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Klein theater op vrije voeten

"Op vrije voeten" is de naam vana een Youth for Christ kleintheaterprodukte. Deze
groep die al enige tijd door Gelderland tekt geven voorstellingen op scholen, jeugd-
sozen, vormingscentra, in militaire tehuizen en kerken.

Kleintheater Op vrye voeten bestaat al acht jaar, met een jaarlijkse wisselende sa-
menstelling van niet proffessionele jongeren, die ondanks hun amateur-zyn toch
een spel van klasse op het podium weten te brengen met middelen als toneel, caba-
ret, beweging en muziek.

Doel van de groep is, naast het geven van
een goede voorstelling, ook, naar aanlei-
ding van hun spel in gesprek te komen met
jongeren van hun eigen leeftijd. De pro-
gramma's behandelen eigentijdse onder-
werpen, "verpakt" in scherpe vormen. Als
zodanig maakt het werk van "Op vrije voe-

ten" deel uit van het totale pakket van de in-
ternationele en interkerkelijkejeugdbewe-
ging Youth for Christ.

Op vrije voeten treed op, op vrijdag 25 ok-
tober in het "Achterhuus" bij de G.erefor-
meerde kerk aan de Zutphenseweg.

Totall-loss
De heer H.N. uit Lochem reed op de Lo-
chemseweg in de Bruininkweerd achter de
auto, bestuurd door C.S.T. uit Vorden.
H.N. was de mening toegedaan dat onze
plaatsgenoot linksaf zou slaan en passeer-
de derhalve rechts. T. sloeg echter rechtsaf,
waardoor een botsing ontstond. De schade
was aanzienlijk, de auto van de Lochemse
bestuurder zelf totall-loss. Rijkspolitie
heeft de zaak in onderzoek.

Verkeerd parkeren
In Hengelo kregen acht autobezitters een
bon terzake van het verkeerd parkeren van
hun automobiel op de parkeerplaats te Kei-
jenborg.

Inbraak of insluiping
Bij de rijkspolitie is aangifte gedaan van
diefstal van plm. f 100,- uit twee portemon-
nais uit een woning aan de Gr. van Lim-
burg Stirumstraat. De diefstal geschiedde
op klaarlichte dag. Omtrent het betreden
van de woning heeft men nog een zeker-
heid. Een in de gang voor vervoer geplaat-
ste stereo-installatie werd niet meegeno-
men.

Verkeerscontroles
Op 8 oktober hield de rijkspolitie een ver-
keerscontrole op de Zutphenseweg te Vor-
den. In totaal werden 70 auto's aangehou-
den. Verbalen werden opgemaakt lx we-
gens verlopen rijbewijs, lx geen geldig
kentekenbewijs, 2x zonder het dragen van
auto-gordels en lx geen geldige papieren.

foto-snelheidscontrole, gehouden op
ber j.l. op de Zutphenseweg,

uitgewezen dat nog diverse automo-
bilisten zich niet aan de maximum-snel-
heid houden.
Er werden 27 mini-processenverbaal uit-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing g e m e e n t e h u i s : maandag- t/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.
( i ee rkon : vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uu r .

Bestemmingsplan "Vorden-Kom 1980"
Zoals u uit de advertentie elders uit dit blad
kunt lezen hebben Gedeputeerde Staten
van Gelderland hun goedkeuring verleend
aan het bestemmingsplan "Vorden-Kom
1980".

Dit plan, dat door de gemeenteraad werd
vastgesteld op 30 jun i 1981, heeft betrek-
king op het gehele centrum van het dorp.

Tegen het vastgestelde plan werden destijds
een drietal bezwaren ingebracht bij Gede-
puteerde Staten van Gelderland. Bij hun
beslissing inzake goedkeuring hebben Ge-
deputeerde Staten tevens een besluit geno-
men over die bezwaren.

Geen van de ingekomen bezwaarschriften
hebben Gedeputeerde Staten echter aanlei-
ding gegeven aan het bestemmingsplan of
een gedeelte daarvan goedkeuring te
onthouden.

Wijziging van de gemeentegids
De gemeentegids, een handig boekwerkje
waarin praktisch alle adressen van vereni-
gingen, instanties, scholen, huis- en tand-
artsen etc. etc. staan, zal herzien worden
Daartoe kunnen adreswijzigingen en ande-
re wijzigingen doorgegeven worden aan de
afdeling Interne Zaken ter secretarie. Daar-
toe kunt u gebruik maken van het coupon-
netje achter in de gemeentegids 1981, ook
kunt u dit even telefonisch doorgeven aan
de genoemde afdeling.

Verleende bouwvergunningen: publikaties
ingevolge de Wet Arob

De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonde,n.

Verleende bouwvergunningen:
Aan de woningbouwvereniging "Thuis
Best", Kerkekamp 23a te Hengelo, voor de
uitbreiding van de woning de Steege 18 te
Vorden.

Te verlenen bouwvergunningen met ge-
bruikmaking van de algemene verklaring
van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
van Gelderland

Bouwplannen waar het college van Burge-
meester en wethouders het voornemen
mee heeft deze te verlenen met gebruikma-
king van de door Gedeputeerde Staten van
Gelderland afgegeven algemene verklaring
van geen bezwaar.

1. de heer A.G. Winkel, Gazoorweg 4a te
Vorden, voor het veranderen van een was-
plaats tot carport aldaar.
2. aan de heer H. A. Elijzen, Zutphenseweg
101 te Vorden, voor het vergroten van de
woning aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 29 oktober
1982 ter visie bij de afdeling gemeentewer-
ken.
Eventuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk aan het college van Bur-
gemeester en wethouders kenbaar gemaakt
te worden.

Vergaderingen van de raadscommissies
De commissie voor Algemeen Bestuur ver-
gadert op dinsdag 19 oktober om 20.00 uur.
Aan de orde komen onder meer de volgen-
de punten.

- Vaststelling voorbereidingsbcsluit be-
stemmingsplan uitbreiding industrieter-
rein.
- Verkoop van twee bouwterreinen in het
bestemmingsplan "Brinkerhof 1973 nr. 2",
voor part icul iere woningbouw.
- Lidmaatschap rekreatieschap "De Graaf-
schap".

De commissie voor sport en welzijn c.a.
vergadert woensdag 20 oktober om 20.00
uur. Aan de orde komen onder meer de vol-
gende punten:

- Wijziging van de Verordening geldelijke
steun voor verhuis- en herinrichtingskos-
ten ten behoeve van bewoners bij woning-
verbetering en krotontruiming bij verhui-
zing (2e wijziging).
- Goedkeuring jaarrekening 1981 van de
Stichting Dorpscentrum.
- Beroepschrift d.d. 2 ju l i 1982 van de
Zwem-en Polovereniging Vorden'64 tegen
het niet toekennen van een aanvullende
subsidie voor 1982.

De commissie voor financiën c.a. vergadert
op dinsdag 19 oktober om 19.00 uur. Aan
de orde komen onder meer de volgende
punten:

- Verstrekken lening aan de Woningbouw-
vereniging "Thuis Best" voor de financie-
ring van de grond- en bouwkosten van 4
woningwetwoningen.
- Garanderen geldlening aan te gaan door
de Woningbouwvereniging "Thuis Best"
voor de bouw van 8 woningwetwoningen
voor l- en 2 persoonshuishoudens.
- Verkoop van twee bouwterreinen in het
bestemmingsplan "Brinkerhof 1973 nr. 2",
voor particuliere woningbouw.
- Krediet voor behandeling bomen nabij de
N.H. Kerk en het N.S. station te Vorden.
- Krediet voor aanschaf zand- en zout-
strooier en ophangportaal.

De commissie voor Openbare Werken ver-
gadert op woensdag 20 oktober om 19.00
uur. Aan de orde komen onder meer de vol-
gende punten:

- Krediet voor behandeling bomen nabij de
N.H. Kerk en het NS station te Vorden.
- Krediet voor aanschaf zand- en zout-
strooier en ophangportaal.

De commissies Openbare Werken, Alge-
meen Bestuuren Welzijn c.a. vergaderen in
de boerderij nabij het Kasteel. De commis-
sie Financiën vergadert in het Koetshuis,
bureau gemeentewerken.

Voor deze openbare commissievergaderin-
gen gelden de volgende regels:

Het publ iek kan zich tot tien minuten, on-
middellijk voorafgaande aan de opening
van de vergadering, bij de voorzitter of de
secretaris van de commissie opgeven als
spreker, onder opgave van het agendapunt
waarover men wenst te spreken. De gele-
genheid te spreken wordt geboden voordat
de eigenlijke behandeling van de agenda
begint.

De voorzitter kan elke spreker, indien dat
naar zijn oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als de openbare biblio-
theek aan de Dorpsstraat te Vorden.

gedeeld, terwijl een drietal automobilisten
een proces-verbaal wacht daar ze harder
dan 80 km reden.

Auto contra hond
H.M. uit Zelhem kon afgelopen zondag-
middag een herdershond op de Kerkhof-
laan niet ontwijken. De hond werd ge-
wond (aan poot en schoft). De auto kreeg
schade aan de voorzijde. Eigenaar van de
hond is achterhaald.

Inbraak tijdens kermis
Tijdens zijn bezoek aan de Baakse kermis
is ingebroken bij de familie A. aan de Vor-
denseweg. De dader wist de voordeur te
forceren, vermoedelijk met een breekijzer.
Door de rijkspolitie werden diverse sporen
aangetroffen. Slechts een decoupeerzaag
werd vermist.

Niet op trottoir
Bij de politie zijn klachten binnengeko-
men over op trottoirs fietsende jeugd. Zij
bezorgt hiermede overlast en gevaar voor
bejaarde wandelaars en moeders met kin-
der- en wandelwagens. Het betreft hier een
klacht over de Haar. Politie zal toezicht
houden.

Illegaal venten
De rijkspolitie heeft E. v.d. V. en E.C. beide
afkomstig uit Amsterdam verbaliseerd we-
gens het venten met ansichtkaarten, zon-
der dat deze man en vrouw in het bezit wa-
ren van een ventersvergunning.
Het tweetal ventte in Vorden voor de stich-
ting „Hulp waar nodig". Het Centraal Bu-
reau Inzamelingswezen geeft deze stich-
ting geen vergunning a^omreden het doel
twijfelachtig is, inzich^^le besteding van
de gelden ontbreekt en de stichting geen
verantwoording wenst af te leggen.
Van de verkoopprijs (f 4,95 per mapje)
komt slechts een zeer klein gedeelte ten
gunste van de stichting^Eerder dit jaar, in
juli, werd ook reeds ^^aliseerd opgetre-
den tegen dergelijke jmrKtijken.

Diefstal fiets
De heer J.W.A.W. uit Vorden deed aangif-
te van diefstal van zijn rijwiel, die hij had
geparkeerd bij de NS-halte.

