Her-
vormde Gemeente.
Het onderwerp van de dienst zal zijn:
"Op zoek naar God". Muzikale mede-
werking wordt verleend door de Chr.
gemengde Zangvereniging "De Lof-
stem" uit Steenderen. Iedereen is er
welkom.

Kerk en Israël
De uitgangs-kollekte na de morgen-
dienst in de Hervormde Dorpskerk is
ook a.s. zondag 16 oktober bestemd
voor de Raad voor het gesprek Kerk
en Israël. Dat gesprek, dat-luisteren-
naar-elkaar, moet door kunnen gaan.

Jongeren-avond
De eerstkomende jongeren-avond
van de Hervormde gemeente is ge-
steld op maandagavond 24 oktober, in
„de Voorde", Kerkstraat 15.
De volgende data zijn: dinsdag 31 ja-
nuari; donderdag 22 maart. Willen de
jonge lidmaten, alle jongeren, deze
data alvast noteren?

GEBOREN: Martijn Leonardus
Booltink
ONDERTROUWD: J.H. Damhoffen
C.A.M, ten Broek
GEHUWD: W.J.M. Fijkelkamp en
T.H. Bultman; H.J. Hartman en H.J.
Klein Nengerman
OVERLEDEN: A. Kievith, oud 77
jaar

R.K. KERK KRANENBURG
/ondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharist ieviering
Zondag 10.30 uur Eucharist ieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 16 oktober 10.00 uur: ds. J.C' .
Krajenbrink, Doopdienst. Evangelie-
lezing: Lucas 18:1-8.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, Welkomst-
dienst, gez. evangelisatie commissie
„Op zoek naar God".

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur ds. J .R./ i j ls tra, gez.
Fvangel isa t iedienst in de N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
15 en 16 oktober dr. Vaneker, tel.
2432.
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 15 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga. Tel. 1277. Tevens komende week
avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
15 en 16 oktober J. Boom, Ruurlo. tel.
05735-2400.
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.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uit lenen verpleegkun-
dige art ikelen 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.



Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

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

Alles op maat gemaakt naar: ^^

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

TER GELEGENHEID VAN

WERELDSPAARDAG 1983
KRIJGT U VAN DE NMS

8,1%
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700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Dames jacks
Een heerlijk warm gewatteerd jack met rits
en knoopsluiting. Kleuren marine, groen
en ecru. De adviesprijs is 129,-
Tuuntepnjs 79,50 WEEKTOPPER

Jongens jacks*
Een zeer sportief jack met veel versieringen
Stoeisterk en heerlijk warm. t
De adviesprijs is 89,- bij ons slechts '

Heren spencers
In een prachtige acryl kwaliteit. Ze zijn
bij De Tuunte spotgoedkoop.
De adviesprijs is 29,50 bij ons vanaf

Heren overhemden
Te kust en te keur. In uni en gedessineerd.
Er zijn al flanellen overhemden welke
overal minstens 25,- moeten kosten

bij ons slechts

Bon Giorno damesslips
Een merk van grote klasse. Wij hebben deze
week een grote actie van 3 stuks halen
en 2 betalen.
Ze zijn in badstof en M
100% katoen 3 halen ém

RENTE.(VASTE LOOPTIJD
TOTAPRIL'85).

Vanaf maandag 17 t /m maandag 31 oktober a.s. kan
iedereen, naast on/e andere gunstige spaarvormen, gebruik
maken van deze y.eer aantrekkelijke aanbieding.

makelaars - o.g. en
V Ztïtïl?U£^ assurantiekantoor

Vorden Telefoon 1531

Spaarbank

SPECIALISTEN IN SPAREN.

HEREN KOLBERTS
Zoek maar uit in blazer of tweed. Tegen inlevering
van deze advertentie geven wij op alle kolberts
deze week 25,- korting.
Deze actie is geldig t/m woensdag 19 oktober.
Profiteer hiervan en steek op onze toch
al goedkope prijs nog eens extra
die 25,- in de zak

TEGEN INLEVERING ADVERTENTIE korting

o-

-rstf .a*

Wij steunen verenigingen
met onze bekende sponsormunten,

)e aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdac

*«i,

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

A.s. vrijdagavond

klaverjaswedstrijden
Café Rest. Th. Schoenaker

Kranenburg

Spoorbiels in diverse prijs-
klassen, eventueel op maat ge-
zaagd en thuisbezorgd.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

KtmstgebittenreparaÜe

DROGISTERIJ
TENKATE

Aitphensewcg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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.

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

Vergeet U 't niet?
Zondag 16 oktober van 15.30
tot 19.00 uur de „River Town
Jazz Band" in Bodega 't „Pan-
toffeltje", Vorden.
Reservering Tel. 1770.

proyincialG
bibliothQQkcentralQ
gGlderland

Bij de Openbare Bibliotheek te Vorden ontstaan binnenkort 3 vakatures voor de funktie
van:

administratief medewerker (m/v)
voor resp. a) 15 uur per week, per 1 november 1983 (vakaturenummer 83.13)

b) 11 uur per week, per 1 december 1983 (vakaturenummer 83.17)
c) 11 uur per week, per 1 januari 1984 (vakaturenummer 83.14)

Voor alle funkties geldt dat men wordt belast met uitleenwerkzaamheden en met diverse
administratieve taken, zowel tijdens de middag als in de avonduren. BijdevakaturevooMS
uur per week behoren tevens werkzaamheden t.b.v. de fonotheekafdeling.
Voor deze funkties zoeken wij kandidaten die beschikken over een MAVO-diplomaenover
typevaardigheid. Tevens dienen zij bij voorkeur woonachtig te zijn in Vorden of direkte om-
geving, in teamverband kunnen werken, terwijl i.v.m. leeftijdsopbouw in de bibliotheek
voor de vakatures onder a) en b) een leeftijdsgrens van maximaal 30 jaar is vastgesteld.
Voor de vakature voor 15 uur per week dient men tevens te beschikken over affiniteit tot
muziek.
In verband met ingrijpende bezuiniginsmaatregelen in het bibliotheekwerk zal een aanstel-
ling vooralsnog in tijdelijke dienst plaatsvinden.
Salariëring volgens BBRA-schaal 18. Indikaties: minimaal f 2101,94; maximaal f 2600,26.
Bovenstaande bedragen zijn bruto-bedragen per maand en gelden voor 21-jarigen en ou-
der bij een volledig dienstverband.
Indien u belangstelling heeft kunt u uw sollicitatie onder vermelding van het vakaturenum-
mer van de funktie waar u belangstelling naar uitgaat, vóór 17 oktober richten aan: Provin-
ciale Bibliotheekcentrale Gelderland, Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem, t.a.v. dhr.
M.J.F. Punt, Hoofd Personeelszaken.

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

Spaarweek van 17 t/m 21 oktober.

Spaarders, er ligt een
boeiend en bezienswaardig

bedankje voor u klaar.
Voor al onze spaarders ligt er een boeiende en bezienswaardige kalender "Onderweg in Nederland"
klaar.'Tijdens de Spaarweek van 17 t/m 21 oktober willen wij u die gratis aanbieden (ook als u nu
bij ons gaat sparen). Bovendien ontvangt u f 7,50 inlegpremie als u nu automatisch gaat sparen.
De makkelijke manier van sparen, waarbij u zeker, weet dat u iedere maand Doknhanb i1111!
wat opzij legt. Daarom: kom naar de Rabobank. Het loont dubbel de moeite!

De spaarbank voor iedereen.

Rabobank

.:

1984

0101



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons dochtertje en het
zusje van Maarten en Brenda

LINDY

Zij werd geboren op zondag 9
oktober 1983

Henk en Henny
Lubbers
Het Kerspel 3
7 2 51 CT Vorden

Tijdelijk adres:
Nieuwe Spittaal
Warnsveld.

Te koop: Tafeltennistafel.
Tel. 3235.

Donderdag 13 oktober om
19.SOuurin het Dorpscentrum:
„De medische gevolgen van
de bewapening". Artsen zeg-
gen hun mening (zie affiches).
Iedereen is van harte welkom.

Dr. Sterringa
17 t/m 21 oktober GEEN
PRAKTIJK.
Voor patiënten wier achter-
naam begint met At/m K wordt
waargenomen door dr. Vane-
ker, Zutphenseweg 62, tel.
2432.
Voor patiënten wier achter-
naam begint met L t/m Z wordt
waargenomen door dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

Vergeet U 't niet?
Zondag 16 oktober van 15.30
tot 19.00 uur de „River Town
Jazz Band" in Bodega 't „Pan-
toffeltje", Vorden.
Reservering Tel. 1770.

Gecreosorteerde palen in di-
verse maten. Speciale prijs.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

ARIE MEIJERINK
en

FRANCIEN KELDERMAN

gaan trouwen op vrijdag 21 oktober 1983
om 9.30 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden" te Vorden.

Inzegening van het huwelijk om 10.30 uur in
de R.K. kerk St. Johannes de Doper te
Keijenborg door pastoor JA. van Zeelst.

Dagadres: de Herberg, Dorpsstraat 10a,
Vorden.
Wij houden receptie van 16.00 tot 17.30

Zutphenseweg 117, Vorden
Banninkstraat 7, Velswijk

Toekomstig adres:
Hoetinkhof 88, Vorden.

Na een erg dappere strijd is vandaag overleden mijn lie-
ve vriendin, onze zuster en schoonzuster

MAARTJE JOHANNA (OETJE)
DORSMAN

D.M. Dik
Familie Dorsman
Familie Dik

7251 JH Vorden, 8 oktober 1983
Oude Zutphenseweg 8

Liever geen bezoek aan huis

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

•SS SS-SS-SS-SS SS SS JS SS SS .

Op zaterdag 22 oktober a.s. hopen wij D.V.
met onze kinderen en kleinkinderen ons40-
jarig huwelijk te herdenken

J. KORENBLEK
R. KORENBLEK-NORDE

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

7251 RH Vorden
Oktober 1983
Baakseweg 14

•SS SS-SS SS /S /S /S SS 'S SS

A.s. vrijdagavond

klaverjaswedstrijden
Café Rest. Th. Schoenaker

Kranenburg

100 JAAR _h

NIEUW
voor Vorden en omgeving

theorieopleiding 1984
In 1984 is een 18 jarige verplicht het theorie certificaat
in bezit te hebben, alvorens een praktijk examen kan

worden aangevraagd.
Ook kunnen wij u per computer (systeem ja/nee)
proefexamens afnemen, zoals het in 1984 wordt
afgenomen. Iedereen vanaf 17 jaar is welkom.

We starten ca. half oktober.
Om plaats te reserveren, geeft u tijdig op.

Voor verdere informatie:

Autorijschool
Oortgiesenff

ff
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

G.M.v.LANDBOUW afd. VORDEN \

In verband met het bovenstaande
houdt het bestuur een receptie op don-
derdag 20 oktober '83 van 14.00 tot
17.00 uur in de feestzaal van Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 te Vorden

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

Het Bestuur:
H. Pelgrum, voorzitter
H. Bouwmeester, secretaris

SS-SS-SS-SS-SS'SS-SS '•SS-SS-SS--SS-SS-SS-SS-SS-

WOENSDAG 19 OKTOBER

DEMONSTRAT1EDAG
Voor iedereen die graag kreatief bezig is, gaan wij vanaf 10.00 uur
tot 16.00 uur demonstreren wat allemaal te doen is met

KOUD EMAILLEREN
Geschikt voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom.
Tussen de middag gesloten van 12.30 tot 13.30 uur.
Alleen in Vorden, Dorpsstraat 15.

BELANGENBEHARTIGING
VOOR BOER EN TUINDER IN

BAZAR SUETERS Dorpsstraat 15. tel. 3566
Ruurloseweg 91. tel. 6658

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

Voor 22 en 26 oktober nog
een beperkt aantal kaarten bij het

Dorpscentrum

WERELDSPAARWEEK

NU EXTRA HOGE RENTE
TIJDELIJK

STORTING UITERLIJK VRIJDAG 28 OKT. A.S.

