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Raadslid Stoltenborg:

"Ik voel mij in mijn
goeie naam aangetast"

Socialist A.J. Stoltenborg toonde zich ontstemd over uitlatin-
gen van wethouder J.F. Geerken (CDA) waarbij deze in een
commissievergadering /ijn misnoegen kenbaar had gemaakt
op het niet aanwezig zijn van commissieleden, zodat de com-
missie geen goed advies aan het college kon geven.

De heer Stoltenborg die in die bewus-
te commissievergadering met kennis-
geving afwezig was voelde zich in zijn
goeie naam aangetast. Wethouder
Geerken beriep zich op hetgeen in het
college als zodanig was besproken
(Burgemeester Vunderink schaarde

zich achter de woorden van wethou-
der Geerken).
De heer H. Tjoonk (WD) stelde voor
bij het niet aanwezig kunnen zijn op
een commissievergadering een frak-
tiegenoot te sturen. Deze mogelijk-
heid zal nader worden besproken.

Deze krant wordt verspreid in Vorden, Hengelo, Steen-
deren, Baak, Wichmond, Vier akker en Almen, huis-
aan-huis per Post.

Ook dit jaar wordt de krant weer uitgegeven in samen-
werking met de Vordense Winkeliersvereniging. Uw ko-
pij voor advertenties dient uiterlijk l november a.s. in
ons bezit te zijn.

De Redactie.

Raad gaat volgende maand
opnieuw praten over de
kampeerverordening
Om de zaak nogeens goed te onderbouwen gaat de gemeenteraad van
Vorden volgende maand opnieuw praten over het voorstel van het col-
lege om een wijziging aan te brengen in de verordening op de kampeer-
plaatsen en kampeermiddelen. Het college beoogt een vergunning
voor de periode van 15 maart tot l november en dan zowel voor de ge-
wone als de bijzondere campings. (Laatstegenoemde betreft het kam-
peren bij de boer).

Nu blijkt dat er voor de gewone cam-
pings ontheffingen verleend kunnen
worden. In de commissie Algemeen
Bestuur wil men nu eerst eens gaan
praten op welke gronden ontheffin-
gen verleend kunnen worden.
Het betreffende raadsvoorstel werd
derhalve aangehouden. Hetzelfde ge-
beurde dinsdagavond met het raads-
voorstel om het beroepschrift van de
heer Beerling, tegen weigering om
een bouwvergunning te verlenen voor
de bouw van een afdak, ongegrond te
verklaren.
Het college adviseerde als zodanig
omdat er sprake is van uitbreiding van
een bestaande schuur, ofschoon het
dak zuiver konstruktief gezien niet
met de bestaande schuur is verbon-
den. Zou de bouwaanvraag eventueel
voor inwilliging vatbaar zijn dan zou
er sprake moeten zijn van een ander
bouwwerk en niet van een "gebouw".
Wel er ontstond over deze materie
een ingewikkelde discussie, waarbij
het CDA bij monde van fraktievoor-
zitter C.Chr. Voerman zich achter het
voorstel van het college schaarde om-

dat zo zei de heer Voerman het CDA
een beleid via de spelregels voorstaat.
"Dus beslist geen vrijheid-blijheid be-
leid", aldus de heer Voerman.
De heer H. Tjoonk (WD) had grote
moeite met het voorstel. "Er wordt
niet meer gekeken naar de wenselijk-
heid maar meer naar hetgeen in de pa-
pieren staat. En als zoals in dit geval
het water van het bovenste dak niet op
het onderste dak valt is er sprake van
een los staande schuur", aldus de heer
Tjoonk. De fraktie van de P.v.d.A.
vond de argumentatie van het college
in dit voorstel onjuist. De heer Ploeger
sprak in dit verband van een "wagge-
lend" beleid. Wethouder Geerken
(CDA) benadrukte dat het college al-
les tot de bodem heeft uitgezocht.
"Aanvragen moet je toepassen waar
mogelijk maar op een keer kom je een
drempel tegen", aldus de heer Geer-
ken. Burgemeester Vunderink maak-
te aan de discussie een einde door het
voorstel terug tenemen. "Wij komen
er de volgende maand op terug, zodat
de raad een wijs besluit kan nemen",
zo zei hij.

Toneelavonden
GMvL, Jong Gelre en
NBvP
De jaarlijkse toneelfeestavonden van toegankelijk.

Jong Gelre en de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw en de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
zijn a.s. vrijdag- en zaterdagavond in
het Dorpscentrum, aanvang 19.30
uur. Deze avonden zijn voor iedereen

Voor de gezamenlijke vergadering
van de afd. Vorden van de GmvL,
ABTB en CBTB, welke in zaal de Her-
berg werd gehouden bestond een flin-
ke belangstelling.
De heer P. de Vries, hoofd van de af-
deling sociale zaken van de gemeente
Vorden, vertelde het een en ander
over de algemene bijstandswet welke
in 1965 is ontstaan. Vorden heeft 17
procent werkelozen. Schoolverlaters
hebben na hun achttiende jaar per ja-
nuari daaropvolgend op de laatste
schooltermijn recht op een uitkering.
"Is vader landbouwer dan is het wel
eens moeilijk om uit te maken of de
zoon al dan niet meewerkt op de boer-
derij", aldus de heer de Vries die stel-
de dat de normen omtrent "passende"
arbeid wel wat strakker zijn geworden.
De hc^pan Veen, voorlichter van de
Rijksvoorlichtingsdienst uit Anrhem
en daardoor dagelijks bezig met de
boerenpraktijk had zijn lezing toege-
spitst OD de Rijks groepsregeling Zelf-
standi^fc en alles daaromheen. "Als
boer kom je goed weg. De boerenor-
ganisaties hebben uitstekende voor-
lichters die de weg kunnen wijzen op
dit erg persoonlijke terrein. Denkt de
boer voor hulp in aanmerking te ko-
men dan is de boekhouding van de
laatste jaren erg belangrijk", aldus de
heer van der Veen die het betreurde
dat er op deze bijeenkomst geen vrou-
wen aanwezig waren. "Bij gesprekken
is de aanwezigheid van de vrouw des
huizes erg belangrijk", zo sprak hij. De
beide heren kregen na afloop een
spervuur van vragen te verwerken en
kregen als blijk van waardering een
flinke brok kaas van de Vordense
kaasfabriek mee naar huis.

Aktie "Sursum Corda"
De door de Chr. Muziekver. "Sursum
Corda" gehouden slaatjes aktie van af-
gelopen zaterdag is ook dit jaar weer
een groot succes geworden. De orga-
nisatie van deze aktie was in handen
van de supportersclub die in de vroege
morgen van zaterdag druk in de weer
was'om in samenwerking met "De
Herberg" alles op tijd klaar te hebben.
Om ca. 9.00 uur startte de verkoop en
trokken vele verkopers alle wijken van

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323-Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeenlehuis: maandag-t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak -Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 1 l 00 uur voor Sociale Zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A. Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

Wet A rob publikaties
De Wet Arq|> biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen 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. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 23 oktober
1984 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de Stichting Burgerweeshuis,

IJsselkade 19 te Zutphen, voor het
gedeeltelijk veranderen van de wo-
ning Kostedeweg 10 te Vorden.

2. Aan de gebroeders Berendsen,En-
zerinckweg 14 te Vorden voor het
verbouwen van een schuur aldaar.

3. Aan de heer A.W.B. Waafle, Insu-
lindelaan 19 te Vorden, voor het
bouwen van een garage aldaar.

4. Aan de heer G.J.Lubbers, Brinker-
hof 6 te Vorden, voor het bouwen
van een tuinschuurtje aldaar.

5. Aan de heer H.P. Dijkstra, Hoe-
tinkhof 123 te Vorden, voor het
bouwen van een vogelhok aldaar.

6. Aan de heer P.H. Schoenaker,
Ruurloseweg 64 te Vorden, voor
het bouwen van een toilettengroep
aldaar.

7. Aan de heren G. Dekker en G.
Heersink, Dorpsstraat 6 te Vorden,
voor het gedeeltelijk veranderen
van een pui aldaar.

2. Naamgeving straatje voormalig coö-
peratieterrein.
Op het berichtje dat vorige week in de-
ze rubriek geplaatst werd en waarin
verzocht werd om een naam te beden-
ken voor het straatje dat op het voor-
malige coöperatieterrein aangelegd
wordt, zijn nog geen reacties geko-
men. Wie helpt het college aan een
passende naam daarvoor? Suggesties
kunnen binnen een week na het ver-
schijnen van dit blad bij het college
van burgemeester en wethouders ge-
daan worden. Wellicht dat uw idee
aan dit terrein naam zal geven.

Vorden in. De weergoden waren
schijnbaar de aktie ook erg goed ge-
zind waardoor alles snel en spoedig
verliep.
Dank zij het eet en kooplustige pu-
bliek die deze aktie graag wilde steu-
nen was men in een rekord tijd rond
geweest en was men tegen 15.00 uur
los.
Uiteraard zijn bestuur en leden en
supporters van "Sursum Corda" blij
met deze financiële injectie voor de
vereniging en de medewerking in de-
ze van "De Herberg" en de inwoners
van Vorden.
Door goede samenwerking van allen
werd dit succes bereikt.