Vernielingen
Bij de rijkspolitie is aangifte gedaan van het
vernielen van antennes aan auto's, gepar-
keerd op de Hanekamp. Ook werden diver-
se auto's met schoensmeer besmeerd.

Met kat in de zak op bon
De rijkspolitie betrapte vorige week in
Warnsveld een fietser die op een verkeerde
weg ree. Bij sommatie verdween hij pijl-
snel. Later op de avond zag de politie de
wielrijder, P.P. uit Zutphen, weer rijden. P.
zette weer de spurt erin, op het laatst ging
hij op de grote weg voor de politiebus rij-
den. Na vele kilometers echter gaf hij de
ongelijke strijd op. Nadat de politie hem
wat op verhaal had laten komen, kreeg hij
voor het negeren van een stopteken en het
rijden zonder licht (dat hij bij de vlucht uit-
gedaan) een proces-verbaal. Nadere in-
spectie leerde ook nog dat in de tas aan het
stuur een kat zat.

Vervolg Leerhuisavond
De gehouden Leerhuisavond over "Doem
en Hoop" wordt vervolgd op donderdaga-
vond 21 oktober, eveneens in "het Achter-
huus" gelegen achter de Gereformeerde
kerk aan de Zutphenseweg. Deze vervolg-
avond wordt dan geleid, zo is de planning,
door de heren Graaskamp en Voerman. U
bent van harte welkom.

De Cantorij zingt mee
De Cantorij hoop a.s. zondagmorgen weer
mee te werken aan de kerkdienst in de
Herv. Dorpskerk. In deze morgen dienst
zullen, bij leven en welzijn, twee kinderen
gedoopt worden.
Ook een groepje kinderen van de zondags-
school maak het eerste deel van de dienst
mee. Gezellig is dat. Ze worden ook in de
bediening van de Doop betrokken.
We noemen ook alvast de liederen uit het
Liedboek die de Cantorij meezingt. We

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

hebben ze al es vaker gezongen: Gezang
332 (de Cantorij vers l en 3) en Gezang 408
(de Cantorij vers l, 3 en 5).
We weten namelijk dat sommige gemeen-
teleden de melodie thuis al graag even
doorspelen en zingen ook. Goed idee. U
bent zeer welkom in de dienst. Na de
Doopdienst kunt u de Doopouders felicite-
ren met de Doop van hun kind en elkaar
groeten in de Kerkeraadskamer.

Gezamenlijke zangdienst
a.s. Zondagavond 17 oktober wordt er een
gezamenlijke zangdienst gehouden in de
Dorpskerk. Dat wordt dan de laatste zang-
dienst, omdat de zangdienstcommissie
nauw gaat samenwerken met de Evangeli-
satie-commissie van de beide Protestantse
kerken in Vorden, de Gereformeerde kerk
en de Hervormde kerk. Ds. Petri, de zie-
kenhuispredikant van „het Nieuwe Spit-
taal" hoopt deze avonddienst te leiden.
Muzikale medewerking verleent een
Viool-ensemble van de Muziekschool.
Zingt u mee!?

Bybelkring
De gezamenlijke Bijbelkring begint tegen
het einde van deze maand: op donderdaga-
vond 28 oktober, in "de Voorde". Thema:
"Leven en sterven met verwachting". Met
en ook zonder opgave vooraf is eenieder er
hartelijk welkom. Graag geven we deze da-
tum tijdig aan u door.

Vacatures in de
Herv. kerkeraad
In de Kerkeraad van de Hervormde ge-
meente komen tegen het einde van dit jaar
enkele vacatures. Enkele kerkeraadsleden
hebben namelijk de Gemeente een extra
jaar gediend omdat het niet al te gemakke-
lijk is vacatures te vervullen. Aftredend en
niet herkiesbaar zijn op 31 december van
dit jaar: de ouderlingen: mevr. Breukink,
mevr. Meyerink en de heren Bosman en
Gille. En eveneens door verhuizing naar
Almen: ouderling-kerkvoogd van Welze-
nis. Via kanselafkondiging in Dorpskerk en
Wildenborchse Kapel zijn zondag j.l. de
Gemeenteleden opgeroepen namen te
noemen van Gemeenteleden die zij ge-
schikt achten om de komende en genoem-
de vacatures te vervullen.
Aanbevelingen aan de Kerkeraad dienen
schriftelijk gericht te worden aan de scriba:
ouderling J. van Kempen, Zutphenseweg
69, Vorden en wel voor dinsdag 19 oktober
a.s.
Graag willen we in deze rubriek, deze uit-
nodiging, deze oproep herhalen en doorge-

GEBOREN: Marleen Janine van Zeeburg
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: T.G.J. Schotsman en G.W.
Ruiterkamp: B. Tjoonk en S. Bruil.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Euch. viering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Euch. viering, zondag
10.45 uur Euch. viering.

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink, Bediening
H. Doop. 19.00 uur Ds. Petri (Warnsveld)
Zangdienst m.m.v. Vioolensemble Mu-
ziekschool.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 17 oktober 10.00 uur ds. K. Feen-
stra, 19.00 uur ds. Petrie, ziekhuispred. te
Warnsveld, gezamenlijke zangdienst in de
N.H. kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 16 en zondag 16 oktober dr. Ster-
ringa tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoen-
de arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 16 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de komende week avond
en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
M. van Muiswinkel, Borculo, tel. 05457-
1981. Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: Oktober.
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor 8.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, 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 085452220.

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.





Blij en dankbaar zijn wij met de
geboorte van ons zoontje

ERWIN

Gerrit Lenselink
Frieda Lenselink-Huetink

7251 WVVorden,
9 oktober 1982
Brinkerhof 93

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

DERK HIETVELD

zeggen wij U hartelijk dank.

Fam. Hietveld

Vorden, Oktober 1982

Hierbij willen wij iedereen die
ons 40-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt heel hartelijk danken

H. BERENPAS
en

H.B. BERENPAS-
TE WAARLO

Zomervreugdweg 4,
7251 NX Linde Vorden

Dames mohair pantoffels en
muilen. Diverse kleuren f 15,-

Dr. Haas
Christinalaan 18, is

AFWEZIG
van 16 t/m 24 oktober

Patiënten wiens achternaam begint met de letters
A t/m K naar dr. Vaneker, Zutphenseweg 63. Tele-
foon 2432.

Patiënten wiens achternaam begint met de letters
L t/m Z naar dr. Sterringa, Schoolstraat 9. Tele-
foon 1255.

M KKINK

Te koop: winterjan stoofpe-
ren
GA. Rossel, Vorden,
tel. 3015 of 1439

Te koop: dekrammen en te-
venseen kinderf iets, 6 - 9 jaar.
B. van Til, Vordenseweg 28
Warnsveld. tel. 05750-20885

Te koop: 2 pers. ledikant met
matras en onderdek.
2 deurs slaapk. kastje
Brinkerhof 87, Vorden
Telefoon 2893

Nieuw-exclusief

uw eigen keuze-ontwerp en favoriete kleuren in:

vloerkleden
Die ambachtelijk worden vervaardigd.
Kwaliteit: Wollen berber en smyrna
Afmeting: naar eigen keuze, ook te maken in rond, zes-
hoekig, L-vormig etc - patroon in overleg.
Poolhoogte: 2 cm en 2,5 cm.
Prijs: Op aanvraag, afhankelijk van afmeting, maar ui-
terst voordelig ten opzichte van de kwaliteit, de bestede
handwerkuren en de hoeveelheid garen per vierkante
meter.
Levertijd: 3 a 5 weken.

Vloerkleed of wandkleed met uw bedrijfsnaam of vignet
of beide gecombineerd kan ook vervaardigd worden.
Bij belangstelling kunt u een afspraak maken door Ie
bellen 05735-1827.

Originale Handtufting

J. Morssinkhof
Borculoseweg 44-7261 BL Ruurlo.

Goudreinetten 2kg 1,50
Grape fruit rood. s voor 4,95
HutSpOt 500 gr 95

OOK VOOR REFORMARTIKELEN NAAR

BRUNEKREEFT GROENTE EN FRuf
Dorpsstraat 1 7

vrijdag 15 oktober a.s
zaterdag 16 oktober a.s

Wij willen u graag wat laten zien:

- Een frisse, vernieuwde winkel! Kent u vast niet terug!

— Een nieuw wandmeubel programma van Omnia uitgekiend
tot en met.
Oplossing voor vrijwel elke situatie.

- Een nieuw slaapprogramma van Die Collection.

— Aantrekkelijke open huis aanbiedingen

U bent van harte welkom. Dus tot vrijdag of zaterdag

Dorpsstraat 22, Vorden
Telefoon 05752-1314

O ja de Showroom bevindt
zich ACHTER onze winkel.

Trimt uw kind
ook 12 uiii pei dag?

Trimschoenen, sportschoenen, gympies...
allemaal oké, maar dan wel voor 'n uurtje
sporten. Veel kinderen zien we dag in, dag uit
met dat soort schoenen, van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat.
Een kwalijke zaak vinden wij, want juist die
schoenen voldoen op geen enkele manier aan
de eisen voor normaal schoeisel. Logisch, 't
zijn sportschoenen. Of ze nu knellen, geen
steun geven, of nat zijn van het transpireren...
Uw kinderen zullen niet klagen. Ze voelen het
amper. Daarom, geef kindervoeten meer aan-
dacht en kom 'ns met ons praten. We dienen
U graag van advies.

PIKMO
toch beter voor hun voeten

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 • TELEFOON 1342

****** ******************** *~*

Tot 31 december 1982:
Annie Oosterbroek-Dutschun
LAAT MIJ LEVEN! Trilogie
Een beroemde trilogie voor een
ongelooflijk lage prijs! Van een van
Nederlands meest bekende schrijfsters.
Deze trilogie bevat de familieromans:
/* wil niet eenzaam zijn
Laat mij leven!
Het geluk woont in ons hart
Totaal 440 blz., gebonden met een
kleurrijk omslag.
Normale prijs / 30,-

JJ NU SLECHTS / 14,90
^ Uw voordeel / 15,io

Bij uw boekhandel L0GA bent u goed uit

^
<*
^
r%
r%
r»
<*
(*
^
(%
<*
<*
r%
^
f*
f%
*
*%
*
(%
^
r%

Voor lekker en gezond brood gaat u toch ook naar:

Warme Bakker Oplaat
Weekend reklame:

Gevulde speculaas staven
geen f 1,85 maar per 100 gram l ,UlJ

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U.

;ife
.

Bodega 't Pantoffeltje Vorden
'n Gerestaureerde en unieke gelegenheid voor het
geven van 'n warm of koud buffet, receptie, of ge-
woon een gezellig groot of klein feest.
Van klein tot plm. 140 personen
en zelfs enkele dagen per week kunnen wij voor u
't hele Pantoffeltje reserveren tot plm. 240 perso-
nen.
Vraag vrijblijvend inlichtingen (voor de prijzen
hoeft u het zeker niet te laten).
't Pantoffe/tje
is airconditioned, eigen parkeerplaats

bodeqa

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.