Barchem - Borculo - Laren
Lochem - Ruurlo - Vorden

spaarbank

Lekkere kleren voor meisjes en jongens
die tegen een stootje kunnen

JEANS ff VSPORTSWEAR

Spec/a/e aanbieding tijdens de herfstvakantie.

Vergeet je

VISKAART niet

MODEHUIS

voor gratis kado's V.
VORDEN TEL (05752) 1381

SUPPORTERSVERENIGING

ffSURSUM CORDA"
houdt op zaterdag 15 oktober voor de 2e keer haar jaarlijkse

GROTE SLAATJES-AKT1E
Huis aan huis zullen U slaatjes worden aangeboden a f 4,-
p.st. Eventuele klachten of opgave van grote bestellingen
kunnen worden doorgegeven aan: Dhr. Lenselink, Burg.Gal-
leestraat 16, Vorden. Tel. 1348.

Bestellingen: donderdag 13 oktober tussen 18.00 en 19.30
uur.

Poelier
J.H. Hoffman

Poten 2 kg

Rollade schijven
Kip in het zuur per pot
VERS + GEKOELD

De Vale Weide
Tel. 05758-1487

CyClaam velekleuren 2 stuks 9,50

Droogbloemen
verschillende kleuren 3 bos

VOOR U TUIN: grote blauwe

Conifeer
BOS staan 14 dagen

8,25
4,25

Bakkerij „'t Stoepje"
Jan van Aart van Jan, Spakenburg.
SPECULAASREKLAME DEZE WEEK

HAZELNOOT SPECULAAS 3,50



WIJ ZIJN ZO BRUTAAL OM
DEZE WEEK MET DE

WINTERTE BEGINNEN
De komende week kunt u vijf -*• „ im//\/\i

win. ZUURKOOLdagen achtereen de lekkerste win-
terkost op tafel zetten. Want we
hebben weer uiterst brutaal in-
gekocht Winterpot voor vlijm-
scherpe prijzen. Twee redenen
om te watertanden. Dus kom
maar snel. De winter kan wat
ons betreft beginnen.

pak 500 gram

ZUURKOOL
SPEK
stukjes van ca. 250 gram

KILOPRIJS

^ V*lrTï3»:* »«*

—**

CHAUDFONTAINE
BRONWATER
literfles.

SPUTERWTEN
zak 500 gram

SPINAZIE 5Q
diepvries, Vrij Produkt, pak 450 gram ^^^F f

RODE KOOL MET
APPELTJES
pak 450 gram

WORTELEN EXTRA FUN O
3/4 pot 419: •

GEBROKEN SPERZIEBONEN
3/4 pot V»

MAGERE MELK AC
houdbaar, literflacon_ -T f̂ %/«É

KOOLVISFILETS
pak 400 gram 249£99^Jfc™ A

KNAKWORST
pot 8 stuks, 180 gram

SANTUSA ZUIVERE
BUENHONING
pot 450 gram

HEINZ TOMATENKETCHUP Q7O
fles 850 gram 3fft—**i t\

WOKKELS
paprika of naturel, zak 70 gram

erwtensoep

WIN ;RPE M
KILO

HARDE UIEN
KILO

FUNE M
KIAPSTUK1
iets doorregen, stukje, KILO|

79
79

Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling
en slagerij. Prijzen geldig t/m 15 oktober a.s..

CALVE SAUZEN
fles 0,25 liter, diverse smaken

NOOTMUSKAAT OF
WITTE PEPER
busje 50 gram.

m
M

3»-

KNORR AARDAPPELPUREE 00
pak 130 gram 4Br * "^

SURINAAMSE RUST 00
zak 4500 gram 4ö£fj_ • t

CREAM CRACKERS
pak 200 gram

^ mm mm -^

117
KOTEX MINI-VERBAND
pak 20 stuks

JORDANTANDENBORSTEL 1̂ 0»,
hard of medium 46»- l • Jl?Sfcl

KAPUCUNERS
heel blik

BRUINE BONEN
heel blik

69
69

GEVULDE KOEKEN
pak 6 STUKS n
NIVEA CRMEBAD
flacon 500 ml.

WASVERZACHTER
flacon 1500 ml., Vrij Produkt

SPlfNDID
TOTAALWASMIDDEL
zak 2 KILO

y

29*

Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdelmg.
Prijzen geldig t/m 15 oktober a.s..

HANDPEREN
Doyenne du Comice,

KLEIBINTJES
nieuwe oogst,

KILO

HOLLANDSE GODEN
DEUCIOUS
nieuwe oogst,

179
5 KILO l W

2 KILO l W

CALIFORNIA
ERWTENSOEP
heel blik

ROOKWORST
ca. 225 gram

139
119

WALT DISNEY
SPROOKJES-
PARADE

WAS-
VERZACHTER
flacon 4 LITER

OP=OP

995 JAC. HERMANS

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

41
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TWEEDE BLAD
Donderdag 13 oktober 1983

45e jaargang nr. 31

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstell ing gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunde r ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot l l .00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot l 2.00 uur .

1. Verleende vergunning voor een aktie
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft aan de muziekvereni-
ging "Sursum Corda" een vergunning
afgegeven voor het houden van een
slaatjesaktie op zaterdag 15 oktober
aanstaande.

2. Wet geluidhinder
Op 27 september heeft de gemeente-
raad besloten om te verklaren dat op
basis van de thans aanwezige inzich-
ten wordt verwacht dat van alle wegen
in de gemeente Vorden, met uitzon-
dering van Rijksweg 47, de Hengelo-
seweg, de Horsterkamp en de Rond-
weg, binnen een periode van l O jaar
door minder dan 2.450 motorvoertui-
gen per etmaal gebruik zal worden ge-
maakt.

Met deze verklaring wordt namelijk
voorkomen dat bij bijvoorbeeld be-
stemmingswijzigingen voor o.a. de
bouw van (bedrijfs)woningen in het
buitengebied een akoestisch onder-
zoek moet worden gehouden omdat
vanaf l januari 1982 elke weg, varië-
rend van een Rijksweg tot een zand-
weg, van rechtswege een geluidszone
heeft. Dit meestal dure akoestische
onderzoek ter bepaling van de ge-
luidswerende voorzieningen zou
noodzakelijk zijn, wanneer een toe-
komstige woning binnen die zone
wordt gesitueerd. Een zone heeft in
deze gemeente een wettelijke breedte
van ca. 200 tot 250 meter.

Voornoemd begrip "minderdan 2.450
motorvoertuigen" betekent, dat met
dit aantal motorvoertuigen een uit
akoestisch oogpunt dusdanig gunstig
leefklimaat aanwezig is, dat het aan-
brengen van extra geluidwerende
voorzieningen aan woningen niet
noodzakelijk is.

Het genoemde raadsbesluit ligt vanaf
heden voor eenieder ter inzage ter ge-
meentesecretarie, afdeling I.

3. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Dé Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen bes-

luiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur verleen-
de bouwvergunningen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere inlichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift BINNEN 30
DAGEN na de datum van publikatie
moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
\. Aan aannemersbedrijf Ribberink,
Wegtersweg 16 te Hengelo (Ov.), voor
de bouw van 6 woningen in Hoetink-
hof.
2. Aan Nedac B.V. Nieuwstad 2 te
Vorden, voor de verbouw van een stu-
dio/showroom aan de Nieuwstad 2 al-
hier.
3. Aan de Stichting Het Gelders Land-
schap, Zypendaalseweg 44 te Arn-
hem, voor het vernieuwen van een
graan-en landbouwmachineloodsaan
de Lieferinkweg 2 te Vorden.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 18 oktober a.s. om
19.00 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- voorlopige vaststelling rekening
1982 van het gemeentelijk grondbe-
drijf;
- wijziging I.Z.A.-regeling Gelder-
land;
- afwikkeling schadeclaim bouw R.K.
kleuterschool en lagere school "de
Vordering" te Vorden;
- voteren krediet voor aanleg riole-
ring in Medler;
- verkoop strook grond aan H.J.
Groot Roessink, Het Hoge 62 te Vor-
den.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 18 ok-
tober 1983 om 20.00 uur in de boerde-
rij nabij het Kasteel. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
- beroepschrift Freiherr E.A.S. von
Mengden, Ruurloseweg 81 te Vorden

tegen verleende kampeerexploitatie-
vergunning;
- verkoop strook grond aan H.J.
Groot Roessink, Het Hoge 62 te Vor-
den;
- uitvoering Provinciaal Afvalstof-
fenplan Gelderland;
- instellen van een parkeerverbod
voor een gedeelte van de Burgemees-
ter Galleestraat;
- vaststelling lokatie woonwagencen-
trum.
- beperking gemotoriseerd verkeer
om redenen van natuurbehoud;
- rampenplan;
- Monumentenverordening en sub-
sidieverordening behoud van elemen-
ten van bouwkunst in Vorden.

De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op woensdag 19 ok-
tober om 19.00 uur in het koetshuis,
bureau gemeentewerken. Aan de or-
de komt onder meer:
- aanleg riolering Medler;

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
— de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spr^fcijd opleggen;
- d^mikken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorpss-
traat te Vorden.

5. L^ptie woonwagencentrum
Zoals wellicht bekend zal zijn is de ge-
meente Vorden in het kader van het
provinciaal woonwagenplan verplicht
om een centrum voor vijf woonwa-
gens te realiseren.

Door Rijk en Provincie is voorgeschre-
ven waaraan zo'n lokatie dient te vol-
doen. Zo dienen bijvoorbeeld de

standplaatsen zodanig in de omgeving
van andere woonbebouwing gesi-
tueerd te worden dat de bewoners van
het centrum op gelijke wijze als de
plaatselijk bevolking gebruik kunnen
maken van de in de gemeente aanwe-
zige voorzieningen (scholen, winkels,
openbaar vervoer e.d.). Een afstand
van maximaal 800 meter ten opzichte
van die voorzieningen wordt dan ook
door hogerhand als maximum geno-
men.

In het voorstel aan de gemeenteraad
laat het college van Burgemeester en
wethouders de keuze voor zo'n lokatie
vallen op een terrein aan de Overweg
alhier, tegenover o.a. perceel no. 5.

Aandacht wordt in het voorstel ook
geschonken aan de potentiële lokaties
die de gemeente op het oog heeft ge-
had en waaruit de uiteindelijke keuze
is voorgekomen.

Zo bleek een lokatie waarnaar zowel
de voorkeur van het college als de
commissie voor Algemeen Bestuur
uitging, te weten het voormalige
woonwagenkamp aan de Hameland-
weg, niet de vereiste goedkeuring van
hogerhand te verkrijgen. Een lokatie
nabij de zuiveringsinstallatie aan Het
Hoge stuitte op problemen in het ka-
der van de milieu-wetgeving.

Het vroegere kampje in Kranenburg
(Jonkersbos) is slechts geschikt voor
ten hoogste 2 a 3 standplaatsen. Split-
sing van een centrum voor 5 stand-
plaatsen over twee wel erg kleine cen-
tra wordt om diverse redenen niet
wenselijk geacht.

Tenslotte is - mede naar aanleiding
van de resultaten van de inspraaka-
vond op 11 februari 1982 - nog gezocht
naar een mogelijkheid op ca. 110 me-
ter afstand oostelijk van de thans ge-
kozen lokatie aan dgJDverweg. Óók
die lokatie kon eve^M - net als de
Hamelandweg - nietje vereiste in-
stemming van hogerhand verkrijgen.

De thans voorgestane lokatie aan de
Overweg is hieronc^ schetsmatig
aangegeven. In teg^pelling tot de
eerdere keuze voor deze plek is thans
gekozen voor een opstelling langs de
Overweg. Deze wijziging acht het col-
lege evenwel dermate gering dat daar-
door niet opnieuw een inspraakronde
gevolgd hoeft te worden.

Mocht de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 25 oktober a.s. de lokatie-

Vanaf dinsdag 4 oktober zijn ruim 100 vestigingen van Jac. Hermans
Prijs-slag en Profimarkt Zuid-Nederland volle- en halfvolle Nederlande
melk gaan verkopen voor f 1,19 resp. f 0,98 en zullen daarmee onder de
wettelijk vastgestelde minimumprijs doorgaan.