Wandelen met IVN
Zaterdag 3 november houdt het IVN -
afdeling "De oude IJsselstreek" een
herfstwandeling rond kasteel Vorden.
De wandeling gaat doojjölet Vorden-
se Bos", een bos rijk alRifwisseling:
Bos met en zonder onderbegroeiing,
cultuurgrond en water (Veengoot -
Vordense Beek). In de struiklaag
groeien veel besdragers: vlier, lijster-
bes, braam. Een gedej^ifeltje voor
vele soorten zangvoge^Fs.
De beukebomen in gele tinten en de
vele paddestoelen brengen het bos nu
in herfstsfeer.
Begin: parkeerplaats van kasteel Vor-
den.

Dropping
D'Olde Smidse organiseert zaterdag
17 november een dropping. Deelna-
me is mogelijk vanaf 12 jaar. Voor 7
november dient men zich bij d'Olde
Smidse op te geven. Na afloop van de
dropping is er voor de jeugd een disco.

Dankstond voor
gewas en arbeid
Aanstaande woensdagavond, 7 no-
vember, wordt zowel in de gerefor-
meerde als in de hervormde kerk weer
de dankstond gehouden voor gewas
en arbeid.
Er ligt weer een seizoen achter ons
van werken op de boerderij, in bedrij-
ven en kantoren. Ondanks moeite en
teleurstelling was dat een voorrecht,
juist in een tijd waarin er voor zoveel
mensen geen werk is.
En de aarde, waarop we wonen, gaf
weer vrucht, zodat er in ons land voed-
sel is voor iedereen.
En kijkend naarde hongergebieden in
de wereld moeten we zeggen: ook dat
spreekt niet vanzelf. Daarom willen
we op een door-de-weekse-dag 's
avonds samen komen om te danken.
Want het is kenmerkend voor de
mens, dat hij danken kan.

Inzameling busjes
"Gast aan Tafel"
Vele gezinnen hebben weer 8 maan-
den lang een Gast aan Tafel gehad. De
vragende ogen van een derde wereld-
kind keken ons aan, als we aan onze
weivoorziene maaltijd zaten. Soms
ook hadden we dat kind weggestopt,
omdat we het te druk hadden om
daaraan te worden herinnerd. En toch
waren één of twee kwartjes al vol-
doende, om hem te doen mee eten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Want er wordt honger geleden, vooral
in Afrika... in Ethiopië. Vanwege de
droogte en nog vele andere oorzaken.
Soms bekruipt ons een gevoel van
machteloosheid. En toch ... wat we
kunnen doen, mogen we niet nalaten.
Brood is er, om gedeeld te worden.
Ook met de hongerende medemens
ver af.
Op woensdag 7 november kunnen we
de busjes weer naar de kerk brengen.
En plaatsen op de Tafel voor de Kansel
in de Dorpskerk.
We hopen dat de inhoud zó zal zijn,
dat onze diakenen straks een groot be-
drag kunnen wegzenden tot leniging
van de nood. En mocht u er vóór dat
tijdstip nog wat extra's in willen doen
vanwege die keren, dat u de Gast aan
uw Tafel in de drukte vergeten bent,
natuurlijk... natuurlijk kan dat nog.

Nieuws v/d jeugdclubs
Het ligt in de bedoeling de kerstvie-
ring dit jaar met alle clubs samen te
houden en wel op woensdag 19 de-
cember 's avonds van 6 tot ca. 8 uur in
het „Achterhuus".
Dit Kerstfeest zal worden gehouden
in de vorm van een kerstmaaltijd.
Het jaarlijkse clubweekend zal dit sei-
zoen worden gehouden op vrijdaga-
vond 31 mei tot zondagmiddag 2 juni.
We gaan dan naar de kampeerboerde-
rij „Erve Harkink" te Lochem.

Jeugddienst
A.s. zondag 4 november wordt er weer
een jeugddienst gehouden in de
Dorpskerk te Vorden, aanvang 10.00
uur.
In deze dienst zal onze plaatsgenoot
dominee Bannink voorgaan, terwijl
muzikale medewerking zal worden
verleend door het bekende Apel-
doorns koor "The Young Church Sin-
gers" en onze cantororganist Rudi van
Straten.
Na afloop van de dienst is er gelegen-
heid om gezamenlijk een kopje koffie
te drinken in de Voorde.
Kom(t) U/jij ook dan kunnen we er
met z'n allen een goede dienst van
maken.

De jeugddienstcommissie.

GEBOREN: Kim Daniëlle Maria Eij-
kelkamp
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: B. Hekkelman en I. H.
Th. Weverink
OVERLEDEN: J. Polet-van Dijk, oud
96 jaar

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K, KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 4 november 10.00 uur ds.
Bannink uit Vorden, Jeugddienst
m.m.v. 'The Young Church Singers"
uit Apeldoorn.
Woensdag 7 november 19.30 uur ds. J.
Veenendaal, Dankstond voor gewas
en arbeid, m.m.v. de Cantorij.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 4 november 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
Woensdag 7 november 19.30 uur ds.
J.R. Zijlstra, dankdag.

WEEKENDDIENST HUISARTS
3 en 4 november ds. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 3 november 12.00 uur
tot maandagochtend 09.00 uur dr.
B reukink, tel. 1566. Verder de hele
week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
3 + 4 november W.F. Haccou, Vor-
den. Tel. 1908.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
November: mevr. Brandenbarg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE-DEKJE
Maand november: mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

SOCIAAL KULTUREEL WERK'
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo 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. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur 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 BIBLIOTHEEK
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. Dag en nacht bereikbaar.



Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen
uw budget passen.

vanaf f 60,-

En... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijsteilen en
de volledige garantie.

D« deskundige
vertrouwensman die tijd

voor v/w ogen neemt.

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Als u het niet meer weet Jong
Gelre, N.B.v.P., G.M.v.L 2 en 3
november toneel met dansen
na. Dorpscentrum Vorden
19.30 uur.

Ten Cate en Hollandia onder-
goed voor dames en heren

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

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

Te koop: V.W. Polo S bj. '79.
Incl. radio-cass.-rec. Kleur
rood. 2de auto, altijd binnen
gestalt.
Fantastisch fijn wagentje door
verhuizing aangeboden.
Prijst 5.695,-.
Te bevr. 05752-3580.

VOOR44UW

^TttiDim

Wapen- en Sporthandel

Martens
tttedt dotltitfftndl

Te koop: diverse soorten coni-
feren en heesters.
Speciaal haagconiferen.
Verkoop op zaterdag of op af-
spraak.
Tel. 05752-6721
Boomkwekerij Lucassen,
Ganzensteeg 6, Vorden.

Uw
meubels
versieren?

Wij stofferen snel
en voordelig

;i;it u vakkundi(j uJvr.r:
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vnibl i jventj
bij U aan huis met on/e uit
gebreide kollektie meu
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterwey 19
Wichmond
Telefoon 057 54 517

Mandarijnen 2ost. zonder PitVOor 4,95
SlabOnen 500 gram voor 2,75

UOXS mooie 1 kilo voor ........................... l ,«fU

MAANDAG 5 EN DINSDAG 6 NOVEMBER:

Rode kool gesneden 500 gram voor 0,45

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
Boooooooooöoooooooooooa

Rolluiken

Kunststof en houten
kozijnen - deure
montage en
demontage

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenverzekerlng
voor Inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/oo excl. glas en

t 0,95 °/oo Inclusief glas.

Inboedel: vanaf /1,35"/«,.

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrislco's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Wamsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.M. VORDEN w.a.

Het geheim */an bakker
G.J.B. Oplaat

Weet u nog, dat
lekkere brood van

Troeger?Nou,zo
ouderwets lekker
kan ook modern i
brood zijn.

Het smaak
volste bewijs
daarvan is

ons nieuwe Granary®- brood.
Rijke smaak, heerlijke geur,

mooi van kleur, bovendien
heeft Granary®-

brood een uit-
stekende

voedings-
waar-
de!

Kom proeven
F.r is maareen ntani

te ontdekken dat Granary -
h R n id echt lekkerder is.
De hele week kunt u op voor-
delige wij/e kennismaken!

Granaryfde extra gekiemde tarwekorrel in uw brood.
Het geheim xran de bakker.

Dorpsstraat 11 - Vorden

Bakkerij
't Stoepje
Jan van Aart van Jan de Bakker
Spakenburg.

Gevuld speculaas
perstuk 2,25 ................................ 3 voor

Specialiteiten: gevulde koeken met amandel,
dubbelgevuld krentenbrood enz.
P.S. Heeft U ons grof volkoren al geprobeerd?

2 cyclamen
ve'e kleuren, kunnen
goed tegen c.v.
slechts

Q -mr
b, /U

Kaschrysanten Q _-
1 bos vele kleuren «Jr/ü

Q
Of

Haagconifeer
1 grote van 12,- voor slechts

Reorganisatie opruiming
Op alle dames- heren en kinderschoenen en laarzen
van dit seizoen nu

2O°/o KORTING
Start 1 november a.s.
bij uw vakmanschoenwinkelier. Schoenen

Lederwaren
Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Even apart als een zonnige dag in november is onze kollektie

jassen en jacks
stralend nieuw met alle modedetails
van deze tijd al v.a.

Speciale aanbieding:

^^••4^flfk IOf*lf
9̂U*7%1%7 JOwlm m/borgvoering

Kleur: grijs norm. prijs 198,- nu

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags open tot 9 uur.