SPAARDERS
Rabobank Q

1983
Tuin in tuin uit

Tijdens de Spaarweek
van 18 t/m 22 oktober ligt de nieuwe

Rabobank-kalender voor u klaar*
Ook voor nieuwe spaarders!

Rabobank
staat dicht bij u

* Zolang de voorraad strekt.

106

Onze kollektie STtP-MANTHS is GRANDIOOS
in alle modekleuren en Mar. - Beige - Groen nu nog vanaf

129,-tot 245,-
Modecentrum

Ruurlo

Schildersbedrijf

J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.

L.S.

De tijden die we beleven zijn weinig florissant. Bezuinigingen en inleveren zijn aan
de orde van de dag. Wat stellen wij daar tegenover?
Dit; een premie op schilderwerk die, recht tegen de stroom is, voor particulieren
maar liefst 50 gulden per man per dag bedraagt! Een solide bedrag, een zeer we-
zenlijke bijdrage in de kosten. Een stimulans om uitgerekend nu het binnen schil-
derwerk aan de beurt te laten komen.
Die ongekende hoge premie is alleen bestemd voor particulieren. Voor bedrijven,
scholen, instellingen, gemeenten en andere lagere overheden geldt een premie
van 35 gulden per man per dag.

Bovengenoemde premies worden verleend voor onderhouds- binnen schilder en
behangwerk, dat minstens 3 dagen vergt en wordt uitgevoerd in de periode van
22 november 1982 tot en met 11 maart 1983 en waarvoor de aanvrage voor het
begin van de werkzaamheden is ingediend.

Wij kennen de voorwaarden en regelen de aanvraag voor U. Wilt U meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend 05752-1 523 en wij informeren U geheel vrijblijvend.

Inmiddels verblijven wij steeds gaarne tot uw dienst
Hoogachtend
J.M. Uiterweerd



Die
daar

vlttelt
Romello's
pak 6 stuks
van 1.98 voor

Bakkers-
speculaas
pak 250 gram
van 1.98 voor

169
St, Nicolaas
schuim
zak 200 gram
van 1.49 voor

429
Van Delft
kleutertaai
grote baal
van 1.98 voor 179
Cöte d'or
super toffee
zak 200 gram
van 1.98 voor

f 69
Koopmans
bakmeel
perpak
van 1.41 voor

Fleuril
koffer 2 kilo
van 7.95 voor

Juanita
zoete spaanse wijr
per fles
van 3.95 voor

Unox
coktailworst
per blik
van 2.79 voor

Knorr mix
voor macaroni-
spaghetti-
bami of nasi
van 1.55 voor

Knorr
sateh saus
per pak
van 1.98 voor

Hero confiture
jam
aardbeien of
abrikozen
van 2.98 voor

rgen.
Geldig van 13/10 • 15/10

Schouder-
karbonade
heel kilo 7**

T die rljs....kom

Varkens-
haasje
100 gram

Varkensfilet-
rollade
500 gram
Mager
Runder- JiGQ
gehakt JJiirO
500 g ra m mfm

Stegeman voor kwaliteit!
Schouder-
ham
zonder vet of
zwoerd. 100 gr.

139
Gekookte
Gelderse
worst
150 gram

Multyzeem+
hulshoudspons
van 4.75 voor

995
Plastic emmer
5 liter
van 1.69 voor

109
Pledge
normaal-bijen
en citroen nu

r eens om.
Geldig van 14/10 -16/10

Boeren-
soepgroente
400 gram
grofgesneden

Deze week nogmaals draag-
tas inhoud 3 kilo
Cox's
orange
forse maat

350

Pracht
Ficus pumila
op mosstok
van 12.50 voor

Matig lichte, warme plaats
regelmatig sproeien.

Pracht
Ctenanthe
van 9.75 voor 77*
Warme standplaats, matig
licht en matig water.

Pracht
Lid-cactus
van 2.95 voor 2so

Philips
gloeilampen
25-100 watt
nu per stuk

Super mooie bos
Tros anjers
a 10 tak
metsubstral.

Coebergh
bessenjenever
1 liter
deze week

Olifant
jongejenever
1 liter
deze week

Mispelblom
brandewijn
1 liter
Chateaudu ^ f%C
Bousguet '79 f% YO

Bron van gezondheid...
10 stuks
Jaffa
Grapefruit

Maandag:
500 gram
Zuurkool
uit het vat

Badhanddoek
5 kleuren
van 8.95 voor Mono magere

fruityoghurt
0.5 liter
van 1.65 voor

Cotes du Rhóne
Caesar'81 A.C.
per flesBijpassend

Washandje
van 1.59 voor

500 gram
Zuurkool
vacuümBoeren-

metworst
100 gram

Camembert
250 gram
van 4.50 voor

Babypop
±54cm.+kleding
van 39.50 voor

Dinsdag:
Panklare
Hutspot
1 kilo

Jacky
smulpudding
0.5 liter
van 2.19 voor

Gebraden
kipfilet
100 gram

Johma
sellery-
salade
150 gram

Kapkop
accessoires

van 44.95 voor
Maandag:
Verse
Braadworst
kilo

Paarde-
rookvlees
100 gram

Fa stick-roller
ofspray's
van 3.85 voor

Dinsdag:
Magere
Speklappen
kilo
Bacon
100 gram

Grof-
volkoren
brood
800 gram

Woensdag:
Gehakt h.o.h
heel kilo

Berliner
leverworst
100 gram

Zachte
puntjes
10 stuks
Veluwse
boerencake
±850 gram
deze week

Nieuw bij VS...
Morgen margarine
'zo lekker datje niet
gelooft dat nef margo
rlne is' A "
pak 250 gram
VSprljs

GeJd/g van 14/10 • 20/10 '82 |
SUPERMARKTEN BV

l ZUTPHEN BORCULO HENGELO (GLD l RUSSEN GROENLO GOOR VOROÈN
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 14 oktober

44e jaargang nr 31

't Winkeltje Schmink
organiseerde etalagewedstrijd

Ter gelegenheid van "de week van het Brood" organiseerde vorige week 't Winkeltje Schmink een etalagewedst rijd. Velen de-
den hieraan mee. Het juiste aantal sneetjes van het krentebrood bedroeg 53. De drie prij/en, elk een krentebrood, werden ge-
wonnen door, Mevr. Veldhuizen, mevr. Seesing en Mevr. Horsting. De kinderen telden het aantal broden en broodjes in de eta-
lage. Het aantal was 60 stuks. Juist geteld door Edith Schouten, de andere 6 misten er een. Allen ontvingen een leuk prijsje.

Veel belangstelling haarden- en kachel show Dit jaar geen reizen
firma Barendsen naar Parys
Het afgelopen weekend hield de firma Barendsen in zaal Bakker een haarden-
en kachelshow, waarvoor een goede publieke belangstelling bestond.
In totaal werden zo'n 55 modellen tentoongesteld, variërend van houtkachels;
allesbranders; kolenkachels en gaskachels. Er werd door de firma Barendsen
goede zaken gedaan. De meeste aandacht van het publiek ging uit naar de Jötul
houtkachel. Een energiebesparende kachel van Noors fabrikaat. De heer H.B.
Barendsen over deze show: "Je kon echt zien dat we te maken hadden met ener-
gie bewuste mensen. Men wil tegenwoordig toch een kachel kopen die zuinig
brandt en die een hoog rendement oplevert. De Jötul houtkachel voldoet aan de-
ze eisen. Wanneer je deze kachel bijvoorbeeld vergelijkt met de open haard dan
konstateer je dat een open haard ongeveer 20 procent rendement geeft en deze
Jötul kachel, zelfs met minder voorraad hout zo'n 80 procent rendement. Deze
kachel geeft bovendien nog een extra na-yerbranding" aldus de heer Barendsen,
die behalve vele dorpsbewoners ook diverse kooplustigen uit de omliggende ge-
meentes mocht begroeten op deze haarden- en kachelshow.

De bodem onder de bossen van 't Hackfort is in hoge mate verzuurd. Er komen ook
hoge concentraties aluminium en nitraat in voor, hetgeen mogehjk gevaar kan ople-
veren voor de drinkwatervoorziening. Een onderzoek door medewerkers van de
Landbouwhogeschool te Wageningen, in samenspel met drie andere instanties,
heeft een en ander uitgewezen.

Landbouw en industrie, moeten volgens
de onderzoekers de schuldigen zijn. De
verzuring van de bodem is een gevolg van
zure regen en afzet van het uit de landbouw
afkomstige ammonium op de bladeren van
de bomen. De combinatie van zure regen
en ammonium leidt tot de vorming van
ammoniumslfaat en deze stof komt met
het regenwater weer op de bodem terecht.
Dit leidt tot een zuurafzetting op de bodem
van de bossen, die drie tot vier keer zo hoog
is als in het vrije veld normaal.

Het gevaar van deze hogere zuurafzetting
is dat in de grond aanwezige metalen, zoals
bijvoorbeeld aluminium, vrijkomen. Dit
leidt tot vergiftiging van de aanwezige plan-
ten en bomen.

Daarnaast komt ook nitraat vrij uit de bo-
dem. Op 't Hackfort is een ongebruikelijk
hoge concentratie van deze stof aangetrof-
fen. De mogelijkheid bestaat, aldus de on-
derzoekers, dat via het grondwater het ni-
traat in het drinkwater terecht komt.

Muziekavond in de
Wildenborch
De bewoners van het buurtschap de Wil-
denborch, gestimuleerd door het succes
van vorig jaar, organiseren op donderdaga-
vond 14 oktober weer een muziekavond in
de Wildenborchse kapel. Zo zullen de Vor-
dense en Wildenborchse volksliederen
weer ten gehore worden gebracht. Verschil-
lende mensen hebben al weer toegezegd
mu/iek te wil len maken. De organisatoren
verwachten dan ook weer vele mensen die
zingen, die spelen, die luisteren of die het
gewoon gezellig vinden er te zijn en die hun
belangstelling willen tonen.

Dropping Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre organi-
seert vrijdagavond 15 oktober een drop-
ping. Het vertrek vindt plaats vanaf Hotel
Bloemendaal. De volleybalavonden van
Jong Gelre zijn gepland op 29 oktober, 19
november en 10 december.
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november wordt
de gezamenlijke feestavond gehouden met
de afdelingen Vorden van de GmvL en de

Plattelandsvrouwen. Door Jong Gelre
wordt in het dorpscentrum "De klomp en
de goudvis" opgevoerd.