De minimumprijs is al jarenlang in discussie, maar afschaffing blijft ach-
terwege. Intussen wordt Jac. Hermans Prijs-slag gedwongen melk te ver-
kopen voor een prijs die hoger is dan een gezonde bedrijfsvoering nood-
zakelijk maakt. Bovendien maakt de huidige regeling prijsonderbieding
vanuit het buitenland mogelijk zonder dat men met de prijs van Neder-
landse melk daarop kan reageren. Op deze manier werkt de regeling con-
currentievervalsend.

Jac. Hermans Prijs-slag onderschrijft de noodzaak van een ordelijk eco-
nomisch verkeer. Bij de door hen gekozen prijsstelling is er dan ook van-
uit gegaan dat een kleine marge tussen inkoopprijs en verkoopprijs
moest overblijven.

De ondernemingen zullen echter niet aarzelen verdergaande prijsverla-
gingen te volgen als zich elders in het land dumpprijs praktijken gaan
voordoen, die een commercieel antwoord noodzakelijk maken.

De aktiviteitencommissie van de voetbalvereniging "Vorden"
die gedurende twee avonden de Wierdense revue in Vorden lie-
ten optreden kan met voldoening op dit "culturele experiment"
terugzien want beide avonden was de zaal van het Dorpscen-
trum uitverkocht.
Een gegeven waar Dika, Graads, Moo
en Hennik de laatste jaren steevast
mee worden gekonfronteerd namelijk
uitverkochte zalen.
De revue in Vorden was voor het ge-
zelschap uit Wierden in feite ook
nieuw zodat zoals Graads en Dika ons
na afloop vertelden hier en daar nog
wat aan de tekst moet worden bijge-
schaafd. Toch kon er op beide avon-
den heel wat gelachen worden. Vooral
de solo-optredens van Dika waren als
vanouds natuurlijk en overtuigend. In
een act voor de pauze vertelde ze over
haar belevenissen in een warenhuis

waarbij de "fiene stadse dames" op de
hak werden genomen. De sketches na
de pauze verliepen over het algemeen
niet zo vlot. Vooral de scène met de
geheime zender haperde nog al eens.
Overigens had het gezelschap, dat al
de teksten zelf schrijft, op amusante
wijze een toespeling naar de voetbal-
vereniging "Vorden" in de reuve ver-
werkt. Ondanks de kleine onvolko-
menheden kon het publiek toch ge-
nieten van een als geheel geslaagde
show. Na afloop werd de Wierdense
Revue dan ook terecht door de aktivi-
teitencom. in de bloemetjes gezet.

keuze overnemen, dan zal uiteraard
nog wel het bestemmingsplan gewij-
zigd moeten worden, binnen welk ka-
der de mogelijkheid bestaat bezwaren
in te dienen. Dit geldt eveneens voor
het geval in de tussentijd - met mede-

GEMEENTE VORDEN

LOKATIE WOONWAGENGEBIEB

GEMEENTEWERKEN VORDEH
SCHAAL 1 : 2000
10-10*1983

werking van Gedeputeerde Staten (de
zogenaamde procedure ex. artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning) getracht zou worden het cen-
trum alvast te realiseren.

Ouderavond
Openbare Lagere
School
Dezer dagen werd de jaarlijkse alge-
mene Ouderavond van de Openbare
Lagere School gehouden. Aanwezig
waren vele ouders, het gehele onder-
wijzend personeel en leden van de
Ouderraad. Dhr. Venhuis, voorzitter
van de Ouderraad, heette iedereen
van harte welkom; in het bijzonder
dhr. Bogchelman als afgevaardigde
van B&W, dhr. van Meerem en de ou-
ders van de leerlingen van de eerste
klas.
Na het afwerken van de vaste agenda-
punten werd aan dhr. van Meerem het
woord gegeven. Als nieuw hoofd ver-
telde hij iets van wat er dit schooljaar
gebeuren gaat. O.a. deelde hij mee dat
op 3 en 4 november de jaarlijkse feest-
avonden gehouden zullen worden.
Ook zal Sinterklaas dit jaar de school
weer bezoeken en zal het onderwij-
zend personeel een toneelstuk opvoe-
ren voor alle leerlingen.
Verder ging hij in op de huidige situa-
tie mede i.v.m. de wet op het Basison-
derwijs die in 1985 van kracht zal wor-
den.
Na de pauze was mevrouw Geluk van
de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal uitgenodigd. Zij gaf een le-
zing met als titel: Jeugdlectuur, een
open boek voor ouders? en vertelde
over de invloed van het lezen op de
ontwikkeling van het kind.
Hierbij gaf zij allerlei informatie over
de verschillende soorten jeugdlectuur
en met behulp van teksten en illustra-
ties uit kinderboeken maakte ze de le-
zing tot een interessant en aantrekke-
lijk geheel.

Tot slot bedankte dhr. Venhuis iede-
reen voor zijn komst naar deze ouder-
avond, ook dit jaar de moeite waard
om van het "schoolgebeuren" op de
hoogte te blijven.



Philips gloeilampen
25 t/m 100 Watt nu

Glycerona
handcrème
pot vanlMvoor

Tolet Super
W.C. blok
van+lfrvoor

Pokon planten-
voedsel
500 ml.

Borden
diep, plat ofdessert-235

Flair keukenrol-
houder
vcrn47r9SVoor

f Café me l koffie me l k

UNÖX

Dixan zeeppoeder
vat 4,5 kilo 1Z4& nu

Baya sateh
pak van 0*99voor

Van Nelle thee-
zakjes
Engelse melange
pak van 4^23-voor

Koop mans panne-
koekmeel
speciaal pak 1.42

Unox knakworst
blik 200 gram 2^&

ia

^^^"wHB

Remia soft
margarine
kuip 500 gram 1*09 j

Bolletje knapper-
brood
pak vanlrW voor

Millwood whisky
cream
fles van&95-voor

Royal Club Shandy

Kreyenbroek rooi
boterstaaf

f Engels drop
baal 400 gram

van

Cote d'or bonbon-
repen
4 stuks 2,49

King
peper

munt
ROLLEN

ratUUTïMfl^
**

Duyvis zoute
pinda's
zak 250 gram 2.3? nu

Bruggen Corn
flakes
groot pak 4.9&

Eru Goudkuipje
van-4^42 voor

' •

Oktober
wijnmaand!

"Vina Canda"Rioja
rood 1980445-

,

Smith Chips zout of
paprika
gezinspak1,O9en gratis
klein zakje chips bij ledere zak

Haen korstplakjes

Nu bij aankoop van
12 flesjes glas gratis

Mocconarood
pot 200 gram 4O49

;i|:|;| :
- _,-—^—

{
Radion
zak 2 kilo439

Nieuw!
De Ruyter
kokoshagel
pak 400 gram 3.99

'Vina Canda*RioJa
wit 1982 44+

een voortreffelijke rode Bordeaux
Chateau Bellevue 1978
nu van 6.95 voor

Geldig van 13/10 t/m 15/10 '83
Nieuw! Ons assortiment panklare
produkten is uitgebreid meteen viertal
heerlijke produkten

Ter introduktle:
500 gram Taugé Groenteschotel
500 gram Belgische hutsepot
400 gram Gemengde

Andijviesalade
500 gram Stoofschotel

Al deze panklare produkten zijn voorzien
van recepten

^̂ ••••••••̂ ^̂ •̂ ••••̂ ••̂ •̂i

Maandag 17/10: Dinsdag 18/10:
Goudgele andijvie Worteltjes met]
kilo peterselie kilo

Draagtas met 2 kilo
heerlijke
Franse Golden
Delicious

Goudgele Dole
bananen MIO

Spruiten
kogelhard, per kilo,

Woensdag 19/10:
Heerlijke panklare
Stoofschotel
500 gram. Voorzien vai
een recept

Rechtstreeks van de kweker:
Supermooie
Cyclamen
Barstend vol knop

stekken Grote pot
chrysant slechts 3 geënte

Cactusjes
per st uk 2.95
3 stuks

standplaats. Potgrond
vochtig houden.

Coberco gr/es-
mee/pap
11tr. pak nu

Coberco
chocoladevla
0.5 Itr. nu

Goudse kaas
jong belegen kilo

Boursin
150 gram nu

Chateau au grand
Paris
1982 wit, f les 4.95

•OftiV*

VS MARKT UW VOORDEELMARKT VOO» KWALITEIT EN PMJS!
Zutphen-Borculo-Hengelo (Gld)-Eerbeek'Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden



WAARDEBON
Inleveren bij de kassa

Po/grond
extra grote zak a 25 Itr.
Normaal4.75, V.S. prijs2.75

Nu voor

Geldig van do. 13/10 - ivo. 19/10 '83

WAARDEBON
Inleveren bij de Slagerij af d.

Fijne verse braadworst
hele kilo

Geldig van do. 13/10 - ivo. 19/10 '83

WAARDEBON
Inleveren bij de af d. Vleeswaren

Gegrilde achterham
i 00 gram 9

WAARDEBON
Inleveren bij de kassa

W.K.
Lekkerbekjes

wm -IITT*"1^*1™ '̂"

f

Geldig van do. 13/10 • wo. 19/10 '83

aonbi
Geldig van do. 13/10 • wo. 19/10 '83

<*>

Geldig van 13/10 t/m 15/10 '83

Magere varkens- Varkens
lappen Rollade
hele kilo hele kilo

Nasi vlees
500 gram

Schnitzels
geponeerd, van de
schouder hele kilo

Grove
braadworst
hele kilo

Bovenpoot
500 gram

Geldig van 13/10 t/m 19/10 '83

Schouderham
150 gram

é$s KI

Maandag t/m woensdag;
17/10 t/m 19/10

Schouder-
karbonade
hele kilo

Zuurkoolspek
500 gram

Katenspek
100 gram

Snijworst
150 gram

CornedBeef
100 g ra m

Ringleverworst
± 500 gram, per stuk

BOKMA

v, mmïï^m

Puntjes of
bolletjes
zak 6 stuks

Krenten
bollen
zak 4 stuks

lliilff Boerenkrentenmik
met spijs 800 gram

Hachéevlees
500 gram

Huzarensalade
Hors d'Oeuvre
ongegameerd, kilobak

Bokma jonge
jenever
1 liter feestprijs

Bols
bessenjenever
1 liter nu

Henkes vieux
1 liter A6J&

Sonnema
Beerenburg
1 liter

VS-MARKT OW VOORDEELMARKT VOOR KWAUTOT EN PRIJS!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Eerbeek'Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden



Geld vastzetten is tot nu toe de enige
manier geweest om flink wat rente te krijgen.
Immers, hoe langer vast, hoe hoger de rente.

Maar wie zich toevallig genoodzaakt zag
dat spaargeld tussentijds aan te spreken, sneed
zich wél lelijk in de vingers aan renteboete. Of
merkte zelfs helemaal niet bij het eigen spaargeld te
kunnen komen.

Dat moest anders kunnen, vonden we bij
de Bondsspaarbank. Sparen, prima; maar een mens
moet toch over z'n eigen geld kunnen beschik-
ken? Daarom introduceren we nu de Patentreke-
ning. Die geeft u 'n heel aantrekkelijke rente, zonder
dat u al uw spaargeld jarenlang moet vastzetten.

en toch
Dus kunt u er bij wanneer u wilt. Maar blijft u

er 6 maande^f, dan is dat wel zo voordelig. Als u de
tabel bekijkt, zult u zien dat u altijd begint met een
prima basisrente.

Maai^ok dat de Patentrekening u beloont
met een extra rentepremie (ca. 50% van de basis-
rente) over dat gedeelte van uw spaargeld dat de
gehele renteperiode op uw rekening stond.

De rente krijgt u tweemaal per jaar bijge-
schreven: op l december en l juni. Pal voor vakan-
tie en dure decembermaand. Alle details leest u in
een foldertje, dat u bij ons kunt halen. Doet u dat.

Want is 't niet mooi om te sparen met hoge
rente en toch zo vrij als een vogel te zijn?