Voor een goedkope

PLAVUIZENVLOER
l (Wij leggen ook vloeren)

TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

RIJWIELEN groot en klein,
die deze zomer in de verhuur
gebruikt zijn, verkopen wij
voor leuke prijzen.
FA. SLOTBOOM,
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.

Te koop: 1 ha bladkool, 1
handpomp nr. 3, 1 partij
dakpannen, Tuile de Nord
en Mulderpannen.
B.HA Mullink,
Ganzensteeg 7, tel. 6784.

Te koop: stoofperen
moesappels.
G. Rossel, Tel. 1439.

en

„ïtelterbmf
Dorpsstraat 10, Vorden

Door middel van deze advertentie willen wij ieder-
een bedanken voor de ontvangen felicitaties op
10 oktober j.l. i.v.m. het 5-jarig bestaan.
Uit een groot aantal schriftelijke felicitaties die bij
ons in de brievenbus werden gedeponeerd heb-
ben wij een vijftal kaarten getrokken die een heer-
lijke herberg-salad.e na telefonische bestelling
kunnen afhalen:
Salade f 30,- fam. te Linde, Dorpsstraat 13
Salade f 20,- fam. Bosch, Het Jebbink 14
Salade f 20,- fam. Lauckhart, De Hanekamp 32,
Salade f 1 5,- fam. Koerselman, Julianalaan 8
Salade f 15,- fam. Ruiterkamp, Lindenseweg 24.

Heeft U in 1985 nog iets te vieren????
Kom eens langs voor vrijblijvende informatie. U
bent nooit te vroeg met reserveren en de prijzen
zullen U meevallen.

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

vooral uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Wij zijn naar Spanje inkopen
doen voor 't Hoekje.
Spaanse prijzen, 15 november.
Burg. Galleestr. 44.

Jonge vrouw zoekt admini-
stratief werk, part-time, om-
geving Hengelo Gld.
Brieven onder nr. 19-1
Buro Contact.

SIERPLEISTER
in diverse structuren

en kleuren.
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen.

Kunnen kinderen die
lezen moeilijk vinden,
lezen leuk gaan
vinden?
JA! met de serie

De
Wenteltrap

BOEK EN KANTOOR
Raadhuisstraat 22. Vorden. Tel. 05752-3100.



Hierbij zeg ik iedereen hartelijk
dank voor de felicitaties, bloe-
men en cadeau'sdie ik heb ont-
vangen bij mijn 25-jarig jubi-
leum

WILLIE KREUNEN

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de belangstelling, kaarten,
bloemen en cadeau'sdie wij bij
ons huwelijk mochten ontvan-
gen

HANSENINA
DECANIJE-LUBBERS

oktober 1984
Het Karspel 68
Hengelo Gld.

Hierbij willen wij, iedereen har-
telijk bedanken voor de velefe-
licitaties, bloemen en cadeaus,
die wij bij ons 25-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.
Het is een onvergetelijke dag
geworden.

BERTUS EN DAATJE
BOSCH

Het Hoge 50
Vorden.

Gevraagd: hulp op boerderij
voor enkele dagen per week.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6659.

Voor iedereen

AMATEURTONEEL
2 en 3 november 19.30 uur
N.B.v.P., Jong Gelre,
G.M.v.L

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden

Telefoon 05752-1321

Vorige week bekend gemaakt
nu weer op attent gemaakt
jaarlijks feest festijn
Jong Gelre, N.B.v.P., G.M.v.L.
voor groot en klein.

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TFL O5752-W71

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Met z'n allen naar

G.M.v.L, Jong Gelre,
N.B.vP.

2 en 3 november Dorps-
centrum Vorden. Toneel,
dansen na.

Rijdende
service-dienst
voor al uw voorkomende
kleine klusjes, zoals
vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrip-
pen plaatsen, beveili-
ging van uw huis etc.
etc.

Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmateria-
len, alles op maat gezaagd
en geschaafd

Timmerbedrijf-
Tïmmerwinkel
HENK FRERICKS

Burg. Galleestr. 36.
Vorden, tel. 06752-3376

Nooit kan het geloof te veel verwachten

Voor ons geheel onverwacht, nam God op Zijn tijd tot
zich mijn lieve man en onze lieve vader, behuwd groot-
en overgrootvader

JAN TUENTER
echtgenoot van Johanna Eggink

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden: J. Tuenter-Eggink
Zutphen: Dick en Marie
Vorden: Tonny en Riekie
Vorden: Bennie en Gerrie

kleinkinderen en
achterkleinkind

7251 AS Vorden, 30 oktober 1984
Prins Clauslaan 11.

Mijn man en onze vader en opa is opgebaard in het
rouwcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden. Gelegenheid
tot afscheidnemen en condoleren aldaar, vrijdag 2 no-
vember van 19.30 tot 20.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 3 no-
vember om 12.00 uur in de Gereformeerde kerk te Vor-
den.
De begrafenis zal hierna om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden plaatsvinden. Na de begrafenis
is er gelegenheid de familie te ontmoeten in 't Achter-
in uus achter de Geref. kerk.

Melka,toéèrdan'nshiit
Selected Dealer:

MODEHUIS

Burg. Galleestraat 3 - Vorden

MEVR. TE SLAA
neemt van 2 november t/m 10 november

GEEN ADVERTENTIES
aan.

Huisvrouwengymnastiek
Bij voldoende belangstelling wil de afd.
plattelandsvrouwen Vorden, ook een
groep huisvrouwengymnastiek over-
dag starten.

Inlichtingen en opgave bij:

Mevr. Stoffels, tel. 2367 of bij
Mevr. Wullink, tel. 2231.

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

Bouw en Houtbond FNV

Kerstverzilvering
van vakantiebonnen - RBS en schilders
op maandag 5 november van 19.00tot
21.00 uur

De P.V.
B. v. Hackfcrtweg 8
Vorden

Ja hoor, het komt

De Winkel van Sinkel
Op het Hoekje v.d. Burg. Galleestraat/
Insulindelaan. Wij zijn geopend vanaf
15 november en zijn ruim gesor-
teerd niet alleen voor klein maar ook
voor.groot.
Voordat U inkopen gaat doen, kom dan
eerst even langs.

Fa. Buunk.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, voornemens te zijn om met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, jo. artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking
te verlenen aan de heer RA. Th. Zents, Larenseweg 3 al-
hier. Zulks voor de bouw van een woning met een open
veestal op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie L, no. 338, plaatselijk bekend Larense-
weg te Vorden, direct naast de oprit naar no. 1.
De op het bouwplan van toepassing zijnde bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf maandag 5 november
1984 gedurende 14 dagen voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen genoemd
voornemen schriftelijk bezwaren indienen bij hun colle-
ge.

Vorden, 3 november 1984

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Ke secretaris. De burgemeester,
_. Drijf hout. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(artikel 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 2
november 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:
1. dhr. L.G. Weevers, Nieuwstad 12, 7251 AH Vorden

om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een drukkerij, datum verzoek 26
september 1984, adres inrichting Nieuwstad 12, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie K, num-
mer 2972;

2. Hermans Groep B.V. Laanstraat 2, 3762 KD Soest
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een supermarkt, datum verzoek 12
oktober 1984, adres inrichting Nieuwstad 5, kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie K, nummers
1913,1914 en 2483.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
der beschikking opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 25 november 1984. U ge-
lieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 1 november 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. mr. M. Vunderink.

r 7 November bij DE BOGGELAAR

Aanvang 20.00 uur

'Op zien boer'n fluitjes'
met'n
geheel nie'j programma
- DIEKS en HANNA
- BETS en DIENA
- OPA BUUTENHUUS
en nog volle meer!

'n kleine twee uur boer'n amusement uut onze eigen streek.
Daornao gaon wi'j dansen met 't

"VALLER COMBO
Kaarten vanaf heden verkriegbaor bie

ii

Café - Wegrestaurant

DE BOGGELAAR
Vordenseweg 22 - WARNSVELD - Telefoon 05752-1426

Kos 'n tientje,... maor de koffie he'j d'r bie!

FEESTAVONDEN
Openbare Lagere School

Op donderdag 8 en vrijdag 9 november a.s. in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.

Opgevoerd worden:
Door de tweede klas de musical: "WAAR IS HANSJE".
Door de zesde klas de musical: "DE ALLERLAATSTE NIEUWSSHOW"

Entreeprijs f 2,50 per persoon.

Voor zover U geen bericht heeft gehad: kaarten zijn ook verkrijgbaar
aan school en 's avonds aan de zaal.

Cafetaria - Snackbar - IJssalon - Zaal

„&' ©toe &mtttó£"
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

organiseert:

DIA-AVOND
onderwerp Suriname.

Maandag 5 november 20.00 uur Binnenland van Surim
De avond wordt verzorgd door journalist en reisleider de heer
P. Taekema.

Het juiste adres voor echte

STBENSTRIPS
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

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

„Se Herberg"
met een nieuw idee voor een verjaardag, de feestdagen enz.

een Geschenkbon voor een
Herberg-salade

Deze keurig gedrukte waardebonnen met ruimte voor
een te besteden bedrag zijn, verpakt in een enveloppe

verkrijgbaar vanaf heden.