Goud en zilver voor
kaasfabriek
Ter gelegenheid van de algemene vergade-
ring van de Koninkli jke Nederlandse Zui-
velbond werd in Nijmegen een centrale lan-
delijke kaaskeuring gehouden. De Vorden-
se kaasfabriek kreeg in de rub r i ek overjarige
kaas een gouden medaille terwijl in de ru-
briek 4 maandse Goudse kaas een zilveren
medaille werd behaald.

WV aktiviteiten in de
Herfstvakantie
De WV organiseert in de Herfstvakantie
een acht kastelen fietstocht, welke woens-
dag 20 oktober vanaf het Marktple in van
start gaat. Op zaterdag 16 oktober vindt er
een I VN natuurwandeling rondom huize
Vorden plaats. Vertrek nabij het kruispunt
Schimmeldijk/Waarlerweg. Op 24 oktober
wordt het park van kasteel de Wiersse voor
het publiek opengesteld.

en waardebonnen in de
g r o t i t . Nicolaasaktie van de Vordense
Winkeliersvereniging.
Onder leiding van voorzitter Lammers
hield de winkeliersver, haar jaarvergade-
ring in Hotel Bloemendaal.

t steeds moeilijker wordt om de
het draaien te houden is een on-

derlinge samenwerking van zeer groot be-
lang, ook in Vorden hebben weer enkele
winkeliers hun zaken moeten sluiten.
De winkeliersver, durft het toch weer
aan en steld weer f 15.000,- en nog eens bij
iedere trekking een verrassingspakket be-
schikbaar. Omdat ook de kopers meer prijs
stellen op geld prijzen dan reizen is beslo-
ten om waardebonnen beschikbaar te stel-
len, welke besteed kunnen worden bij de
deelnemende winkeliers.
35 JAAR BESTAAN
1983 bestaat de Vordense winkeliersver. 35
jaar, men zal trachten om dan een extra ak-
tie te houden. Diverse suggesties kwamen
uit de vergadering naar voren, door het be-
stuur zal een plan ontworpen worden.
ST. NICOLAASKRANT
Evenals voorgaande jaren zal er weer een
extra St. Nicolaaskrant uit komen, welke 9,
10 en 11 nov zal uitkomen. Diegenen die
willen adverteren kunnen hun kopij inle-
veren bij Drukkerij Weevers doch VOOR
27 OKTOBER a.s.

K.P.O.
De oktober-bijeenkomst van de dames van
de K.P.O. heeft plaats op dinsdag 19 okto-
ber in zaal Schoenaker. Het bestuur heeft
voor deze bijeenkomst een spel-avond
georganiseerd.

Lego-bouwwedstryd trok
veel bezoekers
De heer en mevrouw Poelman hebben met
de uitgeschreven Lego-bouwwedstrijd een
enorm succes bij de jeugd geboekt. Liefst
111 jongens en meisjes leverde vorige
week hun werkstukken in. De bouwwer-
ken varieerden van snackbar tot ruimte-
schip, van kermismolen tot ziekenhuis,
van racewagen tot zeilschip.
Afgelopen maandag bogen juf Alie Ho-
fenk, juf Francien Horstink en onze corre-
spondent Hulsebos zich over de werkstuk-
ken. Zij hadden geen gemakkelijke taak.
Fantasie van de kinderen, originaliteit en
de afwerking werden in de beoordeling be-
trokken. Er werd op nummer gekeurd. Na
veel wikken en wegen kwamen zij tot de
volgende uitslag.
Tot en met 7 jaar: 1. Onno Wattjes, 2 Mar-
cel Bleumink, 3. Rogier Oonk.
Van 8 t/m 12 jaar: 1. Michiel Wieggers, 2.
Harm Harmsen, 3. Eelco Nuesink.
Afgelopen woensdagmiddag hebben de
prijswinnaars hun prijzen in ontvangst ge-
nomen met het daarbij behorende diplo-
ma. Alle deelnemers ontvingen tenslotte
het lego bouwmeester-certificaat.

Slaatjes-aktie Sursum Corda geslaagd

De Slaatjes-aktk- die afgelopen zaterdag werd georganiseerd door de supportersvereniging van muziekvereniging Sursum
Corda is een groot succes geworden. Na dagenlange voorbereiding, verzorgtd door de heren Lenselink en Smallegoor in sa-
menwerking met de Herberg, werd de produktie-UJn, gevormd door leden van de supportersclub, zaterdagmorgen ca half vier
gestart. Vele honderden kilo's salades werden er op schaaltjes verwerkt. Vanaf 9.00 uur werden ze huis-aan-huis aangeboden
door leden van de vereniging.
Om ca. elf uur was de vraag al groter dan de voorraad. Op het eind van de rit bleek er net voldoende aanwezig om aan de grote
vraag te voldoen. Niet alleen Sursum Corda doch ook de fam. ten Barge kan terugzien op een perfekte samenwerking en een ge-
slaagde aktie die zeker voor herhaling vatbaar zal zijn.

Herfstwandeling van het
I.V.N.
Zaterdag 16 oktober houdt het I.V.N. afde-
ling "De oude IJsselstreek" een herfstwan-
deling in "Het Vordense Bos" rond kasteel
Vorden. Heeft u weieens een paddestoel
gezien die melk geeft o^rehoord van een
zwam die er uitziet si e^Bivoerd spek?
Als u de 16e mee gaat wandelen, kunt u de-
ze en andere paddestoelen bewonderen en
genieten van de herfst in het bos.
De wandeling begint bij de kruising Waar-
lerweg/Schimmeldijk. Te bereiken via de
rondweg Doetinchem-]^«en. De laatste
afslag nemen vóór Vorc^, vlak voor de
brug. Bushalte: Café 't Zwaantje.

Agrarische wedstrijddag
Jong Gelre
Zondagmiddag organiseerde de afdeling
Vorden van Jong Gelre een agrarische
wedstrijdmiddag op een terrein van de fa-
milie Regelink aan de Hengeloseweg. Voor
dit gebeuren bestond een redelijke belang-
stelling. De uitslagen van de verschillende
wedstrijden waren als volgt:
Rundveebeoordeling: 1. Henk Ruiterkamp
(wisselbeker); 2. Wim Loman, 3. Paul
Zents.
Trekkerbehendigheidswedstrüd: 1. Gerrit
Rossel (Wisselbeker); 2. Gert Jan Vliem, 3.
Bert Gotink.
Gewicht schatten: 1. Ina Borgman.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN:
1. Leren hartje, 2. l hond, asbakken ras, 3.
grijze damestrui, 4. rode laarsjes, 5. ge-
streepte poes, 6. Quartz-horloge, 7. huiss-
leutels, nr. 45,8. goudenarmband, 9. hond,
reu, zwart met witte vlekjes, rode halsband,
10. zwart poedeltje, 11. dameshorloge, grij-
ze band, 12. dameshorloge, Pontiac, 13. zil-
verkleurige armband met wapene Oosten-
rijk en bloem, 14. blauwe integraalhelm,
15. wit/rode skai-handschoenen, 16. licht-
bruine vouwportefeuille, 17. sleutelbos
met hanger "C", 18. Gouden trouwring, 19.
bromfiets-motorslot, 20, zwarte Rooms
Katholieke bijbel, 21. sleutel Nemef 35,22.
blauw turnbroekje met wit-blauw shirt, 23.
Cabus fietssleuteltje, 24. sleutels aan ring,
25. wit wollen mutsje.
VERLOREN:
1. rode ceintuur, 2. f 10,-, 3.groen-wit-geel
ceintuur, 4. zwarte kater met vlooeien-
bandje, 5. goudenkinderarmbandje, 6.
groen halsband, 7. stabilisatorstang van
een tractor, 8. zwart etui met 10 baden
kaart, 9. goudkleurg polshorloge, 10. zilve-
ren herinneringsmunt v/h regeringsjubi-
leum van Koningen Elisabetth van Enge-
land, 11.3 auto sleutels + antennesleutel
en een garagesleutel in zwart etui, 12. sleu-
telbos, 13. fietsslleutel + huissleutel, 14.
zilveren halsketting, 15. boodschappentas
met inhoud, 16. doublé armband, 17.
schooletui met pennen, 18. tas, wit met
sportkleding en jas.

Inlichtingen Rijkspolitie Vorden, Alleen
aan het bureau, (dus niet telefonisch). Ope-
ningsuren, dagelijks 09.00 tot 17.00 uur.

Dia-avond Pater Seesing
Op 21 oktober a.s. zal in de Christus Ko-
ning-ker ter voorbereiding op missie-zon-
dag een dia-avond rond het werk van Pater
Alfons Seesing plaats vinden. Op deze
avond kan men middels dia's en vertellin-
gen van pater Seesing kennis nemen van
zijn werk in de missie. Iedereen is van harte
welkom.

Vergadering
A.B.T.B-C.B.T.B.
De uitgestelde vergadering van de
A.B.T.B en de C.B.T.B. die uitgesteld
moest worden is nu vastgesteld op woens-
dag 20 oktober in het Dorpscentrum.
Spreker is Gedeputeerde van Gelderland
de heer Te Bokkel, onderwerp, "verdeling
van de ruimte planologie voor nu en later".

haalde onze plaatsgenoot de heer M.E.
Slotboom het diploma Vaktechnisch Spe-
cialist Penseeltechnieken. Hij ontving /ijn
opleiding aan de streekschool te Doetin-
chem en is werkzaam bij schildersbedrijf
J.M. Boerstoel B.V.

Geslaagd
Op het door de Stichting Vakopleiding
schilders- en stucadoorsbedrijf te Wad-
dinxveen gehouden praktijkexamen, be-

ledere dinsdagmorgen Yoga in
Dorpscentrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.
Iedere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty Internatinal.

15 okt.: Jong Gelre dropping Hotel Bloe-
mendaal.

16 okt.: I.V.N. natuurwandeling
19okt.:K.P.O.
20 okt.: H.V.G. Vorden dorp.
20 okt.: Herfst achtkastelentocht per fiets.

Vertek vanaf het Markplein.
21 okt.: Bejaardenkring Dorpscentrum

Bi'j ons in d'n Achterhook
A'j zo de dage deur 't ni'js op de radio, de tillevisie of krante heurt zo'j
soms denken dat de weald van narugheid an mekare hengk. Dat dut e me-
schien ok wel maor daor bunt op zien tied toch ok nog wel aardugge dinge
die de moeite van 't metmaak'n weerd bunt, maor dat heur i'j dan mee-
spats neet. Narugheid schient belangrieker te wean.