Dat kan met de PATENTREKENING
Rekening

soort

Patent basis

Minimum*
saldo

Patent 1 t' 2.500,-

Patent 2 f' 5.000,-

Patent 3
* \vi)/ igingen in mi

f 1 0.000,-
nimumsaldi en remeu

Basis*
rente

•
3 Vj%

3'/2°/0

4 %

4 ' - i %

Premie*
rente

•

'Ibtaal
rente

3'/2%

5'/4%

2 % 6 °/o

2V;% 6Vz%
ir ieven voorbehouden!

• hog(
• dag(
• rent
• hoe
• rent

Doe

• dagelijks opvraagbaar zonder boete of opnamekosten
• rente opgebouwd uit basisrente plus premierente

hoe hoger uw minimumsaldo, hoe hoger de rente
rente bijschrijving op l december en l juni

Doe meer met de spaarbank die meer doet

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

spaarbank
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"DAAR BIJ DIE MOLEN DAAR WIL IK WONEN"

Firma Kluvers viert eeuwfeest

"Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen". De
ouderen onder U zullen bij het horen van dit lied ongetwijfeld
terugdenken aan de tijd van de veleta of hoe die dansen uit vroe-
gere jaren ook mogen heten.
De 69 jarige mevrouw van Ark-Klu-
vc is , beter bekend als t an t e Jo zal het
molenliedje ongetwijfeld na aan het
hart liggen. Immers haar hele l even
lang is zij gckonfronteerd geweest met
het draaien van de molenwieken. De
firma Kluvers aan de Zutphenseweg
te Vorden bestaat volgende week na-
mel i jk 100 jaar. In al die jaren is de
naam Kluvers nauw met de molen
verbonden geweest.

Hackfortermolen
Dat begon in 1883 toen Jan Kluvers
uit het Overijsselse Dclden in het
achtkastelendorp Vorden neerstreek
om hier de hand te vragen van Johan-
na Kle in Krancnbarg, afkomstig ui t
het buurtschap Mossel en woonachtig
op de plek waar thans Ab Berenpas
woont.
Deze Jan Kluvers, de opa van t an t e Jo,
werd pachter op een boerderij op het
landgoed Hackfor t . /ijn beroep was
evenwel molenaar op de Hackforler-
molen. Daarnaast had hij nog een
paar "beesten" en anderhalf varken.
Zo voorzag Jan Kluvers in zijn dage-
l i jkse boterham. Immers de monden
van de beide zonen Hendr ik en Wil-
lem en dochter Mina moesten ook ge-
voed worden. In 1903 (op 59 jarige
leeftijd) overleed de pionier van het
Kluver-bedri j f . Zijn weduwe, evenals
haar man zeer voortvarend kocht in
1905 de hu id ige molen "De Hoop"
aan de Zutphenseweg. Zoon Hendr ik
werd hier molenaar.

Met de kruiwagen
Deze Hendr ik Kluvers trouwde in
1908 met Anna Gerritsen. Uit dit hu-
welijk werd dochter Johanna ( inder-
daad tan te Jo) geboren. Voor een mo-
lenaarsgezin was het in die lijd hard
werken om aan de kost te komen. Ik
denk dal ook in die jaren hel t r immen
werd uitgevonden. De boeren brach-
ten de rogge namelijk met de kru iwa-
gen naar de molen. De rogge (mees ta l
een mud) werd kapot gemaald en een
dag later weer per kruiwagen opge-
haald. De landbouwers moesten clan
wel Iwee keer lopen maar hoefden al-
leen maar het maalloon van 15 cent te
betalen!
Een half mud maismeel (35 kg) kostte,
zo lezen we in het kasboek uit 1911,
twee gulden en vijf-en-vijftig cent, ter-
wijl het maalloon 20 cent bedroeg. Te-
genwoordig kost een half mud mais
f44,80 aankomst haven Rotterdam.

Crisisjaren
In de oorlogsjaren van 1914-1918
werd de molen voor andere doelein-

den gebruikt . Hoofdzakelijk werd er
hout gezaagd. Gedurende de Tweede
Wereldoorlog werd er wel gemalen.
Maar clan vaak s t iekum. Dal gebeurde
ook 's nachts wanneer er tenminste
wind was.
Dochter Johanna trouwde in 1942
met Jan Frederik van Ark (afkomstig
van de smid uit de Wildcnborch). Uit
dit huwel i jk werden twee zonen gebo-
ren Henk (1943) en Jan (1946) .
Jan Frederik van Ark had in die dagen
geen alledaags beroep. Wie is er nu te-
genwoordig halve dagen molenaar en
halve dagen smid'? Na de oorlog kwam
Jan van Ark volledig in het molenaars-
vak terecht .

Verbouwde jeep
Het jaar 1948 staal als een bijzonder
jaar in de boeken van de firma Kluvers
geschreven. Men schafte de eerste
vrachtwagen aan. En wat voor één.
l . e n tol vrachtauto verbouwde jeep.
Eén ding was zeker, de auto liep als
een t r e in .

Korenmolen "De Hoop"
Dan de korenmolen. Toch wel de trots
van de f ami l i e . In 1951 werd er een
stuk bij aangebouwd. Twaalf jaar la ter
in 1963 onderging de molen in één
jaar zelfs drie verbouwingen. Vroeger
had de molen in eerste i n s t a n t i e zoge-
naamde latwieken. Hier werden doe-
ken omheen gespannen om meer
wind te vangen.
Later werd de molen voorzien van
klepwieken, uitgevonden door G. ten
Have, molenbouwer te Vorden. "De
I loop" was de eerste molen in Neder-
land die met deze klepwieken werd
ui tgerus t . Tegenwoordig hebben de
meeste molens in ons land deze klep-
wieken. Bij te harde w i n d remmen ze
zich van zelf af. De kleppen gaan dan
n a m e l i j k los. Bij Noordwesten wind
wordt de molen niet gebruikt. Te ge-
v a a r l i j k .

Monumentenzorg
In 1976 werd de molen nogmaals ge-
restaureerd en valt de korenmolen
"De Hoop" thans onder Monumen-
tenzorg. Hierdoor kan men namelijk
voor het onderhoud ( a l l e e n de bu i ten-
k a n t ) voor subsidie in aanmerking ko-
men. De grootste "klapper" wordt
echter gemaakt wanneer de w i e k e n
van de molen de gehele dag draaien.
Voor elke dag ontvangt de f i rma K lu -
vers dan nameli jk een subsidie van
één gu lden tol één gulden v i j f t i g !
Zes jaar geleden stopte de f i rma Al-
bers in Vorden met haar a k t i v i t e i t e n .
Het personeel dat daar in het meng-

voederbcdrijf werkzaam was kon toen
b i j de firma Kluvers in dienst t reden.

Winkel
In 1965 sloeg de firma Kluvers haar
vleugels verder uit . Een stukje van de
pccrdestal van de schuur werd ge-
bru ik t voor de verkoop van landbouw-
benodigdheden. Koetouw, klompen
e. d. Later ging men bovendien hen-
gelsportartikelen verkopen. Op dit
moment voorts een uitgebreide sorte-
ring sportart ikelen. Inmidde ls waren
ook al voeders voor k le in huisdieren
aan hel assortiment toegevoegd.
Droefenis in 1970. Toen kwam Jan
van Ark namelijk op 58 jarige leeftijd
bij een verkeersongeval om het leven.
Zoon Henk ging toen "de mölle"
doen, terwijl zoon Jan de winkel ging
runnen (daarbij sinds zes jaar geassis-
teerd door Jan Meyer). Tante Jo is zelf
ook nog volop aktief. Samen mei zoon
Jan neemt zij de boekhouding voor
haar rekening. Uit dankbaarheid ual
de wieken van de molen bij de firma
Kluvers al een eeuw draaien, wordt de,
clientèle ter gelegenheid van dit hon-
derd-jarig bestaan op woensdag 19 ok-
tober in Hotel Bakker een feestavond
aangeboden.

Dat sparen door de jaren heen een
zinvolle zaak is en blijft, wordt tijdens
de-jaarlijks door de Rabobanken in
Nederland te organiseren spaarwcek
extra benadrukt. Zeker in tijden waar-
in het economisch minder goed gaat,
wordt er intensiever gespaard. Het ap-
peltje voor de dorst spreekt bijna iede-
reen slerk aan. De Rabobanken, van
huis uil spaarbanken, welen de spaar-
der met een aantrekkelijk pakket
spaarvormen voor zich te winnen. De
jaarlijkse spaarweek, een ware tradilie
van de Rabobanken, zorgt voor druk
spa;^»keer van maandag 17 tot en
met vrijdag 2 1 oktober.

Nieuwe spaarders
De Rabobanken rekenen ook dit jaar

een toeloop van nieuwe cliën-
huidige marktaandeel be-

draagt ca. 50% van het totale landelij-
ke spaardersbestand.
Hoewel Nederland als een zeer spaar-
zaam land bekend slaat - het totale
spaartegoed beloopl zo'n 130 miljard
gulden - dal is gemiddeld 10.000 per
Nederlander! is. hel aanlal nog-niet-
spaarders groter dan wordt veronder-
steld.
Ook de jeugd kan door middel van
goede voorlichting voor het sparen
worden geïnteresseerd.

Iedereen heeft wel een spaardoel
Iedereen heeft zo zijn eigen spaarwen-
sen. Daarbij valt te denken aan:
* Sparen voor onverwachte gebeurte-
nissen (auto- en wasmachinerepara-
t i e )
* Sparen voor kostbare aankopen in
de toekomsl (nieuwe auto, banks te l )
* Sparen voor later (aanvulling op het
pensioen)
* Sparen voor kinderen en kleinkinde-
ren (voor studie of huwelijk)
* Sparen voor regelmatige uitgaven
(hypotheek-rente/aflossing en verze-
ker ingen) .

Kalender en premie
Alle spaarders - n ieuwe zowel als be-
staande - ontvangen gratis de jaarl i jk-
se kalender die de Rabobank u i t -
brengt.
Dit keer onder de titel "Onderwg in
Nederland" kan de ontvanger een
fraaie verzameling foto's van Neder-
land tegemoet zien. Wie beslui t mei
ingang van volgende week automa-
tisch (b. v. maandelijks een vast be-
drag) te gaan sparen, ontvangt boven-
d ien een spaarpremie van f. 7,50.

Rabobank Tienerrekening
Al le jeugdige Rabobank-cliënten tus-
sen 10 en 18 jaar omvangen een spe-
ciaal voor hen ontworpen sporlkalen-
der voor 1984, zolang de voorraad
strekt.
Ook hier: nieuwe cliëntjes krijgen de
fraaie jeugdkalender eveneens kado.

Uitslag brandweer
tekenwedstrijd
Onderstaande pr i j swinnaars van de
brandweer tekenwedstrijd worden
a. s. zaterdag 15 oktober om 10.00 uur
verwacht bij de brandweerkazerne

Allemachtig '83
Zoon van dichter Staring inspireerde
Johan Lichtenberg tot het schrijven van revue
"Het lag eigenlijk helemaal niet in mijn bedoeling om ter gelegenheid van het 100
jarig bestaan van de GMvL een revue te gaan schrijven. Naar aanleiding van een
telefoontje van Reint Mennink ben ik op een bepaalde avond naar Vorden gegaan
om wat adviezen te geven.

Ik kom daar en dan blijken er allemaal
mensen te zitten die ik ken, oud klas-
genoten e.d. Min of meer werd ik toen
voor het blok gezet de revue te schrij-
ven", aldus Johan Lichtenberg aan de
vooravond van de revue ter gelegen-
heid van het eeuwfeest.
De naam 'Allemachtig '83' is bedacht
door de heer Offereins sociaal econo-
misch voorlichter van de GMvL. Hen
t i t e l waarje in feite alle kanten mee uit
kunt.
Toen Johan Lichtenberg éénmaal 'ja'
had gezegd liet hij zijn gedachten de
vrije loop, waarna hij op gegeven mo-
ment twee dagen vrij af nam en de
tekst ging schrijven.