Vlotte tiener-twenschoen met uitgekiende
modesnufjes. Met leren voering, geprent
leren bovenwerk en kloeke zool.
DE PRIJS TELT

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 1342



Wie niet groot is moet scherp zijn.
Vandaar dat ik deze week, naast m'n Super Krakers en de andere wekelijkse reclames nog eens

extra de aandacht wil vestigen op de lijst artikelen hieronder.
Het zijn stuk voor stuk extra scherpe prijzen die U weer de nodige guldentjes voordeel opleveren.

BIEFSTUK
100 GRAM

Net even scherper.
Dat blijft ons devies Laag, Extra Laag, Altijd Laag.

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

Woensdag 7 november

Gehakt
half om half

Donderdag 1, vrijdag 2 en
zaterdag 3 november

kik) 6,98

Riblappen 12QQ

Rundertartaar
500 gram

VOLKOREN
BROOD GROF
CfStlfKH CA tOO 6MM

Bruine
bolletjes
zak è 6 stuks

Extra belegen

l f t W 500 gram W f t W

KLfl-
MRMPPELEN
ZAK $ KILO

Donderdag 1. vr^dag 2 en zaterdag 3 november

GROENTE EN FRUIT, VERS VAN DE VEILING, LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Woensdag 31 oktober

Zuurkool
uit 't vat
500 gram

Donderdag 1, vrijdag 2 en
zaterdag 3 november

Witlof
500 gram

O QQ Golden delicious
f WW Hollandse, 2 kilo

1,98
2,48

Nutroma
koffiemelk
f M. 5 liter

ffiedel
dubbeldranken

£smaken, literpak

Ivé
borrelnootjes
diverse smaken, zak 15Ögram

Driehoek
vloeibare
zeep
flacon 750 ml.

Witte Reus
vat 3 kilo

Diamant
frituurvet
pak 500 gram

Chocolade
menagerie
De Heer, mel̂ f puur of duplo,

bakje 150 gram

Van Delft
Taai E
pak

1,78

1,98

1,89

2,59
7,95

1,99

2,59

1,29

Amstel bier
krat 24 flesjes è 0.3 liter

BabymaaKijd
Olvarit rood,
diverse soorten, potje

A

Planters, pak 100 gram

Satésaus
Knorr, n

Beschuit
Bolletje, rol 13 stuks

Allesreiniger
Andy, flacon 750 ml.
met PTT-aktie

Filterzakjes 1x4
Melitta, pak 80 stuks

Filterzakjes 102
Melitta, pak 80 stuks

Kippesoep
Honig, duo-pak

Rookworst
Unox, 250 gram

13,95

1,29

1,89
2,19
0,99

3,25
2,29
1,89
1,98
2,69

Unox soepen
groente, kippe of tomaten,
4 bordenblik

D.E. Koffie
Roodmerk, vacuüm snerfirter
pak 500 gram

Chocavlokken
pak 200 gram

Caljfornia soepen
groente, kippe of tomaten,
zakje

Zilvervliesrijst
Zonnatura snelkokende,
pak 350 gram

Bambix
pak 225 gram

Theebiskwie
Pally, pak 175 gram

Doppinda's
Schaap, zak 200 gram

Toverrijst
Lassie, pak 400 gram

Brinta
pak 500 gram

1,39

9,29
0,99

0,39

1,98
1,29
0,49
1,49
1,59
1,69

Ariel
koffer 2 kilo

Omo
' koffer 2 kik)

-f 10% meer inhoud

Dixan
koffer 2 kilo
+ gratis stuk Fa zeep

Babyzeep
Zwitsal, duo-pak

Franse fritessticks
Smiths, naturel of paprika,
zakje

Knorr soep
groente, kippe of tomaten,
zakje

Sisi sinas
literfles

Grobch bier
met gratis opener bij krat
krat 24 flesjes è 0,3 liter

Heineken bier
krat 20 flessen è 0,5 liter

Chocomel
Nutricia, literfles

Seven Up
normaal, literfles

7,99
6,79
7,98
2,49
1,19
0,85
1,16
14,95
19,95
2,09
1,35

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

ZWAN
SNUWORST
ISO GRAM

Zwan saks
150 gram 1,09
Gekruid ontbijtspek 1 90
Meester, 100 gram l ffciW

1,98

Maandag 5 en dinsdag 6 november

Varkenslever O /LR
500gram fcf • W

Slavinken 5 halen
4
betalen

Casselerrib
Zonnenberg, 100 gram 0,89

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november 1984, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

Dit is het vignet van onze dub 199
De club staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN
Warnsveld - 05750-22576

JOOP CORNELIS
Vorden - 05752-2308
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Commissielid Lichtenberg wil
burgerrechter laten inschakelen
De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA) is het nog steeds een doorn in het
oog, dat kadavers die op vrijdag worden aangemeld pas dinsdags
worden opgehaald. Hij bepleitte dat er ook op zaterdag wordt opge-
haald. Wethouder Geerken die zei eerste het rapport van de venetai-
re dienst te willen afwachten, was het met de heer Lichtenberg eens
dat de omliggende gemeentes die dezelfde problemen hebben geza-
menlijk een vergadering moeten gaan beleggen om zich te beraden
welke stappen er genomen moet worden. De heer Lichtenberg: 'We
moeten de burgerrechter inschakelen".

Weth. J.F. Geerken uit kritiek
op wegblijven commissieleden
Wethouder J.F. Geerken heeft woensdagavond in de commissie
openbare werken ernstige kritiek geuit op het wegblijven van com-
missieleden üjdens deze vergadering. Weliswaar was de heer A.J.
Stoltenborg (P.v.d. A) met kennisgeving afwezig, dat nam niet weg dat
de heer Geerken het niet compleet zgn van deze commissie ten zeer-
ste betreurde.

JAN BLOEMENDAAL MOMENTEEL IN ALGERIJE

"Elk commissielid moet proberen
aanwezig te zijn, het college wil graag
een advies van een voltallige commis-
sie", zo sprak de heer Geerken. Hoe
terecht deze kritische kanttekening
van de wethouder was bleek enkele
minuten later toen de heer W.B.J.
Lichtenberg (CDA) met het voorstel
van het college akkoord ging om het
beroepschrift van de heer J. Beerling,
tegen de weigering om een bouwver-
gunning te verlenen voor de bouw van
een afdak, ongegrond te verklaren.
Commissielid E. Brandenbarg (WD)
vond juist wel dat een vergunning ver-
leend moest worden. Door het ont-

breken van het derde commissielid
kon dus geen duidelijk advies aan het
college gegeven worden. Reageerde
wethouder Geerken: "Daar heb je het
al, door een onvolledige commissie
krijg je nu dubbele discussies". Wet-
houder Geeken wees ernog op dat het
college al het mogelijke heeft gedaan
om de heer Beerling ter wille te zijn. In
het geval Beerling kan geen bouwver-
gunning voor een afdak worden ver-
leend omdat volgens het college hier
sprake is van uitbreiding van een be-
staande schuur. "Ik krijg hiervan libe-
rale tranen in mijn ogen", zo sprak de
heer E. Brandenbarg (WD).

Op stap met een varken

Degenen, die zaterdag j.l. bij toeval tussen Warnsvelden Vorden re-
den, kon een merkwaardig transport waarnemen. Twee als boeren
uitgedoste Vordenaren t.w. Jan ter Beek en Jaap de Weerd, bewogen
een verrijdbare kooi voort, waarin zich een varken bevond. De kooi,
voorzien van de nodige reclame bewoog zich voort richting Vorden.
Wel wat was er aan de hand?
Tijdens een verjaardagsfeestje enkele
weken geleden waarbij veehandelaar
Ton Brandenbarg eveneens aanwezig
was, werd langdurig gediscussieerd
over de prijzen van varkensvlees, en
wel zo lang, dat dit tenslotte Ton Bran-
denbarg de opmerking ontlokte:
"Weet je wat? Als jullie in staat zijn
van mijn huis in Warnsveld tot jullie
huis in Vorden, een varken te drijven,
dan krijg je hem voor niks".
Deze uitdaging werd gretig door beide
heren aangenomen, hoewel ze zich
nog nooit met iets dergelijks hadden
beziggehouden.
En afgelopen zaterdagmorgen 11 uur
was het dan zover. Afgesproken werd
het varken het eerste gedeelte daad-
werkelijk te drijven tot restaurant de
Boggelaar, alwaar een tussenstop zou
worden ingelast voor allen om weer
tot rust te komen. Dit bleek nader-
hand ook wel nodig, omdat het varken
al spoedig in een weiland er vandoor
ging en even daarna een van de drij-

vers met varken en al in de sloot be-
landde, een en ander tot grote hilari-
teit van de volgende stoet belangstel-
lenden.
Gezien het feit, dat vanaf rest. de Bog-
gelaar de rijksweg zou worden ge-
volgd, hadden de drijvers met het oog
op de verkeersveiligheid kontakt op-
genomen met de plaatselijke import/
groothandel Vormec BV.
Deze konstrueerde een kooi op
zwenkwielen, zodat het varken niet
plots de benen kon nemen en toch de
afstand verder te voet kon afleggen.
Onderweg lokte deze kooi vooral van
agrarische zijde veel positieve reacties
uit. Er was zelf iemand die de kooi ook
graag toepasbaar zou zien voor het be-
slaan van paarden.

Uiteindelijk na totaal drie-en-een-half
uur was de stoet toch beland op het
Hoge in Vorden, waar bij Hr. Beek het
varken van zijn vermoeienissen kon
bijkomen.