Zo was t'r venaovund op de radio, vezörgt deur de Rono, un berichjen
over 't Hackfort. U n perfester uut Wageningen, van de hoogeschole daor,
vevealn zich alderbastend en had too uutevonnen dat de grond umme 't
Hackfort knetter vol vegif zat. De beume hadd'n 't al zwaor te veduurn al
kon un gewoon mense, aldus de perfester, d'r nog niks an zeen. Veur wie
zich ongerös mek en wil gaon vehuuzen: 'n perfester vetell'n d'r ok nog
bi'j dat allichte 'n heel 'n Achterhookvegiftugd zol wean. Dat mot oave-
ruggens nog onderzoch wodd'n maor a'j 't woord evacuatie eerdaags
heurt nuumen mot ow dat niks vewondren. Afijn, wie wacht maor röstug
af. Wi'j ziet wel hoelange offe wi'j 't hier nog vol hold, al te naar zö'w d'r ons
maor neet oaver maak'n. De weidens in 't Hackfort bunt nog mooi gruun
en as den perfester zich neet veveeld hadde, zolle wi'j van 't vegif me-
schien nooit wat emarkt hemmen. En wao'j veur op mot passen dat we'j
toch altied neet. Dat kreeg ik zundagaovund in de gaten too'k Hendrik
van 't Maoneveld en zienen Truus argens tegen 't lief leepe.

Hendrik had mien un paar dikke lippen, daor zol un neger uut Afrika ja-
loers op wodd'n. Ik vrooge Hendrik hoo of e daor an kwam en too kreeg'k
't volgende te heurn: Zee waarn 's meddagens argens hen koffie drinken
ewes en hadd'n bi'j die uutspanning ok van de midsjetgolf-bane gebruuk
emaakt. Veural Truus was daor nogal weg van. Veur a'w 't wieter veteld
dienen wi'j te zeggen dat Truus soms un betjen onbenullug oaverkump.
At zee in huus veur de meddagpot hef ezörgd mo'j altied uutkiek'n an tao-
fel want zee post de sjuukommen d'r dan soms met zo'n geweld neer da'j
heel onder komp te zitt 'n van 't spuiten. Waornao moeder eur de konte
natuurluk volfoeterd zonder dat Truus zich daor oaveruggens iets van an-
trekt.

Afijn, too Truus met 't golfen an de beurte was haal'n zee de stok, wao'j de
bal met mot slaon, nogal goed an. Zee gaf den bal un oplawaai en zwaaien
zo wied deur dat zee Hendrik un petetter midd'n op de mond gaf. Hendrik
wol net zeggen: "Slao neet te hard", maor wieter dan "Slao" kwam e neet.
Hee veel steil achteroaver en bleef vief menuten buuten westen liggen.

Gelukkig hef e d'r wieter gin narugheid van oavereholl'n en ok de vekee-
ring met Truus is t'r neet omme uuteraakt maor zo zie'j maor da'j nargens
veilug bunt bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



voor hetzelfde geld
heb je dan wel een
«echte r
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KONFEKTIE EN HERENMODES

HENGELO-TEL.05753 1383

Uil .l.-G.en ba i
koncjlu modeloorsie

op ondeugend sleehak|e
Uitdagend in prijs

WU1 INK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Het boekje 'De natuur
buiten... binnen bekeken'.
Bij uw spaarbank.

Dit jaar staat de Wereldspaarweek
in het teken van de natuur in
Nederland. Natuurgebieden waar
we heel zuinig op moeten zijn.
In het boekje 'De natuur buiten...
binnen bekeken', vindt u boeiende
informatie over de bezoekerscentra
van Natuurmonumenten en van
Staatsbosbeheer. Elke provincie
komt aan bod. Een prima gids
voor uw dagtocht]es door de
mooiste natuurgebieden van ons
land. Komt u er een halen, zolang
de voorraad strekt.

Gratis natuurkalender Voor nieuwe
van uw Bondsspaarbank spaarders f 7.50

Rij het openen van een nieuwe
spaarrekening met een eerste inleg
van tenminste f25.- , doet uw
spaarbank er éénmalig f 7.50 bij.
Om het belang van sparen nog eens
extra te benadrukken. Of het nu om
snaren van geld of het sparen van
de natuur gaat:
Sparen, ja natuurlijk.

Voor iedere nieuwe en bestaande
cliënt is er - zolang de voorraad
strekt - een prachtige natuur-
kalender. Deze kalender geeft u, net
als het boekje 'De natuur buiten...
binnen bekeken', een indruk van
het natuurschoon; de flora en de
fauna in ons eigen land. En hoe
beter u onze natuur leert kennen,
hoe zuiniger u er op zult zijn.

bondsspaarbank

Landbouwers, er is weer VLOEIBARE SCHUIM-
AARDE beschikbaar

voor bekalking
van uw bouw- en weiland
Bevat ca 45% droge stof.
De droge stof bevat 200 kg zuurbin-
dende waarde.
4 - N
8 - P2 05
1 -6 - k20
8-MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bij:

J.G.A. Korenblik
Wichmond, tel. 05754-509.

Ik bak ze nu
weer bruin.
Heerlijk gebruind, knisperend vers
brood waar je - net als vakantie - niet
genoeg van kan krijgen, breng ik nu
weer als zonnige Echte Bakker bij
u op tafel.

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Vakantie-feest bij
Modecentrum

Ruurlo

Wij brengen een grote en moderne kollektie

Kindermode metEXTRA PRIJZEN
Velours truien 25,-
Tinneroy broeken 29,- en 35,-
Kinderrokjes 15,- en 20,-
Grote sortering jurkjes-blouses-pullovers

als extra voordeel 10% KORTING
van vrijdag 15 oktober t/m zaterdag 23 oktober.

Vrijdags koopavond tot 9 uur (ook open van 6-7 uur).
Zaterdags doorlopend open tot 4 uur.

op alle kinderjacks en jasjes

ATTENTIE ATTENTIE
t.a.v. alle scholen, sportverenigingen,

diverse andere verenigingen en alle sportieve
Vordenaren

i

De 16e Avond-Vierdaagse
georganiseert door gym. ver. "Sparta"

zal gehouden worden van

17 t/m 20 mei 1983

Voor

KETTINGZAGEN
uw adres

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo G.

DAKBEDEKKINGSMATE-
RIALEN, PANNEN, PLATEN
enz.
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo, tel. 05735-2000.

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.l. Gedipl.

Hoofddealer: Honda. Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast, Samix

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26



Vorden, Wilhelminalaan
Op zeer goede stand gelegen, halfvrijstaand woon-
huis met berging op ca 525 vierkante meter eigen
grond.
Ind. b.g.: entree, gang, toilet + font., kelder, woonk. en
suite, keuken, bijkeuken, berging.
1e verd.: overl., 3 slaapk. (1 met balkon, badkamer en
ligbad en v.w.). 2e verd.: via vlizotrap, grote bevloerde
zolder.
* Veel achterstallig onderhoud o.a. behang- en schil-
derwerk.
* Geheel C.V.-(gas), b.g. dubbel beglaasd
* Aanvaarding: direkt
* Vraagprijs f 129.500,- k.k.
Nadere informaties:

Rabo Makelaardij Lochem
tel. 05730-6211

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruim-
telijke ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij hun besluit d.d. 29 september 1982, no.
R03724/5-ROV/G5209 goedkeuring hebben ver-
leend aan het bij raadsbesluit d.d. 30 juni 1981, no. 11
vastgestelde bestemmingsplan "VORDEN - KOM
1980".

Genoemd besluit met het betreffende bestemmings-
plan liggen vanaf vrijdag 1 5 oktober a.s. gedurende één
maand voor een ieder ter visie ter secretarie, afdeling l.

Gedurende deze termijn kunnen de gemeenteraad: de
Inspecteur voor de Ruimtelijke Ordening en zij die zich
tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot
het College van Gedeputeerde Staten hebben gewend,
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten beroep in-
stellen bij de Kroon.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan degenen, die zich tij-
dig tot Gedeputeerde Staten hebben gewend met be-
zwaren tegen wijzigingen, welke bij de vaststelling van
het plan in het ontwerp zijn aangebracht.

Beroepschriften dienen te worden gericht aan H.M. de
Koningin en moeten - zo mogelijk in tweevoud - worden
ingediend bij de Afdeling voor Geschillen van Bestuur
van de Raad van State, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gra-
venhage.

Vorden, 14 oktober 1982
De burgemeeser, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

Speciaal aanbevolen voor het
weekend. Rozijnenbollen

't winkeltje in brood en banket

LÏ

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

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

Leerkracht te Zutphen zoekt
een kamer in Vorden of omge-
ving (Hospita geen bezwaar)
Tel. 05450-3947 Liefst 's
avonds.

Gevr.: Voor het inpakken van
kleine materialen. Inpakker/
ster voor halve dagen.
Br. onder nr. 1-31
Bureau Contact.
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WAPEN- EN SPORTHANDEL
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Heuplang
luchtmacht
jacket met
veel zakken
en staande
tricotkraag
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2-kleurig
chintz winter-
jacket met
staande
tricotkraag
en warme
fiberfüling
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^v.a.flia,-

M

7X

a£Ös£ï̂ s£?s
*80'' ^BO^^ar*»60

,̂ ^̂ °̂

^^&*&>>»^^^ ^K 6

/;*!
S^0 S«*

eV^e \ - VLOOP
OW

t»x \ " ?o^

/

^
V-eé^eXe

m

MODEHUIS

PLAVUIZEN
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo, tel. 05735-2000

met
Televisie

reparaties

tlteds doeltrefftndl

i uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

VORDEN TEL. (05752) 1381

Voor een goede rijopleiding naar

BOVAG RIJSCHOOL

G. BULTMAN
H.K. v. GELREWEG 35 - TELEFOON 1753

Wij lessen met BMW - VOLVO automaat
en SUZUKI motor.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

WEEKTOPPER
Sportieve marathon laars
met ribcord voering
normaal f 115,-
deze week

f 99,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

16 en 17 oktober PEKLO-
show in de schouwburg te Lo-
chem. M.m.v. diverse vereni-
gingen. Open zaterdag 1 0.00-
21.00 uur. Zondag 10.00-
1 7.00 uur.

ALLESBRANDERS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo, tel. 05735-2000.

Te koop: prachtige blauwe co-
niferen 1.30 tot 1.50 m. niet
duur.
H. Til, Hessenweg 1a. Ruurlo.
Tel. 05735-2438

Laat uw CV nazien.
Het bespaart u stookkosten.
Bel 08342-1364.

W. Weulen Kranenbarg
Zelhem

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL 05752-1971

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492.
Vorden

Te huur: gedeelte van huis.
Douche, w.c., eigen ingang,
keuken, leuke slaapkamer.
Brieven onder nr. 22-1
Bureau Contact

^%f# *&

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Porceleinen verdampingsbakjes
De tijd breekt weer aan om uw kamer op de juiste vochtigheid
te houden. De Tuunte heeft een groot assortiment met vele /! O C
bloemmotieven opdruk. En ze zijn al te koop vanaf Tuunteprijs T-f OU.