INSPIRATIE
Lichtenberg: "De zoon van de welbe-
kende dichter Staring heeft mij eigen-
lijk geïnspireerd. Deze man uit de Wil-
denborch heeft 130 jaar geleden de
provinciale GMvL opgericht. Deze
Staring verrichtte veel werk voor de
landbouw. Hij l ie t woeste gronden
ontginnen. Je kunt eigenlijk stellen
dat Staring de man was die de Achter-
hoek uit het slob heeft gehaald.
Die periode heb ik o.a. in de revue ver-
werkt. Zeg maar een t ikkel t je nostal-
gie uit vroegere dagen. Vanzelfspre-
kend wodt ook ingehaakt op de huidi-
ge actualiteit , zoals het aanleggen van
gas, werkeloosheid", aldus Johan
Lichtenberg. 4fc
Waar Lichtenberg onO^tend bli j mee
is, is het feit dat hij hier in Vorden te

maken kreeg met een aantal mede-
werkers die al reeds een brok ervaring
op het gebied van toneel hebben op-
gedaan. "Mensen die begrijpen wat ik
bedoel maar wel met hun eigen in-
breng", aldus Lichtenberg. De mede-
werkers zijn overigens allemaal af-
komstig uit de GMvL, Plattelands-
vrouwen en Jong Gelre.
De beslommeringen rondom een re-
vue worden geregeld door een revue
commissie onder voorzitterschap van
Reint Mennink. Deze commissie staat
via Mennink in nauw contact met de
regisseur.

RODE DRAAD
Johan Lichtenberg benadrukt dat hij
voorstander is van een beschaafde
tekst. Ook heeft hij een gruwelijke he-
kel aan één clou. Alles moet een in-
houd hebben.
Als een rode draad zijn daardoor ei-
genlijk een vijftal personen de hele re-
vue door herkenbaar. Behalve een 12
tal personen die de schetsjes voor
hun rekening nemen, wordt mede-
werking verleend door een ballet-
groep onder leiding van Hieltje Teans-
tra uit Laren. De balletten sluiten aan
op de inhoud van de tekst.
"Dalzelfde is het geval met de liedjes.
Henk Bielderman eveneens uit Laren
heeft een zestal liedjes geschreven
waabij deze liedjes ook weer zijn afge-
stemd op de inhoud van de tekst van
de revue", zo zegt Johan Lichtenberg.
Het uit 12 persnen bestaande zang-

groepje staat onder leiding van Peter
Rouwen.
Daarnaast is er een technische com-
missie. Volgens de regisseur een com-
missie die het helemaal in de vingers
heeft.
"Neem b.v. de decors. Je kunt rustig
stel len dat de decors dertig procent
van het slagen van een revue uitma-
ken. Weustenenk en de zijnen hebben
er werkelijk iets moois van gemaakt",
zo zegt Lichtenberg.
Voor de muziek is de medewerking in-
geroepen van hete bekend orkest
"Transit". Een paar enthousiaste en
bekwame jongelui die luisteren naar
de naam "Look out" zorgen tijdens de-
ze revue voor het geluid.

Regisseur Johan Lichtenberg en
Reint Mennink van de revuecommis-
sie zijn het er unaniem over eens dat
het een uitermate gezellige revue gaat
worden met de humor als troef.

Als de voortekenen niet bedriegen
wordt de belangstelling overweldi-
gend. Nu al is de zaal van het Dorp-
scentrum voor 20 en 21 oktober ui t-
verkocht. De aanvraag voor kaarten
voor 22 en 26 oktober is ook al in volle
gang. De kaarten zijn voor deze avon-
den vanaf heden dagelijks in het
Dorpscentrum verkrijgbaar. De kaar-
ten kosten een tientje per persoon.
De organisatoren houden er nu al re-
kening mee dat er "vervolgavonden"
ingelast moeten worden.

voor een rondrit in een van de brand-
weerauto's. 4^
3 jaar: Dirk van DijlHi Stroet 14; 4
jaar: Karen Gussow, Staringsstraat 6;
5 jaar: Richard Meijer, B.v. Hackfort-
weg 4; 6 jaar: Miranda Linnenbank,
Het Kerspel 21; 7 jaar: Nicole te Lin-
de, Dorpsstraat 13; Audrey ter Beek,
Brinkerhof 96; 8 jaar: Carla Hoet ink ,
Nieuwstad 27; 9 jaar: Alexander Mo-
lendijk, Het Vaarwerk 14; 10 jaar:
Roei Groenendaal, Nieuwstad 9; 11
jaar: Jeroen Oonk, Hoetinkhof 107; 12
jaar: Ronald Rouwenhorst, Insulinde-
laan 16.

De nieuwe •
spaarbankkalender
Kinderportretten van Otto Dicke be-
palen het 'gezicht' van de spaarbank-
kalender 1984. Deze Nederlandse
kunstenaar bereikte dit jaar de 65 jari-
ge leeftijd, waardoor aan zijn werk in
de publicitei t en via plaatselijke expo-
sities publiekeli jk veel aandacht werd
besteed.
Omdat de spaarkalender al sinds 1948
als een karakterist ieke gezinskalcnder
wordt beschouwd is de keuze van het
onderwerp voor de kalender 1984 ge-
val len op dat bijzondere aspect van
zijn veelzijdig oeuvre waarin het kind
centraal staat. Otto Dicke geeft aan
zijn kinderportretten een lichte verte-
derende toets, welke zijn emotionele
betrokkenheid bij het onderwerp ver-
raadt .
Deze 'Dicke-kalender' wordt ter gele-
genheid van wereldspaardag, de der-
de dinsdag in oktober ui tgereikt aan
rond één miljoen spaarbankcliënten.
Circa 1000 spaarbankkantoren, her-
kenbaar aan de rode S met de punt
werken mee aan de distr ibutie.

5 nov. Vogeltentoonstelling v.d.
De Vogelvriend, Schoenaker

6 nov. Vogeltentoonstelling v.d.
De Vogelvriend, Schoenaker

12 nov. Uitvoering Vordens Toneel
12 nov. Feestavond HSV de Snoek-

baars, 35 jaar bestaan
15 nov. NCVB Tear Fund

17 nov. Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum

18 nov. Jong Gelre, Schaatsen
22 nov. KPO
25 nov. Jong Gelre, alg. najaarsver-

gadering Hotel Bloemendaal
26 nov. Vordens dameskoor uitvoe-

ring in het Dorpscentrum

20 okt. Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum

22 okt. Jong Gelre, Reveu GMvL,
Dorpscentrum

26 okt. KPO
28 okt. Jong Gelre, alg. ledenverga-

dering regio West-Achter-
hoek, zaal Jansen Hoog
Keppel.

3 nov. Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum

4 nov. Jong Gelre, dropping

BPj ons in d'n Achterhook
"Veurruut Toon, i'j mot t'r uut, 't is al lange lecht". Toon kreeg metene un
porre in de zied van zien vrouw. Toon grommen wat, drcajcn zich umme
en wol wieter slaopen. Twee aovunde waarn ze al lale ewes, v r i jdag nao
de Wierdense revue en zaoterdag nao 't mannenkoor waorbi'j 'n twee-
den aovund an gehalte oaver had ehad wat 'n eersten tekot was ekom-
men. Maor dat was veurbi'j, hee had now allene maor slaop.
"I'j mot t'r uut, 't hef vannach had ewaeid en ereagend, d'r zöll vasle un
hoop kastanje's cvall 'n wean. Veurugjaor he'j ze ow ok allemaole veur 'n
neuze weg laoten haal'n".
Toon begon zo'n betjen wakker te wodd'n, d'r zol wel niks anders op-
zitt 'n. Hee krop t'r maor uut en gooien zich un hand vol kold water deur 't
gezichte, daor wodd'n i'j wakker van.
Met un ketierken was e zo wied dat e op pad kon gaon, 'n emmer bi'j zich
veur de kastanjes die e dach te vinden op zo'n t ien menuten loop'n an
zien huus.
Too hee op de bewuste plaatse kwam zoag e wel dat zien vrouw geliek
hadde, 't jonge wat leien d'r un hoop onder, dat was de moeite nog 's
weerd. Hee begon de bolsterse met de klompe van de kastanjes te trean,
met de hande ko'j daor weinug an doen.
l lee was nog maor net goed en wel te gange too zien buurman van Klave-
ren d'r an kwam, ok met un emmer bi'j zich, den wol zeker ok kas t an j e s
zuuken. U m bes, maor dan toch neet hier! Toon kon neet zo goed met
van Klaveren oaverweg. Den stadsen kearl lei um gewoon neet, al meer
as ens had e d'r wat met ehad. Vanwekke nog waarn de krielen bi'j Toon
bi'jkans oavcr 't dak van de schuure evloagen umdat t'r un hond achteran
zat. Een van de krielen had zich dood evloagen tegen 't glas van 't terras.
Toon had t'r un eed op dörven doen dat 't de hond van de Klaveren was
ewes, zo goed ha ad e um wel ezeen.
Maor too hee later bi'j van Klaveren was ekommen had den ezeg dat de
hond 'n heel'n meddag binnen was ewes, den kon dat onmeugluk edaon
hemmen. Daor was Toon met op huus an cgaon, inwendug kokkend na-
tuurluk. Maor now was t'r un kans um um weer te nemmen.

"Zoo van Klaveren, i'j bunt ok al vrog op pad, maor nog neet vrog ge nog
veur dizze kastanjes, die bun t vandage veur mien, temins ten at 't ow daor
ok um te doene is".
"Jao, dat was 'l wel", beamen van Klaveren.
"Daorguns in 't bos steet ok nog un boom, daor zatt'n d'r van wekke nog
heel wat an, gaot i'j ze daor maor zuuken, dan kric'w hier ok gin ruzie".
Van Klaveren volgen de raod van Toon op en kösteren op 't bos an.
Toon ging dugtug an 't wark umme de kastanjes in 'n emmer te kriegen,
met 'n twintug menuten had e ze allemaole naoezeen en 'n goeien hal-
ven emmer vol te pakken. Too kwam van Klaveren ok al wcerumme.
"Zie", zei Toon, "dat he'j ok gauw ekönt".
"Daor stonnen al lene maor wilde kastanjes en dat wis i'j ok bes", grom-
men van Klaveren.
"Heb ik 't dan oaver lammen ehad?", vroog Toon vewonderd.
Van Klaveren zei doar niks op, hee leep met un helluggen kop op huus
an, tot groot vemaak van Toon.
Zo kriegt ze mekare nog wel 's ie pakken, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Ruim 200 deelnemers aan
fietscrosswedstrijd

"De Graafschaprijders"
De jongste loot aan de stam van de Vor-
dense auto- en motorclub "De Graaf-
schapryders" te weten de fietscrossaf-
deling heeft /aterdagmiddag aan de
Joostinkweg voor het eerst "aan de
weg" getimmerd.
Aan de georganiseerde wedstrijden
werd door ruim 200 jongelui deelge-
nomen. Afkomstig uit Vorden en
naaste omgeving. In de leeftijdsgroep
van zes tot zestienjarigen waren niet
minder dan 30 klassen.
De fietscrossafdeling van "De Graaf-
schaprijders" heeft nu weligwaar de
wedstrijdbaan gereed, de akkomoda-
tie moet nog even op zich laten wach-
ten. Toiletgelegenheden, bergruimtes
e.d. gaan toch nog enkele duizenden
guldens kosten. Desalniettemin
hoopt men één en ander voor de win-
ter gerealiseerd te hebben.
Uitslagen fietscrosswedstryden:
6 jaar: 1. Dick Mantel, 2. Niels Hilve-
rink, 3. Maurice Schaapveld.
7 jaar: 1. Raymond Wameling, 2. Da-
niel Willems, 3. Maurice van Haren.
8 jaar: 1. Roger Meerbeek, 2. Frank
Ridderhof, 3. Arno Linnenbank.
9 jaar: 1. Jarno de Boer, 2. Ramon
Wolters, 2. Michael Oosthart.
10 jaar: 1. Mare Wentink, 2. Remkes
Gerten, 3. Rene Vliem.
11 jaar: 1. Sakke Wit, 2. Michiel Vee-
nendaal, 3. Gerben Vruggink.
12 jaar: l . Paseal Paling, 2. Ronald Wa-
meling, 3. Maurice Bijlsma.
13 jaar: 1. Errol Hollander, 2. Gerben
Wentink, 3. Jurgen Woltham.