Amnesty nieuws
Vrouwen in de gevangenis
Ieder jaar wordt er in het najaar door
Amnesty International een aktie ge-
houden voor gewetensgevangenen.
Dit jaar staat deze aktie in het teken
van "Vrouwen in de gevangenis".
Een van de voornaamste doelstellin-
gen van deze aktie is bekendheid ge-
ven aan de mensenrechtenschendin-
gen bij vrouwen. Soms worden vrou-
wen gevangen genomen vanwege ei-
gen aktiviteiten, soms omdat men, via
hen, achter de verblijfplaats van fami-
lieleden probeert te komen. Vele
vrouwen worden gemarteld en dik-
wijls moeten zij in de martelkamer
verkrachting en andere sexuele verne-
deringen ondergaan. Op onze maan-
delijkse schrijfavond willen wij aan-
dacht vragen voor acht vrouwen, die
gevangen zitten in Malawi, Chili,
Zuid-Afrika, Syrië, Joegoslavië, de
D.D.R., Guatemala en Vietnam.
De korte geschiedenis van deze vrou-
wen kunt U op de schrijfavond lezen.
Daarna kunt U drie dingen doen.
Ie. U kiest één van de vrouwen uit

waarvan de geschiedenis U bij-
zonder aanspreekt en schrijft een
kort briefje aan het betreffende
staatshoofd waarin U om vrijlating
van deze vrouw vraagt.

2e. U schrijft een briefje (in het Ne-
derlands) aan de Gezant van dit
land in Nederland (een enkele
keer in België) waarin U deze ge-
zant vraagt er bij zijn regering op
aan te dringen deze vrouw vrij te
laten.

3e. U schrijft één van de brieven over,
die leden van de werkgroep voor
U hebten opgesteld. Deze brie-
ven zij^fteze keer in het Neder-
lands, Duits en Engels gesteld.

Uit ervaring weten we dat de meeste
mensen de derde mogelijkheid kie-
zen. Toch willen we erop aandringen
ook eens moed te vatten en zelf een

Bericht van de fietstocht
Jan Bloemendaal uit Vorden, die op 2 september 1984 vertrok uit de Camping "DeKlei-
ne Stege" te Wichmondvooreen tocht van 18.000 km naar Kaapstad in Z. Afrika bevindt
zich momenteel in Algerije. Volgens belofte houdt hij mij op de hoogte van zijn tocht.
Jan is in een lichamelijk uitstekende conditie, geen ziekte of oververmoeidheid of last
met de politie, hij heeft alleen af en toe een enorme dorst wegens de hitte.

Tot nu toe heeft hij alles nog kunnen
fietsen, behalve het gedeelte van Mar-
seille naar Algiers. Een Franse veer-
boot, "la Liberté" bracht hem over de
Middelandse zee.
In Europa was het bijna geen dag
droog, hier is er geen dag dat er regen
valt. In Europa reed hij 6 uur per dag.
Nu hier waar de afstanden groter zijn
rijdt hij 8 uur per dag in drie etappes.
Dan legt hij ca. 160 km af als de om-
standigheden niet te ongunstig zijn.
Jan Bloemendaal bevint zich nu in
een oase in Algerije, maar verder
moet hij naar een andere oase dat is
400 km verder dan komt er honderden
kilometers zand van de woestijn.
Hij kwam éénmaal 30 km in een zand-
storm, hij zegt daarover dat een regen-
bui veel prettiger is.

Tussen de oases in slaapt hij meestal
in de woestijn. Het is hem onmogelijk
te beschrijven hoe mooi zo'n nacht in
de woestijn is en ook onmogelijk te
beschrijven hoe mooi de woestijn is.
's Nachts is er een sterrenhemel, zo
overdadig als een feestverlichting. De
"melkweg" vertoont zich als een smal-

le grijze band recht boven hem. Van-
uit geen enkele richting komt dan enig
geluid. De vliegen, die overdag zo
overdadig op hem afkwamen, houden
dan ook een slaapje.
Wreed wordt deze vredige nacht soms
verstoord door een aanrollende
vrachtauto.
De mensen hier in Algerije zijn bij-
zonder prettig. Gelukkig komen ze
niet met tientallen op hem af, zoals
hem dat in andere landen wel over-
kwam. Wanneer hij hier initiatief
toont voor contact volgt er altijd een
positief antwoord.
Ook de hygiënische omstandigheden
vallen hier in ogenschouw genomen
dat het een Islamitisch land is reuze
mee. Hij kan niet anders zeggen dat
Algerije hem ontzettend goed bevalt.
Het was zondag, maar hier een gewo-
ne werkdag.
Drie dagen reed hij door de woestijn.
Tussen El Goléa en Ain Salah was
maar één restaurant. Vrachtwagen-
chauffeurs voorzagen hem van het
nodige vocht. Hij at alleen biscuits en
sardines. Hier in Ain Salah trof hij
weer diverse vrienden die zich per au-

to door het zand spoeden. Er heerst
opwinding en onrust onder hen. De
vorige avond heeft de politie een inval
gedaan op de camping. Er zijn er bij
die niet al hun deviezen aan de grens
gedeclareerd hadden en zo stom zijn
geweest om het teveel nu bij de con-
trole wel in telling te hebben gebracht.
Nederlandse vrienden uit Nijmegen,
die met een enorme truck voor een
Tanzaniaans ziekenhuis onderweg
zijn zitten nu anderhalve dag op het
politiebureau, omdat ze 500 U.S.$ te-
veel hebben. De zaak loopt af met een
boete van 50$.
Ain Salah is in juli de heetste plaats in
Afrika. Vandaag waait het er. Door het
opgestoven zand lijkt het bewolkt en
bereiken de zonnestralen de grond
niet. Het blijft koel.
Met dit weer fietst hij niet verder. Hij
hoopt dat het overmorgen weer wat
beter weer zal zijn. Dan gaat hij immer
richting Zuid.
Hiermede beëindigt Jan Bloemendaal
zijn brief en doet u hiermee tevens
zijn vriendelijke groeten. Wanneer ik
weer bericht van hem krijg zult u dat
spoedig weten. J>aA>

briefje op te stellen. Lukt het niet zo
goed op de gemeenschappelijke
schrijfavond dan neemt U een exem-
plaar mee naar huis van "Wordt Ver-
volgd" het maandblad van Amnesty
International, waarin de achtergron-
den van de gevangenen staan. Dan
kunt U thuis in alle rust ^^briefje
schrijven. U zult zien dat het meevalt!
En om te besluiten een hoopgevend
bericht: In Benin, het voormalige Da-
homey, is de politieke gevangene
Moïse Sedjiro vrijgelaten.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"A'k 't ow eerluk mot zeggen ha'k volle liever die dekkenkiste ehad dan
dit kasjen. Dit kasjen mag dan wel wat older wean en van minstens zovöl-
le weerde, mooi vin'k um neet".
Harm van 't Diekhuus kek zien vrouw, Jannie, wat vewonderd an.
"Waorumme he'j dat dan vanmedddag neet ezeg, komp daor now met
an. 't Kon mien zuster neet scheal'n wat ze kreeg, zei ze jao, 't was eur um
't eaven".
"Ja, now, 't kasjen ston hier altied al, veur 't gemak he'k too maor ezeg
da'k um mooi vonne".
"En now zit i'j d'r met, da's mien ok wat".

Op 't olde Diekhuus hadd'n ze 's meddags de naolaotenschap van de ol-
de Drike, die ze veur un maond trugge nao 't karkhof hadd'n ebrach, uut-
mekae emaakt. Die naolaotenschap betrof dan in hoofzaak wat pesoon-
lukke eigendommen van Drike: wat golden sieroaden, 'n biebel met un
zilveren slot, un paar schilderi'jen die bepaold neet van Rembrandt of
van Gogh waarn en wat olde meubeltjes. 't Huus en de grond waarn al
eerder uutmekare emaakt, dat was al lange eregeld. "Maor maak t'r gin
ruzie umme", had Drike altied ezeg, "dan vekoop 't maor, geld kö'j altied
makkeluk deil'n".
Vandaor dat Jannie de mond vanmeddag maor dichte had eholl'n, zee
wol in ieder geval gin anleiding geven veur ruzie in de femilie. Maor 't zat
eur toch wel hoge, anders was zee d'r now tegenoaver Harm neet oaver
begonnen.
Dat 't kasjen nogal gammel in mekare zat en bi'jkans uut mekare veel en
dus wel neet zo heel lange meer met zol gaon, och, daor praot'n ze met
Harm maor neet oaver.

" 't Liekt mien 't beste da'k Riek maor 's opbelle, allichte vind zee 't goed
da'w met mekare ruilt, i'j de dekkenkiste en zee 't kasjen".
Harm leet t'r gin gres oaver gruujen en grep metene de tillefoon. Riek,
van huus uut neet zo arg mattelug aneleg, maak'n d'r gin prebleem van.
Zee zol Willem de kiste now metene wel laot'n brengen, 't kasjen nom-
me dan metene weer met. Zo gebeurn 't nog 'n zelfden aovund en Jannie
kon daornao met 'n tevrean gevuul gaon slaop'n.