7 delig theeservies
Een servies met een prachtig bloemdecor. 6 kopjes en theepot «| n fl C
met pitriet handvat. De adviesprijs is 39,50 weektopper l «Jf «Ju

Aabe heren winterjassen
Een grandiose heren autocoat. Ijzersterk en
heerlijk warm gevoerd. Een sportieve jas met 2
normale en steekzakken. Profiteer van deze aanbieding
want U vind nergens deze jas goedkoper 1 7
de adviesprijs is 250,- weektopper l f

Schipperstruien
Weer de grote mode van dit najaar. Sterk en warm
in de kleuren grijs marine en zwart. Adviesprijs
39,50. Alleen deze week een
superaanbieding weektopper 15,-
Kinder noorse truien
Sterk en heerlijk warm met prachtige noorse
patronen. Deze week voor een echte IQ Qfl
weggeefprijs. Adviesprijs 29,50 weektopper l «ff W w

Meisjes jacks
Een warm gewatteerd jack in 3 verschillende
kleuren. Een sportief model voor een fijn
prijsje. De adviesprijs is 89,-. Alleen deze
week voor een extra lage prijs weektopper 49,50
Uni meisjes blouses
In vele moderne uni kleuren. Een prachtige blouse
met klein kraagje. Een iets flannelachtige blouse
dus ook nog warm. IQ f«O
De adviesprijs is 29,50 Tuunteprijs

#*#

At*
{«

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

/utplicnscwcg 2 - Vorden •
Telefoon 2219

»

Ten Cate ondergoed voor het
hele gezin

LAMMERS\
a/d Zutphenseweg in Vorden
heeft het.

Vermist zwarte kater, witte bef
en witte voetjes. Draagt bruin
leren halsband.
Naam: Poekie. Terug te bezor-
gen bij J. Assink, Beatrixlaan
40, Ruurlo. tel. 2546.

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342



kruidenier vecht
f n hoe
Hij laat zich niet onder druk zetten door z'n
leveranciers!
in tegendeel: om elke cent wordt gevochten.
zo kun je de prijzen laag houden.

zuurkool,
pak 500 gram

vnox leverpastei,
3 blikjes a 56 gram

Pinda's in dop,
zak 250 gram

Diepvries spinazie,
pak 450 gram, Vrij Produkt

Diepvries boerenkool,
pak 450 gram, Vrij Produkt _
Peper of
nootmuskaat,
busje 50 gram

149
59
59

69

unox rookworst,
250 gram

California erwtensoep,
heel blik

Suikerklontjes, -
kilo : i

Boterhamkorrels,
zak 300 gram, melk of puur.

Gouda's Glorie
margarine,
pakje 250 gram

Bourbon pudding,
diverse smaken

Bordeaux,
fles 0,7 liter, rood of wit.

Appelmoes,
% pot

Gebroken
sperziebonen,
heel blik

Halfvolle koffiemelk,
flacon 1065 gram

Halfvolle melk,
houdbaar, literflacon

Gouda's Glorie
frituurvet,
pak 500 gram _

Ryvita knackebrót,
pak 200 gram licht of donker

Ontbijtkoek,
350 gram

Doperwten zeer fijn,
heel blik, Vrij Produkt

Magere vanille vla,
houdbaar, literpak _

Liebfrau-
mllch of
eerelch
Nlerstein,
fles 0,7 liter

Pandln de
Lussaudière
flesO,7 liter,
rood, wit of rosé
3 voor

1QOO

Mlnervols,
V.D 0,5,
f les 0,7 liter
3 voor IQoo
Clder
deml-sec,
fles 0,75 liter ]99

ROSé
d'Anjou,
A,C,f les0,7 liter 369

Dom Ramos
sherry, fles
0,7 liter,
diverse
smaken

Mergpijpjes,
pak 5 stuks

Speculaas,
pak 400 gram

Theebiskwie,
pak 175 gram

Bruine bonen,
heel blik

Doperwten /wortelen,
5/4 POt _

zonnebloemolie,
literflacon, Vrij Produkt _

Gouda's Glorie
fritesaus,
pot 0,65 liter _

299

149

Gevulde speculaas,
pak 250 gram

Taai-taal,
zak 230 gram

Smith's chips,
zak 120 gram, paprika of naturel

Kas frisdrank,
hele liter, sinas, cola of drink

Franse wijnen,
een boeiend boek, dat u
"wijn-wijs" maakt in de
franse wijnen
slechts

Nesquick,
bus 400 gram

Gouda's Glorie
tafelmargarine,
kuip 500 gram

Splendid
totaalwasmiddel,
fosfaatarm, zak 2 kilo

Piek schuurpoeder,
met bleekmiddel, bus450gram_

Brado bak en braad,
pakje 200 gram

Kwak zachte zeep,
450 gram

Nivea crèmebad,
flacon 500 ml

Macieans tandpasta,
rood of blauw, tube 75 ml

Stimorol kauwgom,
5 pakjes a 12 stuks

Niet in alle filialen verkrijgbaar
Slagerspnjzen geldig tot en met 16 oktober a s

varkenslappen,
mals, mager, kilo

varkensrollade,
mager, kilo

verse hamschijf,
met klein beentje, kilo

Groenteman
Niet in alle filialen verkrijgbaar
Groente en fruitprijzen geldig tot en met
16 oktober as

Granny smlth,
nieuwe oogst, 2 kilo

Handperen,
Doyenne du Comice, 2 kilo

Paprika's,
rode, groene of bonte, kilo

D PRUS-SIAG
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN 41
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Controle door rijkspolitie
op fietsen van de schooljeugd

Oorlogstuig in de watergangen
bij Wientjesvoort

Om te kunnen zien, maar om gezien te worden is de fietser, vooral bij duisternis of slechte weersomstandigheden, in hoge
mate aangewezen op een goede fietsverlichting. En daarmee is het droevig gesteld. Elk jaar opnieuw vallen er met name
onder de fietsende schooljeugd veel slachtoffers, omdat ze "over het hoofd" gezien worden. De oorzaak ligt voor de hand:
een slechte of een helemaal niet functionerende fietsverlichting, vaak nog in combinatie met defecten die te wijten zijn
aan gebrekkig onderhoud. Sinds de extra rode reflector en de reflecterende fietspedalen verplicht werden gesteld lijkt het
aantal ernstige slachtoffers toch af te nemen. Deze gegevens en de wetenschap dat de jeugd te nonschalant met de fiets
omgaat zijn voor het district Apeldoorn der Rijkspolitie aanleiding om samen met Veilig Verkeer-Nederland een controle
op de bij de jeugd in gebruik zijnde fietsen te gaan houden. In alle rijkspolitiegemeenten in de Achterhoek, zal door de
rijkspolitie of door Veilig Verkeer Nederland, alle lagere scholen die hun medewerking aan de aktie verlenen, worden be-
zocht om de fietsen van de kinderen te controleren. Op deze wijze wordt elk kind nadrukkelijk geconfronteerd met de ge-
constateerde gebreken van zijn of haar fiets. Deze controle vindt voor het merendeel r^ts in de maand november, zodat
de gelegenheid om de fietsen voor die tijd nog te laten repareren ruimschoots aan^^ftg is.
Deze week zijn de fietsen van de schoolkinderen gecontroleerd. Omtrent de uitslag z* Vmtact u volgende week informe-
ren.

De speurtocht van de Explosievenopruimingsdienst (EOD) naar oorlogstuig in de watergangen hij de Wientfesvoort heeft tot
nu toe niet veel opgeleverd. In de drie weken dat de EOD bezig is, zyn „slechts" een stuk of vjjf grananten boven water geko-
men. De mannen van de EOD passen by Wienijesvoort, in de omgeving waarvan zich zo'n veertig jaar geleden nogal wat oor-
logsschermutselingen hebben voorgedaan, dezelfde werkwyze toe als enkele weken geleden by Huize Ruurlo. Ook daar ging
de modder van de slotgracht door een soort zeef.
Op die manier zyn in de afgelopen weken alleen de watergangen in de onmiddeujke nabijheid van het kasteel onderzocht. Deze
week breekt de EOD haar tenten weer op. Waarschijnlijk keren de explosieven-op-ruimers volgend jaar terug om in de omge-
ving van de Wienljesvoort een gedeelte van de Vordensebeek en wat vennen onder handen te nemen. De reden waarom het
werk nu niet wordt afgemaakt is, dat er in de laatste tyd weer veel bovengrondse meldingen zyn geweest en die krygen voorrang.

Groente en fruit show

Maandag werd in "De Herberg" een Groente en Fruit show gehouden. De Stich-
ting Propaganda Groente en Fruit in samenwerking met VS-markt hadden de or-
ganisatie in handen.
De belangstelling voor deze show was enorm. In een goed verzorgde en afwisse-
lend programma werd de voedingsvoorwaarden van Groente en Fruit uitgelegd.
De bezoekers werden getracteerd door VS-supermarkt op een kopje koffie, kon-
sumpties en een hapje. Kortom een zeer geslaagde avond.

R^obank organiseert
haar traditionele
spaarweek
De Rabobank viert dit jaar haar traditione-
le spaarweek in de periode van 18 t/m 22
oktober. Nu onder het motto "SPAAR-
DERS BEDANKT"
Aan elle bezoekers van de bank wordt naar
keuze in de spaarweek een aardige attentie
aangeboden, waarbij de nieuuwe Rabo-
bank-gezinskalender in het middelpunt
van de belangstelling staat. Deze kalender
bevat tips voor onderhoud en verfraaiing
van de tuin.
Door het geven van dergelijke klein atten-
ties probeert de Rabobank de band met

i haar spaarders nog meer te verstevigen.

Vordense Marktver.
Op lot no 394 is de hoofdprijs (f 1000,-) ge-
vallen. De tweede prijs (rijwiel) op lot no.
3176. Derde prijs (crossfiets) nor 3424.
Vierde prijs (portable t.v.) no 1174. De vol-
ledige trekkingslijsten liggen bij diverse
winkeliers ter mzage.

C.D.A. afd. Vorden
Het C.D.A. hield deze week in het Dorp-
scentrum de najaarsledenvergadering on-
der voorzitterschap van de heer G. Bog-
chelman. Wat het huishoudelijk gedeelte
betreft kan gemeld worden dat de heer
G.H. Iclouten, Zutphenseweg tot bestuur-
slid werd gekozen. Hij volgt de heer H.
Graaskamp op die thans zitting heeft in de
gemeenteraad.

Na de pauze was ergelegenheid om vragen
te stellen aan de C.D.A. gemeenteraadsle-
den. Allerlei onderwerpen kwamen aan de
orde. We noemen: Verkeer, Gasaanslui-
ting, Muziekonderwijs, Bibliotheek,
Zwembad.
Het werd een aangename discussie, belan-
grijk voor de leden, maar ook voor onze
fractie.