14 jaar: l . Hans Roks, 2. Richard Bodt,
3. Robbert Gebbink.
15 jaar: 1. Gert van Hierden, 2. Gcr-
win Strcngers, 3. Eddie Dostal.
16 jaar en ouder: l . Tonnie Tervoets, 2.
Theo Hendriks, 3. Gijs Peters.
Uitslagen Experts:
7 jaar: l . Björn v.d. Veer.
8 jaar: 1. Raimond Vesterink, 2. Den-
nis Hilverink, 3. Marcel Brunsveld.
9 jaar: 1. Igor Willemsen, 2. Mark
Maalderink, 3. Ricarda Fransen.
10 jaar: 1. Erwin Pieterse.
12 jaar: 1. Gerben Dorland, 2. Stefan
Braakhekke, 3. Henny Heutink.
13 jaar: 1. Iwan Willemsen, 2. Rik van
Dijk, 3. Oscar Maaskant.
14 jaar: 1. Olaf Willemsen, 2. Peter
Dwars, 3. Roy Jurriens.
15 jaar en ouder: 1. Pierre van Zuylen.
Cruisers klasse heren: 1. Appie Meer-
beek, 2. Lex Oosterhout, 3. Piet Pa-
ling.
Cruisers klasse dames: l . Ada van Hu-
nen, 2. Roeli Veldhuizen, 3. Diny
Wendriks.

Klasse Powder Puffs:
7 jaar: l . Natascha Massop, 2. Henriet-
te Reesink, 3. Bianco Vriesse.
8 en 9 jaar: 1. Corrine Dorland, 2.
Remke Maaskant, 2. Silvie Fransen.
10 en 11 jaar: 1. Sandra Meyer, 2.
Edith Braakhekke, 3. Astrid Dostal.
12, 13 en 14 jaar: 1. Christel Ernst, 2.
Monique v.d. Berg, 3. Jenny Zweve-
rink.
Open klasse: 1. Pierre van Zuylen.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Uit het Ratti-kamp
s.v. Ratti (za) - A.Z.S.V. 12:8-0
Het tweede van de zaterdag heeft te-
gen de formatie uit Aalten fl ink uitge-
haald. Het werd maar liefst 8-0. In de
12e minuut was het al Henk Sloetjes
die een penalty benutte. Jan van Bom-
mel tekende 5 minuten later 2-0 aan.
Nog voor rusl werd de voorsprong uil-
gebouwd tot 5-0 via doelpunten van
Piet van Royen, wederom Jan van
Bommel en Gerrit Hoetink.
Na rust hetzelfde spelbeeld met een
drukkend Ratli dal moeile had de Aal-
tense verdediging enkele malen Ie
verschalken. Hel waren toch weer Jan
van Bommel (2x ) en Henk Sloetjes
die de eindstand op 8-0 brachlen.
Ratti heeft nu 5 wedstrijden gespeeld
waaruil 8 punlen werden verzameld.
Een goed resultaat.

Dinxperlo l - Ratti l (dam.) 0-12
De Ratti dames trokken afgelopen*
zondag naar Dinxperlo om daar te
spelen tegen de gelijknamige club.
Zoals uit de einduitslag al bli jkt was
het voor de Ratti dames geen al te
zware klus.
De ruslsland was 8-0 door doelpunten
van M.Got ink3x , A. Berendsen3x,J .
Boers lx, R. Spithoven lx.
Na de rust bleven de Ralti dames het
spel beheersen, wat ui te indel i jk resul-
teerde in 'n eindstand van 12-0. De
laatste 4 doelpunten kwamen nog
voor rekening van B. Bos, J. Boers, M.
Gotink en A. Berendsen.

Ratti 2 (dam) - KI. Dochteren 10-0
In de eerste helft werd er door Ralti re-
delijk goed gevoetbald. Al gauw
kwam Ra t l i op een 1-0 voorsprong,
door Hermien Spilhoven. Snel hierop
volgde hel 2e dolepunt van Jolanda
Temmink. Gerda Bos scoorde 3-0. Jo-
landa Temmink brachl de sland op 4-
0 en gelijk er achteraan maakte Her-
mien Spithoven er 5-0 van. Gerry Be-
renden scoorde 6-0 en Gerda Bos 7-0.
De 2e helf t was niet het voetbal om
over naar huis te schrijven maar toch
werd er nog 3x gescoord en wel door
Miranda Sessink, Yvonne Sessink en
Gerda Bos.

Ratti /at. 3 - SKVW 6: 6-2
Door doelpunten van Hartelman en
Waarle bereikte Ratti met de rust een
3-0 voorsprong. Na de thee l iep Ratli
door doelpunten van Groot Roessink
uit tol 5-0. Eersl daarna konden de be-
zoekers wat terug doen 5-2. Kort voor
het einde bepaalde Bekman de eind-
stand op 6-2.

Zaalvoetbal
"Velocitas"
Het eerste team van Velocitas behaal-
de afgelopen woensdagavond in de

sporthal te Borculo een verdiende
overwinning van 3-0 tegen deze ploeg
uit Borculo, die opviel door hardheid
en onsportivileil. Het was Corry ten
Barge, die na ca. 10 minuten de bal on-
derschepte en van afstand raak schoot
0-1.
Vlak voor rust maakte Renze Kuitert
0-2 door een verdedigingsfout doel-
treffend af te straffen.
Vooral in de tweede helft werd het
spel harder en werden aan beide ploe-
gen strafminuten uitgedeeld.
In een rommelige slotfase bracht Ri-
chard Hartman de eindstand op 0-3.
De wedstrijd tegen Sp. Peters II bete-
kende het eerste verdiende kompeli-
tieverlies voor de Vordenaren.
Sp. Peters begon agressief en scoorde
voor rust tweemaal, terwijl keeper
Gerrit Bouwmeester nog een straf-
schop stopte. Rust 0-2. Na rust voltrok
zich het spel alleen nog maar op de
helft van de tegenstander, die echter
met counteren probeerde nogmaals
toe te slaan.
Dit lukte echter niet, evenmin echter
Velocitas, dat zich stuk liep op een
goede defensie en een voortreffelijke
keeper en bovendien het houtwerk
nog op haar weg aantrof. Eindstand 0-
2.
Velocitas III verloor geheel onnodig
met 1-5 van AZC I. Technisch was
AZC wel de betere ploeg, maar prak-
tisch alle doelpunten ontstonden door
verdedigingsfouten. Bij de 0-4 scoor-
de Rudy Hengeveld voor de Vordena-
ren tegen.
Programma volgende week:
maandag 17-10 Vorden: Velocitas II -
oldenkotte I 20.00 uur; Zutphen: Pan-
clawa III - Velocitas III 18.30 uu r .

Uitslagen
V.V. Vorden
Zaterdag 8 oktober
Concordia Wehl AH - Vorden AH 6-
0; Vorden A l - Ruurlo Al 4-2; Pax B I
- Vorden B l : 3-0; Vorden B2 - Oeken
B I 10-1; Vorden C l - V o r d e n C2 4-0;
Vorden C3 - Longa C6 2-3.
Zondag 9 oktober
Loo-Vorden l-2; Ruurlo 3-Vorden 2:
2-1; Vorden 3 - Zedciam 3 0-0; SHF 2 -
Vorden 4 1-0; Vorden 5 - Erica 6 1-13;
SHE 3 - Vorden 6 0-0; Vorden 7 - Erix
73-0; Vorden 8 - Lochem 10 1-4.

Programma
V.V. Vorden
Zaterdag 15 oktober
Vios AH - Vorden AH; Vorden A l -
Pax A l ; Gazelle B l - Vorden B l ; Vor-
den B2 - Lochem B2; Vorden Cl -
Kollen Cl; Noorddijk Cl - Vorden
C2; Witkampers C3 - Vorden C3.
Zondag 16 oktober
Vios B - Vorden; Vios B 3 - Vorden 2;

Varsseveld 4 - Vorden 3; Vorden 4 -
Warnsvcld 2; Oeken 4 - Vorden 5;
Vorden 6 - Be Quick 5; Vorden 7 - Die-
penheim 4; Vorden 8 - Friea l 1.

Vorden bekert
verder na gelukkige
zege op 't Loo
"We mogen de handen dichtknijpen
dat we hier twee punten hebben be-
haald", zo reageerde Vorden-trainer
Ruud Gerritsen zondagmiddag na
afloop van het bekerduel tussen 't Loo
en Vorden.
Inderdaad de geelzwarten hadden
Vrouwe Fortuna deze middag beslist
in haar midden. Met name in de eerste
helft was het de thuisclub dat de toon
aangaf. Het Vorden-doel werd voort-
durend belaagd, waarbij de geelzwar-
ten geluk hadden dat de Loo-voor-
waartsen onstellend slordig met de ge-
schapen kansen omsprongen.
Geheel in de lijn der verwachtingen
werd desondanks toch gescoord. Dat
gebeurde in de 25e minuut van de eer-
ste helft. Tien minuten later kwam
Vorden dankzij een tegenaanval op
gelijke hoogte. Een voorzet van Peter
Hoevers op rechts werd fraai door Ed-
dy Hiddink ingekopt 1-1.
Geheel tegen de verhouding in dus
een gelijke stand bij rust. Na de thee
kwam Vorden wat beter voor de dag
en ontstond in eerste instantie een ge-
lijkopgaande strijd. Het was Vorden
dat scoorde. U it een pass van C. Ooste-
rink gaf Eddy H i d d i n k de Loo-doel-
man geen schijn van kans 1-2. In de
resterende minu ten probeerde de
thuisclub de bakens te verzetten. Men
werd sterker. Tien minuten voor tijd
lag de gelijkmaker binnen bereik toen
bij een scrimmage voor het Vorden-
doel een LooTspeler onderuit werd ge-
haald. Vorden had echter opnieuw ge-
luk want de penalty werd niet benut.
Via de bui tenkant van de paal ging de
bal naast. In elk geval bekert Vorden
verder maar vraag nie t hoe.

Onnodig verlies
DashQames tegen
SEC Emmen
De dames van Dash, uitkomend in de
landelijke^^-de divisie hebben de
eerste thu^wedstrijd niet in winst
kunnen opzetten. Tegen SEC II uit
Emmen werd met 2-3 verloren. De
Vordense dames, voor het eerst sinds
weken, weer in sterkste opstelling gin-
gen in de eerste twee mats voortva-
rend te werk. Beide sets werden met
de cijfers 15-13 gewonnen.
In de derde set leek Dash regelrecht
naar en 3-0 voorsprong te zullen afste-
venen. De gehele set een voorsprong
9-6 -11-7. Toen was het echter plotse-
ling gebeurd en sloeg de balans in het
voordeel van SEC om. Zij wonnen de
set toch nolg met 12-15.

Bij Dash lukte het hierna niet meer.
Daarentegen kwam het blok van de
dames uit Emmen steeds beter in
vorm. Zij wonnen de set dan ook ver-
diend met 1 1 - l 5. Geheel gedesillusio-
neerd werden de Dash dames in de
vijfde set van het veld gespeeld. Set-
stand 5-15, waardoor SEC met een 2-3
zege het Drentse land weer kon op-
zoeken.
Zaterdag 15 oktober gaan de dames
van Dash op bezoek bij Verdan I uit
Haaksbergen.

Volleybaluitslagen Dash
DCC I (d-ames) - Dash I I I : 2-1; Meis-
jes C: Epse - Dash II: 3-0; Meisjes A:
Boemerang - Dash I: 0-3; Meisjes B:
Dash II - Hansa: 3-0; Dash I - Wilhel-
mina I: 0-3; Meisjes A2: Dash II -
ABS: 2-1; Jongens B: Dash I - ABS: 3-
0; Dash II - DVO: 2-1.