't Was veertien dage later, op de wekkelukse kaataovund bi'j Harm en
Jannie, dat een van de luu opmarken: "I'jluu zölt venaovund wel neet zo-
völle geluk hebb'n as Willem en Riek, ow femilie".
"Wat heb zee dan wel veur geluk ehad?"
"Now, hee was met viefduuzend gulden op de banke".
"Oh, zeker weer in de lotto ewonn'n, daor mazzelt e nog wel 's, al is 't
meestal maor un kleinugheid".
"Oh, nee, een of ander kasjen was eur uut mekare evall'n en uut 'n laad-
jen an de achterkante was dat geld teveurschien ekomm'n. 't Schient dat
dat kasjen hier bi'j ow in 't vetrek hef estaon waordie Geesken Huusman
too indetied hef ehuusd. Dat was nogal un wonder mense en die zal dat
geld daor vemoedeluk wel in estopt hemmen. Althans volgens Willem.
Aangezeen die Geesken gin erfgenamen had zal de eigenaar van 't kas-
jen ok 't geld wel veur zich meugen holl'n".
Jannie kreeg alle kleur'n van de reagenboage too zee 't vehaal heurn en
was wieter op 'n aovund now neet bepaold de hartelukste gastvrouw.
Too Harm de vesite op 't leste maor vetell'n hoo 't egaon was met dat kas-
jen konn'n ze wel begrip opbrengen veur de stemming van Jannie. 't Zol
iederene jao zo vegaon, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Dat zegt ons in Vorden niet veel, maar
in Zwartsluis werd dit bericht met gro-
te vreugde begroet. Heel Zwartsluis
heeft zich voor hem ingespannen. Er
werd door de bevolking geld bijeen
gebracht om hem voedselpakken te
sturen en de adoptiegroep van Amne-
sty International in Zwartsluis spande
zich in om hem vrij te krijgen. En dat is
gelukt!
Tot ziens op de komende schrijfavond
op maandag 5 november in het
Dorpscentrum

Serie lezingen over
alternatieve genees-
wijzen in kapel te
Bronkhorst
Het Voorlichtingscentrum voor Alter-
natieve Geneeswijzen, een initiatief
van Stichting DAG, organiseert in no-
vember drie lezingen over alternatie-
ve geneeswijzen in de uit 1344 stam-
mende kapel te Bronkhorst.
Zondag 4 november 1984: Irisdiagno-
se door mevr. Jacomine Landman-
Kaspers te Epe. Zondag 18 november
1984; Homeopathie door F.J.M. De-
bats, homeopatisch arts te Arnhem:
Zondag 25 november 1984: Paranor-
maal genezen door André Schimmel
te Zwolle.
Alle lezingen beginnen om 14.00 uur.
Na de pauze kunnen vragen worden
gesteld. Toegangsprijs f 5,-. Kaarten
kunnen telefonisch worden gereser-
veerd bij het Voorlichtingscentrum,
telefoon 05755-1825 en zijn verkrijg-
baar aan de kapel.
Het Voorlichtingscentrum voor Alter-
natieve Geneeswijzen aan de Boven-
straat l te Bronkhorst is dagelijks geo-
pend van 11.00 tot 17.00 uur, behalve
's maandags.
In het Bezoekerscentrum kunt u vra-
gen stellen aan onze voorlichters. U
vindt er ook algemene informatie, een
agenda, boeken en tijdschriften, bro-
chures en folders, alsmede adressen
van artsen, genezers en therapeuten
op het gebied van de alternatieve ge-
neeswijzen en aanverwante zaken.
In het stadje geldt een absoluut par-
keerverbod, parkeerplaatsen vindt u
vlak buiten Bronkhorst.

Biljarten
Het eerste team van Kranenburg leed
tegen De Engel l een gevoelige ne-
derlaag. Met een 33-28 telling kwa-
men de Kranenburgers uit Steende-
ren terug.
Kranenburg 2 speelde thuis tegen
Tremethe 2. Een spannende wed-
strijdavond, hetwelk uiteindelijk re-
sulteerde in een 32-35 overwinning
voor de bezoekers.
Kranenburg 3 had herfstvakantie, ter-
wijl Kranenburg 4 in Drempt het niet
kon bolwerken tegen Tremethe 3.
Uitslag 40-28.

10-15-20 van
rood-biyarten
De biljartver. KOT organiseert een
van rood-tournooi. De voorronden
worden gespeeld op 19, 21 en 22 de-
cember. De halve finale en finale op
zondag 23 december.
Deelnemers die een gemiddelde tot 2
hebben dienen tien caremboles te
scoren. Van 2 tot 4 15 caramboles en
zij die boven een gemiddelde van vier
spelen twintig caramboles.
De hoofdprijs is een half varken. Men
kan zich opgeven bij de bestuursleden
van KOT en in café Üenk.

AGENDA

Iedere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

31 okt. H.V.G. ringvergadering
1 nov. Bejaardenkring Dorpscentr.
2 nov. Jong Gelre toneel-feestavond

GMvL, NBvPl. Dorpscentr.
3 nov. Jong Gelre toneel-feestavond

GmvL, NVvPl. Dorpscentr.
5 nov. Jong Gelre zaalvoetbal
9 nov. Jong Gelre schaatsen

15 nov. Bejaardenkring Dorpscentr.
16 nov. Jong Gelre reg. alg. leden

vergadering De Boggelaar
19 nov. Jong Gelre agrar. gespreks-

groep Dorpscentrum
20 nov. Bijeenkomst KPO
20 nov. NCVB
21 nov. H.V.G. Vorden Dorp
24 nov. feestavond H.S.V. de Snoek-

baars, De Herberg
29 nov. Bejaardenkring Dorpscentr.
30 nov. Jong Gelre alg. ledenverg.

Hotel Bloemendaal

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's bly-
ven liggen tot ons volgende num-
mer.
Onze excuses!



Nederlandse enduro cracks tijdens
Oost-Gelderlandrit aan start
Zaterdag 3 november wordt in Vorden de "Oost-Gelderlandrit" gehouden. Een betrouwbaarheidsrit,
waarby de volledige Nederlandse Enduro-top aanwezig zal /y n. De organisatie is ook dit jaar weer in han-
den van de Vordense motorclub "De Graafschapry ders", die by de verschillende controles geassisteerd
wordt door leden van "Hamac" uit Harfsen en "Sport en Vriendschap" uit Lochem.
De "Oost-Gelderlandrit", (die al voor
de 21e keer in deze contreinen wordt
verreden) is uitgegroeid tot één van de
bekendste van Nederland. "Dat deze
rit bij de coureurs in een goed blaadje
staat is mij dezer dagen gebleken toen
vele bekende en minder bekende cou-
reurs een praatje kwamen maken".

Deze woorden sprak Jan Rouwen-
horst onlangs tijdens de Motorzes-
daagse te Assen. Vanaf het prilste be-
gin heeft Jan Rouwenhorst het sekre-
tariaatschap van deze betrouwbaar-
heidsrit vervuld, daarbij de laatste ja-
ren geassisteerd door Jan Slagman.
Uiteraard telt de "Oost-Gelderland-
rit" mee voor het kampioenschap van
Nederland.

De start vindt zaterdagmorgen voor
de eerste rijders plaats om 9.00 uur
vanaf de camping "De Reehorst". Di-
rekt na de start is er een accelleratie-
proef over een afstand van 200 meter.
De juniorrijders rijden deze dag 3 ron-
den van elk 60 kilometer. De seniorrij-
ders rijden het parcours vier keer.
Voor deze junioren is er in de tweede
en derde ronde een crossproef inge-
last op het militair oefenterrein.
Voor de senioren is deze cross in de
derde en vierde ronde. De te volgen
route voert de deelnemers geheel
door de omgeving van Vorden. De
plaatselijke en provinciale overheden
hebben de vergunningen wederom
zonder probleem verstrekt wetende
dat de wegen 's zondags na de rit weer

in de originele staat worden terugge-
bracht.

Zoals gezegd komen alle prominen-
ten aan de start. De bekendste is uiter-
aard de huidige wereldkampioen En-
duro Henk Poorte uit Nijverdal. Vrij-
wel de complete selektie van het "Tro-
phyteam" en Vaas-team komt zater-
dagmorgen zijn opwachting in Vor-
den maken.
Martin Schalkwijk, Arjan Brouwers,
Dinand Zijlstra, om een paar namen
te noemen, zij zullen trachten elkaar
het leven deze dag op een sportieve
wijze zuur te maken. De definitieve
beslissing rondom het Nederlands
kampioenschap valt in het weekend
van 23 en 24 november in Zelhem.