Forse nederlaag
Vordense heren poloers
Een geheel verjongd herenteam van Vor-
den heeft de eerste competitiewedstrijd te-
gen Natara uit Aalten met 14-4 verloren.
De eerste periode werd afgesloten met een
5-2 voorsprong voor Natara. Vervolgens
werd een 8-3 in de tweede periode en 8-4 in
de derde periode, waarna de 14-4 eind-
stand werd bereikt. Voor Vorden scoorden
Gerard van Bemmel 2x: Jaap Stertefeld en
Gerrit van Bemmel tegen.

Ratti l - ColuSIbia 115-1
Ratti zaterdag maakte er zaterdag geen ge-
heim van om spoedig weer naar de 2e klas
door te stomen. Coli^Ma werd met een
nederlaag naar huis gjMuurd. Ratti kreeg
een dubbele hoeveelheid van kansen. Bou-
dewijn Smeitink opende in de 2e-en 4e mi-
nuut 2-0. In de 10e minuut was het Gerrit
Hoetink die 3-0 aantekende. Jan Nijenhuis
bracht de stand in de 18e minuut op 4-0. In
de 31e minuut was het Gerrit Hoetink die
de stand op 5-0 bracht. Henk Bulten kon in
de 36e minuuten in de 43e minuut de rust-
stand op 7-0 brengen.

Na de rust hetzelfde beeld. In de 48e mi-
nuut kon Henk Bulten opnieuw scoren 8-0.
In de 50e minuut was het Bouwdewijn
Smeitink welke de stand op 9-0 bracht. Uit
een corner op rechts kon Columbia wat te-
gendoen. De bal kwam precies voor de voe-
ten van een ongedekte speler, die de bal
voor het inschieten had 9-1. Het eenrich-
tingsverkeer van Ratti bleef doorgaan. In
de 66e, 69e en 72e minuut kon Henk Bul-
ten de score uitbouwen naar 12-1. In de 84e
en 88e minuut kon Gerrit Hoetink de stand
op 14-1 brengen. Inde 89e minuut kon op-
nieuw Henk Bulten de eindstand bepalen
op 15-1.
Henk Bulten had een goede dag want hij
scoorde maar lieft 7 doelpunten. Ratti
scoorde in 5 wedstrijden 42 doelpunten.

Ratti -Ruurlo 0-7
De thuisclub heeft tegen het bezoekende
Ruurlo een forse nederlaag geleden. Met
de regelmaat wist Ruurlo te doelpunten.
Ratti is van slag. Trainer Peters zal deze
week met zijn spelers eens rond de tafel
moeten gaan zitten om te zien wat er schort
in en aan het team. Op de Kranenburg is
voetbalkwaliteit aanwezig, a.s. Zondag
gaat Ratti naar Mariënveld. Misschien is
het wel goed dat alle supporters, trainer en
spelers vergezellen een ze aanmoedigen.
In deze fase kunnen ze dag best gebruiken.

Ratti - Overwetering 2-4
In de eerste helft speelde Ratti duidelijk
sterker. De goals bleven echter uit. Eén en-
kele uitval van Overwetering leverde wel
een doelpunt op 0-1. Na de rust scoorde
Overwetering 0-2. Ratti kwam terug en Ani-
ta Berendsen scoorde het eerste doelpunt
van de competitie 1-2. Overwetering toog
in een nieuwe aanval. Er werd een sliding
genomen in het strafschopgebied en Ratti
kreeg een penalty tegen 1-3. Ratti scoorde
nog een keer, een schot van Irna Rurgers 2-
3. Het laatste doelpunt was voor Overwete-
ring 2-4.
Uitslagen s.v. Ratti: afd. Jeugd. Noordijk c l
-Ratt i Cl 5-1.
Afd. Zaterdag: Ratti l - Columbia 15-1:
Wilh. SSS 5 - Ratti 21-2: Ratti 3 - Wilh. SSS
2-2.

Programma 16 en 17 oktober.
afd. Jeugd: Dinxperlo A l - Ratti A l: Ratti
Cl -Hal leC2.
afdeling Zaterdag: O.B.V. l -Ratti l: Ratti 2
- Almen 4: De CJV'ers 4 - Ratti 3.
AFd. Zondag: Mariënveld l -Ratti l: Ratt i2
- Vorden 6: Vorden 7 - Ratti 3: Ratti 4 - Riet-
molen 7.
Afd. Dames: W.S.V. l - Ratti 1: Ratti 2 -
Baakse Boys.

Gelijkspel van Vorden tegen
koploper Neede
Vorden l heeft zondagmiddag ui ts tekend
werk geleverd door koploper Neede op ei-
gen veld een 1-1 gelijkspel af te dwingen.
Vorden begon weer extra gemotiveerd aan
de/e s t r i jd want doelman Wim Harms had
/ijn schorsing van twee wedstr i jden erop
/itten met voor Neede alle gevolgen van
dien. Hamrs blaakte weer van zelfvertrou-
wen en speelde een uitstekende wedstri jd.
De kansen die de t h u i s c l u b kreeg werden
door de Vordendoelman verijdeld. Voorde
rust hadden dcgeelzwartcn een licht veldo-
verwich l . Vijl' m i n u t e n voor de rust werd
het 0-1 toen Peter I loevers er met de bal van
door ging om vervolgens beheerst te sco-
ren. In de tweede helf t waren de rollen wal
omgedraaid en had Neede een lichte meer-
derheid. In de tiende m i n u u t van de/e
tweede hel f t bracht Meerbeek de e inds t and
op 1-1.

Uitslagen en programma
V.V. Vorden
Dinxperlo Ao-Vorden Ao 1-1: Warnsveld
Al -Vorden A l 5-1: Vorden B l -AZCB1
3-0: Vorden B2 - Gorssel B2 7-0: Voorst C2
- Vorden C2 0-4: Vorden C3 - de Hoven C2
3-2.
Programma zaterdag 16 oktober
Be Quick Ao - Vorden Ao: Vorden Al -
Brummen A l: Eefde B l - Vorden B l : Vor-
den B2 - Brummen B4: Vorden Cl - AZC
C l: Vorden C2 - Brummen C3: Vorden C3
- Erica C4.

Uitslagen zondag 10 oktober: Neede - Vor-
den 1-1: Pax 4 - Vorden 2 3-0: Vorden 3 -
DEO 3 1-0: Vorden 4 - Brummen 4 5-3:
Keijenborg 4 - Vorden 6 4-0: AZC 7 - Vor-
den 7 2-5.
Programma zondag 17 oktober!) Vorden -
Hercules: Eibergen 3 - Vorden 2: Vorden 3
- Lochhuizen 2: Warnsveld 2 - Vorden 4:
Hercules 4 - Vorden 5: Ratti 2 - Vorden 6:
Vorden 7 - Ratti 3: Vorden 8 - U Iftse Boys 7.

Eerste verlies Velocitas
I let eerste team van de Vordense /aa lvoe t -
balvereniging Velocitas heeft zijn eerste ne-
derlaag te pakken . Tegen Gorssel l werd
een 3-2 nederlaag geleden. Velocitas nam
via Cor ten Barge een 1-0 voorsprong die

nog voor de rust ongedaan werd gemaakt .
In de tweede he l f t een beter spelend Veloci-
tas dat echter steeds s t u i t t e op oud-Vorde-
naar G. Beyenhof, die in het doel van (röfs-
sel een fantas t i sche wedstri jd speelde. Na-
dat Freddy Bosch een 2-1 opgelopen
achterstand toch nog ongedaan had ge-
maakt was hel u i te indel i jk Gorssel dal de
volle wins t pakte 3-2. Velocitas 2 verloor
met 7-3 van de PTTuil Deventer. Werkman
2x en Leegstra scoorden de legendoelpun-
ten.

Treffers '80
Het eerste team van de Vordense tafelten-
nisvereniging Treffers '80 speelde de com-
petitiewedstrijd tegen Hercules uit Ter-
borg met 5-5 gelijk. R. Knippen 2: F. F vers
2x: F. Schoenaker lx zorgden voor de pun-
ten. Door deze uitslag blijft de Treffers nog
ongeslagen.
Het tweede team won thuis met 8-2 van
Dropshot uit Zelhem. S. Hovenkamp 3x:
W. Voortman 2x en J. I lbr ink 2x scoorden
de winstpunten. Hovenkamp en Voort-
man wonnen tevens de dubbel.
Het derde team verloor met 10-0 van Win-
terswijk. Het vierde verloor thuis met 8-2
van RTTV uit Ruurlo. R. de Heus zorgde
voor de twee tegenpunten.
Het eerste jeugdteam speelde met 5-5 ge-
lijk tegen Dynamo uit Neede. Gerhard
Weevers won twee partijen; Peter v.d. Wal
en Jeroen den Fntink wonnen elk één-
maal. Het tweede jeugdteam verloor met
10-0 van Zieuwent.

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

KNIPTIP (•)

Doet uw camera al
aan sport? Sportfo-
to's maken is een
leuke hobby.



Gelderse Maatschappij van Landbouw
A.B.T.B en C.B.T.B.

De uitgestelde vergadering, wegens
ziekte van de spreker, nu op woensdag
20 oktober, aanvang 7.45 uur in het
Dorpscentrum.

Spreker: Gedeputeerde van Gelder-
land de heer te Bokkel.

Onderwerp: verdeling van de ruimte
planologie voor nu en later.

Geslaagde spelmiddag
voor "Sparta" jeugd
Het was zaterdag 9 okt j.l. een gezellige
drukte bij camping de Reehorst.
Zo'n 50 kinderen zowel meisjes alsjongens
kwamen rond half twee bij de camping aan
om mee te doen aan de voor de tweede keer
georganiseerde spelletjes middag door de
gym. ver. Sparta.
Na in groepen verdeeld te zijn werd ereerst
een speurtocht gedaan met verschillende
opdrachten. Hierna kan men verschillende
speeltjes doen. De opdracht, maar van je-
zelf een clown vond iedereen natuurlijk
bijzonder leuk. Ook teken jezelf op een
groot stuk behang papier viel erg in de
smaak.
Voor allemaal was er ook wat te eten en te
drinken, zoals pannekoeken bakken, deze
pannekoeken werden door de oudere jon-
gens en meisjes zelf gebakken. Dat alles
volgens plan verliep is mede te danken aan
vele moeders en één vader. Hartelijk dank
hiervoor! Voldaan en moe werd iedereen
om half zes weer opgehaald, terwijl een
leuke herinnering mee naar huis genomen
kon worden.

B.V. de Kranenburg
De vijf teams van de biljartver. De Kranen-
burg hebben vorige week met wisselend
succes gespeeld. Kranenburg l wist tegen
de Engel een nipte overwinning te behalen
30-35. Thuis kon Kranenburg 2 het niet
bolwerken tegen Modern 4. Met 34-38
werd verloren. De derde uitgave toog naar
Olburgen 4 en verloor met 40-28. Kranen-
burg 4 ontving afgelopen week VOP 2. Met
een invaller werden allen punten binnen-
gehaald. Hier was de eindstand 40-22. Kra-
nenburg 5 tenslotte speelde thuis tegen De
Keu 4. In deze ontmoeting trok de Keu met
minimaal verschil aan het langste eind 33-
39.