Dash heren met 1-2
overeind tegen
Boemerang Olst
De heren van Dash hebben zich in de
eerste k las in de kopgroep weten te
handhaven door de ui twedst r i jd tegen
Boemerang uit Olst met 1-2 te win-
nen.
In de eerste set leverde Dash een waar
huza rens tuk je door een 11-3 achter-
stand om te buigen i n e e n l 1 -15 setzc-
ge.
De/e krachtsinspanning moest men
in de tweede set bekopen waardoor
met 15 -11 werd ver loren . In de derde,
gelijkopgaande set, trok Dash de
wins t in de slotfase naar zich toe. Set-
stand 1 1 - 1 5 .
De heren II van Dash, wonnen t h u i s
met 3-0 van Sp. Deventer.

BV Flash Vorden Dammen DCV
Badmintonuitslagen
Hel begon slecht voor het tweede
team van Flash-Vorden toen zij op
dinsdag 4 oktober jl. moesten uitko-
men tegen het team uit Wehl.
De herenenkel werd zowel door Kater
als door Coppiëns verloren.
Gelukkig verliepen de wedstrijden na-
derhand voor het team van Flash gun-
stiger, mede doordat de dames A.
Baars en R. Lieverdink al hun par t i jen
met groot verschil wonnen terwijl ook
Kater en Coppiëns zowel de ge-
mengddubbel als de herendubbel op
hun naam konden brengen.
Het feit dat veel parti jen pas na drie
sets konden worden beslist, bewees
wel dat de beide teams aan elkaar ge-
waagd waren.
De ui teindel i jke uitslag was 6-2 voor
Flash-Vorden, die hiermee voor de
derde achtereenvolgende keer hun
thuiswedstrijd wonnen.
Einduitslagen:
HE R. Kater 14-17/8-15; F. Coppiëns
13-15/15-4/9-15; DE A. Baars l l - l /
11-3; R. Lieverdink 11-9/3-11/11-Ü;
GD A. Baars/R. Kater 15-4/15-5; R.
Fievcrdink/E. Coppiëns 15-5/7-15/
17-16; HD E. Coppiëns/R. Kater 11-
15/15-9/15-9; DD A. Baars/R. Liever-
dink 15-2/15-3.
Aanstaande dinsdag 18 oktober zijn er
weer wedstrijden in de sporthal, l
team senioren van Flash, aanvang
19.30 uur. Kom kijken!

Treffers '80
Het eerste team van de tafeltennisver-
eniging Treffers '80 heeft tegen Win-
terswijk een zware 7-3 nederlaag gele-
den. Evers slaagde erin tweemaal tot
winst te komen en Knippen l x. S. Ho-
venkamp verloor al zijn partijen.
Treffers 11 speelde met 5-5 gelijk tegen
koploper Bredevoort. Schoenaker
scoorde 3x en Jansen l x .
Het derde team verloor met 4-6 van
Winterswijk W. Voortman en R. Boh-
mer wonnen ieder twee partijen.
Bij de jeugd won Treffers II met 10-0
van Litac Zeiler. Voor de volle winst
zorgden Wiekart, Hovcnkamp en
Schouten. Treffers bleef door dit re-
sultaat koploper. ^^

"Herberg"
Tafeltennistoernooi
Voor het zogenaamde "H^fcprg" ta-
feltennistoernooi op 8 janwri 1984
kan men zich bij onderstaande perso-
nen opgeven: H. Dieters.de Bongerd
8, Vorden; J.W. Jansen, H. v. Brame-
renstraat 4, Vorden; M. Martinus,
Raadhuisstraat 47, Hengelo.

Sparta nieuws
Zaterdag 8 oktober hebben 3 dames
teams van de gym ver. Sparta deelge-
nomen aan de lijnbal wedstrijden te
Eibergen. Deze lijnbal en volleybal
wedstrijden werden georganiseerd
door Rayon Berkelstreek. Er moesten
door elk team 4 partijen gespeeld wor-
den. Hoewel de dames zich goed voor-
bereid hadden, was het erg moeilijk
een game te winnen, vooral van de
grootste concurrenten de dames van
N.G.V. Neede. Een finale plaats zat er
voor geen van de 3 teams in, maar wel
was het een gezellige dag. Volgend
jaar hoopt Sparta deze recreatieve vol-
Icy- en lijnbal wedstrijden in de
sporthal te organiseren.

Graafschaprijders
provinciaal kampioen
Tijdens de provinciale kampioen-
schappen orienteringsritten der
KNMV afdeling Gelderland, hebben
de leden van de Vordense auto- en
motorclub "De Graafschaprijders" di-
verse kampioensti tels in de wacht ge-
sleept. Ze werden bij de c lubteams zo-
wel in de A alsmede in de B klasse
kampioen.
Het A-team bestond uit : B. Regelink,
G. Versteege, A.C. Weevers en J. Lui-
ten. Het B-team bestond uit J. Men-
n i n k , H.B.J. Horsting, B. Harmsen,
L.H. de Boer en J. Vruggink.
De tweede plaats voor de MAC Zut-
phen.
Ind iv iduee l werd B. Regelink in de A-
klasse kampioen van Gelderland ter-
wijl L.H. de Boer met deze eer in de B-
klasse ging strijken.
De nationale kampioenschappen
worden zaterdag 15 oktober gehou-
den in Alphen aan de Rijn. Hie raan
zal door de VAMC "De Graafschaprij-
ders" met het volgende A team wor-
den deelgenomen: B. Regelink/W.
Fleerkate (plus individueel) , J. Lui-
ten/B, de Bruyn , W.D. Wisselink/
mevr. G. Wisselink, G. Versteege/M.
Baakman en A.C. Wccvers/D. Mel-
lenberg.

Na de goede pres ta t ie van de vorige
ronde heeft het derde team van DCV
wederom een gevoelige 4-12 neder-
laag geleden. Tegen DVD 3 Doetin-
chem werden slechts 4 pun ten be-
haald: een overwinning van Berend
Rossel en 2 remises van Benny Hid-
dinlc en GercoBrumrnelman. De indi-
viduele uitslagen zijn als volgt:
M. Boersbroek - B. Agel ink 0-2; F.
Brummelman - H. Penterman 0-2; B.
Rossel-J. Busser 2-0; B. Hiddink-H.
Bus 1 - 1 ; J . H o c n i n k - l l . G c m t s e n O - 2 ;
B. Went ink - O. Mol 0-2; 11 . Fsselink -
1). Book 0-2; G. Brummelman - H.
Groeneveld 1 -1 .

Onderlinge kompetitie
H. K l e i n K r a n c n b a r g - G . HulshofO-2;
B. Breukc r - H. WcssclinkO-2; H. Rue-
sink - J. Masselink 2-0; G. Wassink - J.
Lankhaar 2-0; W. Sloet jes - T. Sluiter
0-2; W. Wassink - H. Wansink 2-0; G.
ter Beest-S. Buist 1-1 ; J . K r a j c n b r i n k -
H. Hoe k man 2-0.

Jeugd:
H. Berenpas - M. Boerkamp 0-2; B. v.
/uy lekom - R. Sluiter 0-2; M. Kuin -
E. van Est 0-2; M. Bouwman - E. te
Velthuis 0-2; F. Ibrahim -1 . Baakman
0-2; A. Bouwman - J. Kuin 0-2; H.
Boerkamp-G. Brinkman 1 - 1 ; F. Ibra-
him - E. te V e l t h u i s 0-2.

Aspirantenkampioenschap
Van 13 tol 22 oktober v ind t op Texel
het 10e aspirantenkampioenschap
van Nederland plaats . Via de halve fi-
nales klasseerde zich ook Vordenaar
Henk Hoekman voor dit kampioen-
schap. Het is de laatste keer dal Hoek-
man deel kan nemen, volgend jaar is
hij te oud.
De deelnemers zijn: regerend kam-
pioen Willy v.d. Braak (Tilburg),
Harm v.d. Gugtcn (Rijnsburg), Henk

Hoekman. Henk Klarenbcek (Luntc-
ren), Willem Leijenaar ( H a r l i n g e n ) ,
Maar ten Linssen ( I k l issen) , Sjakko
Samlee (Kloel inge) , Johan Smits
( M a k k u m ) , Kian I l ien "Fan (Uitgeest)
en Hans Westerhof (Groningen). De
grootste kanshebber voor de t i t e l zijn
v.d. Braak, Smits en Westerhof.

Waterpolo
Vorden - Brummen 2-7
De dames van Vorden '64 hebben de
eerste competitiewedstrijd overdui-
de l i jk met 2-7 verloren. Nadat in de
eerste periode Brummen een 0-3
voorsprong had genomen scoorde Di-
seré Weslerveld tegen 1-3. Datzelfde
deed zij in de tweede periode bij de
stand 1-5. In de derde periode l iepen
de Brummcnse dames uit tot 2-7. In
de l aa t s t e periode kreeg Vorden a l le
kans wat aan deze achters tand te
doen. Zelfs bij een numer ieke meer-
derheid, één der Brummcnse dames
was uit het water gezonden, gelukte
het Vorden niet wat aan deze 2-7 ach-
te r s t and te veranderen.

Biljartvereniging
Kranenburg
I Iet eerste team kwam uit Steenderen
terug met een 39-29 nederlaag tegen
De Engel II. Thuis deed het tweede
hel beter. Tegen Gouden Druif III
werd een 36-32 overwinning behaald.

Kranenburg 3 toog naar Baak. Aldaar
kreeg Ons Genoegen 4 een H i n k pak
voorde broek. Met liefst 22-40 keerde
men terug. Het vierde team tenslotte
leed tegen de Keu 4 uit Hengelo een
nederlaag. Met 36-25 werd verloren.

Uitslag etalagewedstrijd
„'t Winkeltje"

Ter gelegenheid van de Week van het Brood organiseerde vori-
ge week 't Winkeltje Schurink een etalagewedstrijd. Het ge-
wicht van het te raden krentenbrood bedroeg 3550 gram. Juist
geraden door mw. Bosch en dhr. van Bommel. De kinderen tel-
den het aantal broodjes, alleen Marleen Wichers wist het juiste
aantal nl. 56. De overige kinderen die meegedaan hebben kun-
nen nog een troostprijsje afhalen.

Agrarische
wedstrijddag
Jong Gelre Vorden
De agrarische commissie van de afde-
ling Vorden van Jong Gelre organi-
seerde nabij de f a m i l i e Fokkink een
wedstrijddag die dit keer groter was
opgezet dan voorgaande jaren. Ook
voor de n i e t agrarische leden bestond
de mogel i jkheid om aan de diverse
spelen mee te doen.
B e h a l v e he t t r ad i t i one l e rundvee
beoordelen en de t r ekke rbehcnd ig -
heidswedstr i jd waren er dil keer ook
wedstr i jden in b loemschikken waar-
aan zowel door heren als dames kon
worden deelgenomen.
De ui ts lagen van de v e r s c h i l l e n d e
wedstrijden waren als volgt:
Rundveebeoordeling: 1 . Alber t Zents;
2. Wim Ruess ink ; 3. Fis A b b i n k .
Trekkerbehendigheidswedstrijd: l .
Wim Fskes; 2. Derk B r u i l ; 3. Jan Huls-
hof.
Bloemen schikken: 1 . Jan Hulshof; 2.
Tonnie R e g e l i n k ; 3.1 l e r m i e n Maalde-
r i n k .
Bierkrat stapelen: 1 . Jan Borgman; 2.
Henk Oortgiezen.
Flessen gooien: l . Tonnie Regelink; 2.

Wim Loman; 3. Ger r i t Weenk.
Kieren gooien: 1. duo Wim Loman en
Wim Fskes; duo Arend Borgers en
Derk Brui l .