Grote belangstelling bij DCV - DIOS
Onder grote belangstelling werd deze streekparoj verspeeld. Beide teams spelen voor het kampioenschap
van deze klasse en een overwinning is een belangrijke stap op weg naar het kampioenschap. DCV begon
slecht door een nederlaag van Harry Graaskamp, maar dit werd door Wim Wassink snel weer rechtgetrok-
ken met een eenvoudige overwinning op de Achilleshiel van het Eibergse team.
Na een vlakke partij van Wieger Wes-
selink met remise als resultaat was het
Bertus Nijenhuis die DCV op voor-
sprong zette door een fraaie overwin-
ning. In een dun maar uiterst scherp
standje wist Nijenhuis doorbraak te
forceren en zyn tegenstander te belet-
ten dam te halen.
Henk Hoekman wist de meestal vrij
wild spelende Frank van de Broek in
een klassiek gareel te houden en
speelde een ruime remise.
Ook Jan Koerselman en Johan Kra-
jenbrink konden geen voordeel krij-
gen. Gerrit Wassink speelde als im-
mer een spektakulaire partij, waarbij
niettemin de remisemarges binnen
bereik bleven. Tjeerd Harmsma had
overigens wel in tijdnood een kansrij-
ke variant gemist. Henk Ruesink ver-
loor, na 27 wedstrijden in de 2e klasse
ongeslagen te blijven, van Henk Gro-
tenhuis t.H. Weliswaar haalde Rue-
sink dam, maar die liet hij simpel afne-
men, waarna het resterende eindspel-
standje precies uit was.
Jan Masselink was een dubieuze om-
singeling begonnen en stond tegen de
tijdnoodfase praktisch verloren.
Bouwhuis meende echter ergens ach-
ter te lopen, waarna een doorbraak-
kombinatie volgde. Door precies spel

werden alle remisegaatjes gedicht en
kon de overwinning gevierd worden.
Nu ook Heemstede flink klop had ge-
had van Krommenie (14-6), staan de
Vordenaren aan de leiding in deze
klasse.

DCV 2 - WDV 2 16-4
Na de ruime overwinning op WDV 2
neemt DCV2 de leiding in de Ie klase
distrikt Oost. Han Lankhaar opende
de skore met een winnende damkom-
binatie. De skore werd verder uitge-
bouwd door Bernard Breuker, wiens
tegenstander een kamikaze-kombina-
tie nam volgens oud Japanse traditie.
Na een krappe remise van Herman
Wansink en een ruime remise van Si-
mon Wiersma was het Henk Klein
Kranenbarg die weer een overwin-
ning aantekende. Teamleider Gert
Hulshof speelde vervolgens remise en
Saskia Buist haalde de winnende pun-
ten binnen.
Door slecht openingsspel van de te-
genstander kwam ze goed te staan,
maar de winst werd pas bereikt nadat
de tegenstander een wederzijdse
doorbraak met 2 schijven verlies nam.
De schijvenachterstand bleek vervol-
gens te groot voor de remise haven.
Jan Koerselman boekte een overwin-

ning door goed centrumspel. Na de
overwinning van Ab Wassink en een
remise van topskorer Bertus Wentink
was de eindstand 16-4.

Onderlinge kompetitie
H. Hoekman - H. Esselink 2-0; Jeugd:
R. Lieverdink - F. Ibrahim 0-2; A. Be-
renpas - E. Klein Brinke 0-2; M. Wig-
gers - R. Klein Gunnewiek 0-2; B.
Walgemoed - Y. Nahuis 0-2; R. Lie-
verdink - M. Wiggers 0-2; M. Klein
Kranenbarg - E. Koerselman 2-0; R.
Lieverdink - Y. Nahuis 2-0; Y. Nahuis -
R. Klein Gunnewiek 1-1; M. Klein
Kranentorg - C. Brinkhorst 0-2; D. ter
Huern^P E. Koerselmann 0-2; H.
Reintjes - W. Hoenink 0-2; W. Hoe-
nink-F. Ibrahim 1-1; R. Klein Gunne-
wiek - H. Reintjes 0-2; D. ter Huerne -
C. Brinkhorst 0-2; B. Walgemoed - M.
Wigger^^-1; W. Hoenink - R. Liever-
dink 2^^. Ibrahim - E. Klein Brinke
2-0; D. ter Huerne - M. Wiggers 0-2; F.
Ibrahim - C. Brinkhorst 2-0; R. Klein
Gunnewiek - E. Koerselman 1-1; M.
Wiggers - D. ter Huerne 2-0; H. Rein-
tjes - C. Brinkhorst 0-2; R. Lieverdink -
E. Klein Brinke 2-0; A. Berenpas - B.
Walgemoed 2-0; Y. Nahuis - M. Wig-
gers 0-2; H. Reintjes - D. ter Huerne 2-
0.

Voetbal
Voetbalwedstrijd na
drie minuten gestaakt
De meeste spelers hadden zondag-
morgen tijdens de voetbalwedstrijd
tussen Vorden 5 en Zutphen 5 de bal
nog niet eens aangeraakt, of de wed-
strijd was reeds afgelopen. In de derde
minuut bracht Chris Hofman de stand
op 1-0. Volgens scheidsrechter Stok-
kink een zuiver doelpunt. De Zut-
phense spelers dachten aan buiten-
spel. Zij bestormden met zes man de
scheidsrechter, grepen hem vast om
hem bedoelingen duidelijk te maken.
Arbiter Stokkink voelde zich bedreigd
en staakte vervolgens de strijd.

Vorden verliest thuis met
0-1 van De Hoven
Beide ploegen maakten er voor de
toeschouwers een leuke wedstrijd
van, waarbij zover mogelijk vol op de
aanval werd gespeeld. Veel kansen le-
verde dit echter niet op. Wel spanning.
De thuisclub had vrijwel de gehele
wedstrijd een veldoverwicht. In de
zestiende minuut leek Chris Hissink
te zullen gaan scoren. In een doelrijpe
positie knalde hij echter over. Aan de
andere kant kon de Vordense defensie
de aanvallende bedoelingen van De
Hoven in de kiem smoren.

In de tweede helft nam De Hoven in
de tiende minuut met 0-1 de leiding
door een kopbal van Reini van der Pol.
Vorden zette hierna alles op de aanval,
terwijl de bezoekers bleven loeren op
countermogelijkheden. De wedstrijd
bleeft het aankijken volkomen waard.
Chris Hissink was deze middag wel de
grootste pechvogel. Eerst zag hij een
enorme "poeier" door De Hoven kee-
per gestopt terwijl hij de bal nog
eens tegen de lat knalde. Het bleef zo-
doende 0-1.

Uitwisseling veteranen
Vorden naar Dortmund
De veteranen van de voetbalvereni-
ging "Vorden" hebben zaterdag een
bezoek gebracht aan Mengede, een
plaats onder de rook van Dortmund.
Hier werd gevoetbald tegen de "Alte
Herren" Mannschaft van Sus-Nette.
Wel de Duitse oude heertjes wisten op
het gravelveld echter dusdanig met de
bal om te gaan dat de Vordenaren
naar een kansloze 7-3 nederlaag wer-
den gespeeld.
's Avonds was het "Jubel, Trübel Hei-
terkeit" en ging het gezelschap zo
rond de klok van twaalf in een zeer
vrolijke stemming huiswaarts.

Afdeling zaterdag
FC Overstegen 2 - Ratti 2:3-4
Ratti moest zien om een lager geklas-
seerde Overstegen de punten afhan-
dig te maken, en dat is hun gelukt on-
danks een met invallers spelend elftal.
Al na 3 minuten spelen kwam Ratti op
voorsprong. Mannes Bekman nam op
links een corner welke al draaiend
door de keeper van Overstegen in ei-
gen doel werd gestompt, 0-1. Maar de
vreugde was van korte duur want in de
8e minuut kon Overstegen bij een uit-
val de stand op gelijke voet brengen.
In de 22e minuut kreeg Gerrit Hoe-
tink de bal keurig aangespeeld en ging
alleen op de keeper af, welke met
schijnbewegingen op verkeerde been
werd gezet 1-2. In de 27e minuut
schoot een Overstegenspeler keihard
in het doel 2-2. Ratti bleef aanvallen.
In de 35e minuut kon Freddy Pellen-
berg scoren, 2-3.
Na rust een sterker Ratti vooral het
eerste halfuur. Aanval op aanval op
het doel van Overstegen, waar de kee-
per paraat was, of werd afgefloten voor
een overtreding of voor buitenspel. In
de 58e minuut kon opnieuw Gerrit
Hoetink scoren voor Ratti, met een

keurige bal welke via de binnenkant
van de paal in het doel verdween 2-4.
Maalderink, Hartelman en Hoetink
kregen opgelegde kansen om de score
te vergroten, maar de arbiter floot te
vaak af. Langzamerhand kwam Over-
stegen iets meer in de aanval, maar
ondanks de vermoeidheid van enkele
spelers hield Ratti stand tot 3 minuten
voor tijd. Bij een aanval op rechts kon
een speler van Overstegen de bal in de
uiterste hoek deponeren 3-4. De tijd
voor Overstegen was tekort om nog
wat aan de stand te doen.

Afdeling dames
Ratti 2 - Sp. Eibergen 2: 3-0
Het tweede team van de dames van de
s.v. Ratti heeft afgelopen zondag ge-
toond sterker te zijn dan de Eibergse
dames.
Voor rust al was het de thuisploeg die
op voorsprong kwam doordat José
Boers 3 dames op het verkeerde been
zette en vervolgens de bal vanaf de
zestien in het net deponeerde.
Na rust was het wederom Ratti dat
veel sterker opereerde dan de gasten.
2-0 werd het via Gerdien Heuvelink
die hiermee haar 8e competitiedoel-
punt noteerde.
De eindstand werd bepaald door een
schot vanaf dertig meter die wederom
door José Boers in het net werd gelan-
ceerd.
Eindstand 3-0.