Dash-dames winnen
moeizaam
In een ruim twee uur durend duel bleek
Dash pas in de allerlaatste minuten aan het
langste eind getrokken te hebben. De teller
bracht in het eind enige verwarring door
een vermeende opstellingsfout te melden.
Het was een gelijkopgaande strijd. Dash
had goede momenten, maar kwam weinig
overtuigend over. Men durft dan minder
dan men kan, zoals korte aanvallen door
het midden, staffels e.d. Een mentale voor-
bereiding voor de hele ploeg zal goede
vruchten afwerpen. De Zwaluwen lieten
gevarieerd aanvalsspel zien, maar ramden
vaak tevergeefts in het Dash-blok. In de
slotfase van plm. 10 minuten liet de Vor-
dense ploeg het betere volleybalwerk zien,
waaraan het publiek goed bijdroeg, en
werd de laatste set met 17-15 in het voor-
deel van Dash beslist. De andere setstan-
den waren resp. 15-10,15-17,11-15 en 15-
13.
Aanstaande zaterdag moet Dash uit tegen
Be Quick in Zwolle, dat nog helemaal geen
punten kon vergaren.

Rolf Oosterink wint
"okhorstgrasbaan
trophee"
Traditiegetrouw werd het seizoen van "De
Graafschaprijders" zaterdagmiddag afges-
loten met de najaarsgrasbaanwedstrijd. Dit
zijn altijd bijzonder spannende wedstrij-
den waarbij ook de jeugdrijders goed aan
hun trekken komen. Harry Stapelbroek uit
Wichmond stelt telkenjare geheel belange-
loos zijn terrein beschikbaar voor het orga-
niseren van deze grasbaanwedstrijd. De
"Okhorstgrasbaantrophee" werd voor de
tweede achtereenvolgende keergewonnen
door de talentvolle rijder in de 125 cc klasse
Rolf Oosterink.

Dick Pardijs maakte na afloop de volgende
uitslagen bekend:
l. Rolf Oosterink, 2. Jan Klein Brinke, 3 Jan
Koop, 4. Harry Stapelbroek.
Jeugd: 1. Tjeerd Stapelbroek, 2. Adri van
Ark, 3. Erik van Ark, 4. Rob Groot Tjooi-
tink.

Dammen D.C.V.
Het Ie tiental handhaafde zich aan de top
van de 2e klasse, met een punt achterstand
op Amsterdam '80. Zaterdag werd met 12-
8 gewonnen van het tot dan toe bovenaan-
staande Alkmaar. De score werd geopend
door Wim Wassink, Herman Luimes en Si-
mon Wiersma verknalde hun goede stand
waardoor het op een zeker moment 4-8
stond. De overblijvende partijen van Jo-
han Krajenbrink, Henk Ruesink, Gerrit
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LEMON FIVE

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

EEN EIGEN ZWEMBAD?

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Wassink en Ab Wassink waren allen goed
voor 2 punten.
Ook het 2e team draait goed. Vrijdag werd
gewonnen van het reserveteam van ADC
Aalten met 12-8. Overwinningen waren er
te melden van Ab Wassink, Herman Wan-
sink en Jan Hoenink. Gert Hulshof stond 2
schijven achter, maar speelde door: met
sukses want middels een geniepig zetje
wist hij nog remise te maken.
Wederom kon een grote nederlaag voor het
3e team genoteerd worden. Dit keer werd
verloren van DCZ Zevenaar met 2-14. De
punten waren voor Dirk van Rikxoort, die
de sterke Peter van Ooyen op remise hield
en Jan Lamers.
Evenals Vorden heeft DCH Hengelo 4
teams in de kompetitie, en vrijdag speel-
den de beide 4e teams tegen elkaar. Henge-
lo kwam met 4 spelers i.p.v. 5 zodat DVC 4
met een 2-0 voorsprong begon. Een neder-
laag van Wim Berenpas en een overwin-
ning van Jürgen Slütter, tesamen met 2 re-
mises van Theo Slütter en Gerco Brum-
melman brachten de eindstand op 6-4.
Voor de onderlinge competitie van de Vor-
dense damclub DCV werden de volgende
westrijden gespeeld: B. Hiddink - J. La-
mers 1-1: Jeugd: M. Boersbroek - W. Be-
renpas 0-2: J. Brandenbarg - J. Dijk 0-2: B.
van Zuylekom - M. Halfman 2-0: J. Slütter-
E. Brummelman 2-0: R. Slütter- E. van Est
2-0: W. Hulshof - H. Berenpas 0-2: A.
Bouwman - M. Boerkamp 0-2: B. Voort-
man -J. Kuin 0-2: E. te Veldhuis -G. Brink-
man 2-0: W. Berenpas - H. Halfman 2-0.

P.K.V.afd. Vorden
Op donderdagavond 7 oktober j.l. hield de
P.K.V. haar leden vergadering in de Her-
berg te Vorden onder leiding van de heer
van Zeeburg. Tijdens deze druk bezochte
vergadering werden aan enkele leden ere-
prijzen, uitgereikt. Die ze op 27 augustus
1982 tijdens de jongdierendag met hun ko-
nijnen of hoenders hadden behaald.
Hoenders: 1. J. Rouwenhorst, 2. H.J. Riet-
man.
Dwerghoen: 1. H.J. Rietman, 2. M. Klein
Bramen. Medaille voor Frieshoen A. Dijk-
stra.
Konijnen: Vlaamse reus: 1. G. van Zee-
burg, 2. W. Rietman.
Midden rassen: l. H.G.J. Horstman, 2. M.
Lijftogt.
Kleine rassen dwerg: Beker voor het mooi-
ste Hollandertje B.J. Loman, 2. H.J. Riet-
man.
Medailles: kooi 96 G. Lenselink: kooi 115
J.G. Derksen: kooi 147 H. Hermans.
Jeugdprijzen: Hoenders., Henry Rietman,
2 Henry Rietman.
Konijnen: beker Bruinsma, standaardje:
gebr. Berenpas en een standaardje voor
Harrie Bakering.
Doordat de vereniging in een korte tijd een
enorme groei doormaakt is het noodzeke-
lijk dat de vereniging strakker geleid gaat
worden aldus de voorzitter, daarom wor-
den de taken beter verdeeld en het bestuur
wordt uitgebreid met 2 leden t.w. de heer
G. Aartsen en de heer Klaassen.
De leden werden nog aangemoedigd om
bij de tentoonstelling de handen uit de
mouw te steken en er samenmet de PEK-
ZO Zutphen weer een verzorgde tentoon-
stelling van te maken op 17, 18 en 19 de-
cember in de Herberg.
Om de hoge onkosten te dekken voor de
tentoonstelling, zal er weer een koek-aktie
gehouden worden welke vorige keer zo
geslaagd mocht worden genoemd. De
voorzitter wees alleen er nog op dat het ver-
zendmateriaal een kleur dient te hebben
en dat de kleur van PKV lichtblauw is.

!"̂ >^>^X^X^X

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

Café-Restaurant

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

Wij zoeken een volwassen
vrouw om af en toe op onze
twee kinderen te passen.
Zij moet genegen zijn om even-
tueel te koken en te blijven
overnachten.
Telefonische reacties graag op
donderdag !̂. 05752-2210.

Vermist sinds half september
poes met tamelijk lang zwart
haar en witte bef.
Indien zij e^ks is aangelopen,
wilt u dan ^Ten
tel. 05752-2210

Gevraagd: oppas ca. 16 jaar
voor woensdag of eventueel
donderdag die tevens lichte
huiswerkzaamheden kan ver-
richten.
Tel. 1335.

Te koop wegens verhuizing:
aardgasgestookte branderu-
nit voor openhaard, zo goed als
nieuw.
A. Mühlbauer-Jonker, Zut-
phenseweg 84, tel. 2367

Te koop: een vierdel van een
jonge koe
B. Voskamp; Schuttestraat 10,
Vorden, tel. 05752-1407

Voor jong en oud: JUDO vanaf
4 jaar.
Donderdags vanaf 16.00 uur.
Sportschool Smit

Het adres voor aanleg van
gas, CV, loodgieterswerken.

W. Weulen Kranenbarg
08342-1364, Zelhem

ZELFVERDEDIGING
Jiu-J itsu voor dames en heren
vanaf 14 jaar. Donderdags
20.00-21.00 uur.
Sportschool Smit.

Lekker vers brood, van de War-
me Bakker in vele variaties,
haalt U bij:

inkeltje biood en honk,-t

JTÏÏftffl*
Op de PEKLO-show in de
schouwburg te Lochem zijn op
16 en 17 oktober ca 500 Hoen-
ders - Konijnen - cavia's en
Duiven te bezichtigen.
Open zaterdag 10.00-21.00
uur. Zondag 10.00-1 7.00 uur.

Zo'n fijne halfwollen onder-
blouse. Heerlijk warm koopt u
bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

Te koop: tamme kastanjes f 2,-
per pond.
Maarten Graaskamp, Ruurlo-
seweg 46, Vorden.

Tienmaal voordeel over de vloer.
Scheelt tientjes per strekkende meter.

De beste kwaliteiten koopt u nu het voordeligst!

Comtesse
100% Zuiver scheerwol.

400 cm breed,
van 259.- voor

209.-
Gord on

100% Zuiver scheerwol,
400 cm breed,

van 229.- voor

198.-
Libretto

[Synthetisch,
400 cm breed,

van 179.-voor

159.-
Jl Courage
M iSynthetisch,
tJO 400 cm breed,

van 159.- voor

129.-

t

*

Corsica
_Synthetisch,

400 cm breed,
van 149.- voor

119.-

l O [Synthetisch,
\^O 400 cm breed,
van 139.- voor

109.-
Mireille

/{Synthetisch
\jO slaapkamertapijt,

400 cm breed, van 129.- voor

99.-
(Synthetisch,

400 cm breed,
van 109.- voor

89.-
Torera
^Synthetisch,

400 cm breed,
van 99.- voor

84.-
Rigoletto
Synthetisch,

400 cm breed,
van 99.- voor

79.-
Keus genoeg voor iedere portemonnaie!

VORDEN TEL (05752) 1381

RUURLO

voor ROKKEN - PANTALONS - BLOUSES
en PULLOVERS
ook weer okergeel voorradig. Pantalons in alcantara - strech - cord
en ger. katoen.

BEENWARMERS v a 12,50

Wij maken gaarne
ofay/r-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

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

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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NIEUWSTAD 12 • VORDEN TELEFOON 05752-1404


	tmp01
	tmp02
	tmp03