Nieuwe
aanwinsten
bibliotheek
Volwassenen:
Noack, B. - 1 let begon zo onschuldig;
Fnsch, M. - Blauwbaard; een vertel-
l ing; Michener, J.A. - Hawaï; Miche-
ncr, J .A. - Het verbond; Michener ,
J.A. - De Chesapeakebaai; I lesse, 1 1 . -
Na rz i s s enGo ldmund ; F'orester,C.S.-
l)e taal der scheepskanonnen; Rolling
Stones - complete; Tromp, B. - Karl
Marx ; Groskamp-ten Have, A. - Hoe
hoorl hel eigenli jk?; Haks, D. -Huwe-
lijke en gezin in Holland in de 17e en
18e eeuw; Pisar, S. - Bloed en hoop.
Jeugd:
A l i k i - Wij zijn d ikke vrienden; Bauer,
J. - Welk mineraal is dal?; Kinderfeesl-
jes - 20 kant-enklare-programma's;
Dyson, J. - /eezeilen voor de jeugd;
Bos, B u r n y - Liesje; Frochaz.ka, J . - D e
oude man en de duiven; Westall, R. -
De vogelverschrikkers; Hoss, N. - De
sterren; Kuiper, J.L. - Flevoland.



Brood;
dan zet je iets goeds op tafel

Probeer ook eens Tarwe Rogge een zéér gezonde boterham
met 15%vezelstoffen en wat dacht U van ons eigen gebak-
ken roggebrood! Werkelijk ouderwets lekker.

WARME BAKKER

OPLAAT BAKT HET VOOR U

WEEKENDRECLAME

Roomboter amandel staven

Grindtegels 40 x 60 a 3,75
per stuk. Betontegels 30 x 30
a 1,- per stuk. Tevens diverse
andere bestratingsmaterialen.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.

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

Te huur gevraagd:
vrijstaande woonruimte bij-
voorbeeld bungalow of boer-
derijtje.
Inl. P. Boerdijk,
Tel. 05454-1704. Tijdens kan-
tooruren.

Gevraagd: een hulp in de
huishouding/oppas voor de
woensdagochtend.
Leuverink, Burg. Galleestr. 4
Telefoon 2733.

Antraciet, eierkolen, briket-
ten enz. speciale afhaalkor-
ting.
G. Weulen Kranenbarg en Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

WUNMAKERS
A.s. zaterdag van

10.00 -14.00 uur voorlichting
over zelf wijnmaken.

Vinotheek Smit
Vorden. Tel. 05752-1391.

gezicht...
—zijn er overal brillen te koop.
Maar met wat meer inzicht bekeken
koopt u toch een stuk extra charme
als u echt dat elegante montuur uit
ons assortiment haalt.

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud &ziIver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien * 's Maandags gesloten

1958 25 jaar 1933
HELMINK meubelen

Ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum, kunt U tot 31 oktober
nog profiteren van onze talrijke

speciale jubileumaanbiedingen
U bent van harte welkom in al onze afdelingen: jong wonen - grenen en alpine wit
massief eiken - noten - manou - blank eiken - slaapkamerafdeling - tapijtkelder en

woningtextiel.
Totaal 4000 m2

1-ohö ' -V-e? £ '-5S*b CTT^ -r.

HELMINK meubelen
Zutphenseweg 24, Vorden. tel. 05752-1 514.
Laagte 16, Eibergen, tel. 05454-4190

Gratis reservering en
verzekering voor latere levering
Eigen bezorgdienst
Prima service en garantie

kinderschoenen,
verantwoord tot

Wij kunnen U weer voldoende

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

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

VOORAL UW

rare vorm hè
Dat komt omdat je voeten
eigenlijk gemaakt zijn om
je lichaam te dragen over
een natuurlijke bodem,
zand, bosgrond, enz.
Daarom is het zo
belangrijk om schoenen
te dragen die passen bij
de vorm van je voeten,
want anders vervormen je
voeten en zit je later met
de last.
Daarom raden wij voor
alle kinderen Piedro
schoenen aan.
Kom maar eens kijken
met je moeder.

PiEMO

WULLINK VORDEN

Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Onze groeivorm-meter
geeft u de 3-voudige
zekerheid, juist te kiezen
uit 5 wijdtes in de maten
19 t/m 42

M- KKINK

steeds doeltreffenJI

Vorden, tel. 1272

Bouwkundig tekenwerk

Schri-

el 05752 -2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Dieselolie, petroleum, huis-
brandolie, gas enz. vraagt
prijs.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Speciale aanbiedingen

115,-in div kleuren
tot maat 48 nu

Modecentrum

Ruurlo

Rabobank Vorden

RATIS
SPANNENDE

KALENDER!

HAAL 'M BIJ DE
RABOBANK.

In de Spaarweek, van 17 t/m
21 oktober, heeft de Rabobank voor jou een

aardig presentje.*
Omdat je een Rabobank Tienerrekening

hebt kun je gratis een kalender met
spannende sportmomenten komen halen.

Hij ligt voor je klaar op de bank!
Vergeet je je s pa a r pas niet mee te nemen?

Volnng de voorr^d strekt.

l\ 'k M'-vT'»^^^'\ S^as

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1 404

Uit het Politie-rapport
Tegen openstaande portier
Op de Dorpsstraat reed een fietser te-
gen een openstaande deur van een al-
daargeparkeerde auto. De bes tuurder
van de fiets l iep daardoor l i ch te ver-
wondingen aan /ij n heen op.

Botsing bromfietsen
Op de Hengeloseweg, ter hoogte van
de burg over de Veengoot, zijn in de
nacht van /aterdag op zondag twee
bromfietsers frontaal met e lkaar in
hotsing gekomen.
Vermoedelijk is dit gekomen door
slecht zicht vanwege het weer. De ge-
volgen waren enorm: Zowel de brom-
fietser die uit de r icht ing Vorden

kwam alswel de berijder van de brom-
fiets uit de richting Hengelo met zijn
duo-passagiere werden vervoerd naar
het Spi t taal , a lwaar ze werden opge-
nomen op de intensive-care-afdeüng.
De toestand van de/e verkeersslacht-
offers is aan de beterende hand.

Politie houdt toezicht
Afgelopen maandagochtend heeft de
polit ie toezicht gehouden op het ver-
keersgedrag van de fietsende school-
jeugd. Dit keer werd speciaal gelet op
de jeugd gaande naar de scholen in
Zu tphen en Lochem. Binnenkort
hoopt de Rijkspol i t ie weer met een
voorlichting te komen. En binnen niet
al te lange tijd dient de fietsverlichting
weer in orde te zijn. De Rijkspoli t ie

geeft u gaarne voorlichting, maar zal
t . / . t . streng optreden. Ook een ge-
waarschuwd scholier t e l t voor twee.

Getuigen gezocht
Op zondag 2 oktober j.l . heeft zich op
de I . indeseweg, ter hoogte van 't Sta-
pelbroek een ernstig ongeval voorge-
daan. I Iet driejarig zoontje Steven van
de famil ie Knoei' werd die middag,
aangereden door een motorrijder uit
Hengelo. Het jeugdige slachtoffert je
werd met ernst ige kwetsuren overge-
bracht naar het ziekenhuis. De rijks-
pol i t ie heeft dit ongeval in onder-
zoek. Voor/over er mensen zijn, die
dit ongeval hebben gezien, worden zij
verzocht contact op te nemen met de
Ri jkspol i t i e .



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

SPOORSTRAAT 28, RUURLO. TELEFOON 05735-2000.

Heeft u wel eens aan
termijnsparen gedacht?

Sparen zonder risico, gedurende de gehele looptijd
tegen een vast percentage.

Thans hoge rente tot maar liefst

8,50%

Rabobank
VORDEN

VOOR GELD EN GOEDE RAAD

Te koop: z.g.a.n. box en Fasto
keukengeiser.
De Horsterkamp 23,
Tel. 05752-2262.

KIJK GOED UIT!!!
Voor schoorsteenbrand.

Laat hem op tijd goed vegen
Bel schoonmaakbedrijf

"Glimmo" even
Vorden, tel. 05752-2414
Gorssel, tel. 05759-2118

Verkoop Het Jebbink 16,
Vorden op zaterdag 15 okto-
ber van 11.00 uur tot 16.00
uur gedeeltelijke inboedel,
waaronder: Mahonie houten
slaapkamerameublement be-
staande uit: 1 persoonsbed - 2
nachtkastjes - kaptafel - 3
deurs linnenkast - 2 stoelen +
tafel; notenhouten dressoir
e.a. 80 jaar oud; 2 karrewie-
len; 3 bedden met matrassen;
kastmeubel; poef; wit laag
kleuterbed met matras; Nieu-
we kolenkachel -t- 6 mud ko-
len; tuinslang; zandbak; diver-
se lampen; traplopers, tafels,
bloempotten enz.; televisie
(zwart/wit); uitneembare
schommel.

De Volksdansgroep voor bejaarden
geeft een

OPEN MIDDAG
op woensdagmiddag 19 oktober a.s. in het
Dorpscentrum. Aanvang 14.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

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

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

heeft het.

'n Feest nummer dat is pas
een jubileumtaart.

Zo'n heerlijk, vrolijk Feest-
nummer in het aantal jaren dat het
zilveren of. gouden echtpaar lief
en leed hebben gedeeld. Of het
aantal jaren dat uw kollega bij de
zaak is. Leuk om te geven. Verras-
send om te krijgen.

U hoeft alleen maar tijdig te
bestellen en wij bakken uw Feest-
nummer met plezier,

WARME BAKKER OPLAAT

Een bezoek aan

RUURLO

is in de herfstvakantie beslist de moeite waard

Mode voor het hele gezin
Speciale aanbiedingen:
Tinneroy dames pantalons 49,50
Kinder tinneroy broeken , , 25,-
Kinder jacks en body-weners 49,-
Kinderblouses ,, , 10,- en 15,-
Sweaters J 5,- en 25,-

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open tussen 6 en 7 uur

Loga heeft weer nieuwe

VIDEOBANDEN
te huur

LOGA Raadhuisstraat 22, Vorden.
Tel. 05752-3100

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

aguAsport
regenpakken

Martens

is nu nog leuker
bank met de

A.s. vrijdagavond

klaverjaswedstrijden
Café Rest. Th. Schoenaker

Kranenburg

Vergeet U 't niet?
Zondag 16 oktober van 15.30
tot 19.00 uur de „River Town
Jazz Band" in Bodega 't „Pan-
toffeltje", Vorden.
Reservering Tel. 1770.

met
Televisie

reparaties
=r- direct

i l ' naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Juweel van 'n
kalender kado
Bij uw bank met de S ligt een
méér dan mooie kalender
voor u klaar. Alstublieft: de
nieuwe Spaarbankkalender
1984. Met magnifieke
kinderportretten (13 in
totaal) van Otto Dicke.
De hele week van 17
t/m 21 oktober mag
u de kalender komen
afhalen. Zolang de
voorraad strekt.
Gratis. Omdat u
spaarder bent bij
de bank met de S.
En omdat het
Wereldspaarweek
is natuurlijk.

Plus f 7.50 zomaar bijgeschreven
Ook als u bij de bank met de S nog geen
spaarrekening heeft, is de Wereldspaar-
week voor u een feest. Als u daar die week
met sparen begint, schrijft de bank om
te beginnen
éénmalig
f 7.50 extra
bij. En ook
de nieuwe
Otto Drcke-
kalender
is meteen
voor u.

Plus té gekke tienerkalender gratis
Want ook de jongeren worden niet
vergeten. Voor hen ligt er die prachtige
tienerkalender klaar. Liefst 120 cm lang en
als 'n harmonica gevouwen. Kan dus aan de
muur (als verjaarskalender) of mee in de tas
(als notitiekalender). En als je nu een
spaarrekening opent krijg je bovendien een
extra inleg van f 7.50. Helemaal te gek!

Een heel jaar lang 7% rente op spaargeld
dat u nu inlegt op een 1-jaar vast-rekening
(minimum inleg f 1.000,-). Omdat het
Wereldspaarweek is. En alleen maar
zolang de Wereldspaarweek duurt.
Daarna is dit aanbod onherroepelijk voorbij.
Op tijd langskomen is dus de boodschap.
Bijvoorbeeld met het geld dat u ergens
minder profijtelijk heeft uitstaan.
Want waarom met minder genoegen
nemen als u méér kunt krijgen.

doe meer met de spaarbankdie meer doet!
bondsspaarbank

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