Afdeling zaterdag
Ratti l-E.G.V.V. 1:7-1
Het eerste elftal van de zaterdag van
de s.v. Ratti heeft een mindere start
van deze competitie afgelopen zater-
dag met een 7-1 overwinning gecom-
penseerd.
Het Gelselaarse E.G.V.V., dat voor
Ratti altijd een gedegen en stugge te-
genstander is, kwam al vrij snel op
achterstand. Hans van Kesteren die

goed was meegekomen werd net bui-
ten het strafschopgebied onderuitge-
haald. De door Henk Bulten genomen
vrije trap verdween loeihard in het
Gelselaarse net.
Even later was het de libero van de ga-
sten die de bal binnen het be-
ruchte gebied met de handen beroer-
de. De strafschaop werd verzilverd
door aanvoerder Jan Nijenhuis.
Na een halfuur spelen was het Gerard
Waarle die vanaf rechts een vrije trap
mocht nemen. Hij plaatste de bal pre-
cies op de schoen van Harm Welle-
weerd die hiermee de 3-0 aantekende.
Na de rust gingen de gastgevers ge-
woon door. Al vrij snel werd het 4-0
via een voorzet van Wim Stokkink die
door Jan Nijenhuis werd ingekopt.
Het was wederom de Ratti-spits die
even later van afstand de stand op 5-0
bracht. E.G.V.V. deed nog wat terug
doordat de spits sneller reageerde dan
de Ratti-achterhoede en hiermee 5-1
aantekende.
Maar Ratti kwam als snel weer op 6-1
doordat voorstopper Jan Willem de
Hart diep ging, de keeper omspeelde
en de bal in het net plaatste.
Vlak voor tijd werd uitblinker Jan Nij-
enhuis binnen het 16 meter gebied
onderuitgehaald. Hij zelf bracht via de
toegewezen penalty de eindstand op
7-1.
Aanstaande zaterdag speelt Ratti l te-
gen Z.V.V. l uit Apeldoorn.

Afdeling Dames
Diepenheim - Ratti 1: 0-6
Na ongeveer een kwartier gespeeld te
hebben werd er een eigen goal ge-
maakt door Diepenheim. Ongeveer 5
minuten later nog een eigen goal.
De derde goal, kwam uit een voorzet
van G. Berendsen en werd keurig af-
gewerkt door G. Steenbreker.
Vijf minuten voor rust maakte G. Be-
rendsen er 0-4 van.
Na de rust de vijfde goal die uit een
mooie pass van E. Overbeek door M.
Gotink werd gescoord. Ongeveer na
twintig minuten bepaalde M. Gotink
de eindstand op 0-6.

Afdeling zondag
Ruurlo l -Ratti 1:2-0
Koploper Ruurlo trad oi^slagen aan
tegen middenmoter R^QpOp papier
zou Ratti kansloos zijn maar het te-
gendeel bleek waar.
Onder aanvoering van de goed kee-
pende Toon Vels gaf Ratti goed tegen-
stand en hield Ruurlo^roed in be-
dwang. ^P
Het spel werd hoofdzakelijk op het
middenveld uitgevoerd waarbij voor
beide ploegen voor rust weinig kansen
creërde.
Na rust een ander beeld, Ruurlo koos
de aanval om in eerste instantie te pro-
beren toch twee punten te pakken.
Door deze spelsituatie kon Ratti op de
counter spelen. Uit een prachtige pas-
ses van Martin Overbeek kreeg Di-
nant Hendriksen een pracht van een
kans, maar helaas stond de lat in de
weg.
Een kwartier voor het eind moest Rat-
ti dan toch caputaleren l -O voor Ruur-
lo. Even later kon de rechtsbuiten
te Winkel van Ruurlo 2-0 maken.
Een verdiende overwinning voor
Ruurlo die iets meer inhoud had waar-
bij Ratti eervol tenonder is gegaan.

Ratti 2 - Oeken 4: 2-0
In een harde wedstrijd heeft Ratti ver-
diend gewonnen. Ratti zocht meteen
de aanval. Na 8 minuten was het Jos
Janssen die de keeper van Oeken met
een afstandschot bijna verraste.
Even later was het Frans Bleumink
die het probeerde en geluk had 1-0.
Tien minuten voor rust met prachtige
combinaties, Fred Bos en Frans Bleu-
mink, schoot laatst genoemde maar
net naast.
Na de rust werd Jos Janssen vervan-
gen i.v.m. lichte blessure door Peter
Koers die zijn debuut meteen goed
begon en 2-0 maakte. Na dit doelpunt
kreeg de wedstrijd een rommelig ka-
rakter waarbij aan bieden kanten nog
kansen vielen.
Een compliment aan de scheidsrech-
ter die in deze harde wedstrijd beide
ploegen goed in de hand hield.

MIES BOUWMAN
DOET EEN

BEROEPOPU
WORDT DONATEUR, STORT F. 25,-

GIRO 809
DEN HAAG

STICHTING REDT DE KINDEREN
(NEDERLAND)

Velocitas niet meer in staat, om in de
resterende 15 minuten, de wedstrijd
een wending te geven. De Vordense
doelpunten werden gemaakt door Ri-
chard Hartman 3x en Michiel Werk-
man.
UITSLAGEN: Ruurlo l -Velocitas l
5-4; Velocitas 2 - Pandava 23-7 (oefen-
wedstr.); Velocitas 3 - AZC 2 6-0; Ve-
locitas 4 - AZC l 1-8.
PROGRAMMA: Maandag 5 nov. in
Vorden: Velocitas l - Longa '30 l; Ve-
locitas 2 - Sp. Eibergen 3; Velocitas da-
mes - V.S. Markt dames, (oefen-
wedstr.)
Maandag 5 nov. te Doetinchem: Za-
vodo '76 7 - Velocitas 3.

Volleybal
Dash dames verliezen
inhaalwedstrijd met 0-3
De eerste thuiswedstrijd van de vol-
leybaldames van Dash, dinsdagavond
in sporthal 't Jebbink tegen Dynamo
II uit Apeldoorn gespeeld, is in een
dramatische nederlaag voor het Vor-
dense team geëindigd. Het gelukte
het jonge en over het algemeen oner-
varen team van Dash om in alle drie
de sets een forse voorsprong te ne-
men. Tweemaal zelfs een voorsprong
van 12-7. "Wanneer we een paar pun-
ten van de vijftien verwijderd zijn, be-
gint de ploeg nerveus te worden, er
worden fouten gemaakt en dan ga je
toch nog weer de boot in", aldus een
teleurgestelde trainer-coach Ab Pol-
derman.

Dash werd in de tweede set nogeens
extra gehandicapt door het uitvallen
van Tineke Elbrink. Zij kampt met
een blessure aan de enkelbanden. De
setstanden waren 12-15; 13-15; 12-15.

Dash dames winnen van
Schalkhaar 3-1
De eerste overwinning van de dames
van Dash is een feit. Na drie opeenvol-
gende competitienederlagen werd za-
terdag thuis met 3-1 gewonnen van
SVS uit Schalkhaar. Bij Dash was Ti-
neke Elbrink weer van de partij die
vooral in het midveld rust en routine
bracht. Het was ook Tineke Elbrink
die Dash na een 1-7 achterstand in de
eerste set via een aantal goede opsla-
gen weer terug in de race bracht. Zo-
wel de eerste als tweede set leverde
een 15-8 zege op. In de derde set lukte
er niets aan Dash zijde, terwijl SVS
juist uitstekend speelde. Setstand
2-15. In de vierde set wederom een 15-
8 overwinning van de Dash ploeg,
waarbij Jolanda Wentink een opval-
lende rol speelde door achter elkaar
zes punten te scoren, hetgeen ook Elly
Nijenhuis in de tweede periode geluk-
te.

Verrassende zege heren Dash
De heren van Dash hebben zaterdag-
middag een verrassende doch zeer
verdiende zege behaald op ABS I uit
Bathmen. Bij de Vordenaren werd uit-
stekend geblokt. Het team speelde
met zeer veel zelfvertrouwen. De
ABS ploeg kreeg vrijwel geen gele-
genheid in haar spel te komen. De
overwinning kwam via de setstanden
10-15; 9-15 en 10-15 zeer regelmatig
tot stand.

Zaalvoetbal
Ruurlo l - Velocitas l Uitslagen volleybal
Geheel onnodig heeft Velocitas de
uitwedstrijd in en tegen Ruurlo met 5-
4 verloren. Vanaf het begin had men
de wedstrijd onder controle.
Het grote pluspunt van het fysiek ster-
ke Ruurlo was, dat een opgelopen ach-
terstand direkt weer te niet werd ge-
daan.
Na de 2-2 ruststand namen de Vorde-
naren nog tweemaal de leiding met 3-
2 en 4-3, maar toen Ruurlo bij de laat-
ste stand tweemaal toesloeg en zo-
doende een 5-4 voorsprong nam, was

De uitslagen van de volleybalvereni-
ging Dash luiden als volgt:
Dames l - SVA 3-1; Wilp 2 - Dash 2 1-
2; Dames 3 - DVO 3 0-3; Dames 5 -
Venk 2 3-0.
ABS l - Heren l 0-3; Heren 2 - Isala 5
1-2; Heren 3 - DSC 4 3-0.
Meisjes Cl - Colmschate 2 3-0; Meis-
jes C2 -Harfsen 1-2; MeisjesB - Wik 1-
2; Hansa 2 - Meisjes Al 1-2; Hansa l -
Meisjes A2 3-0.
Colmschate - Jongens A 1-2; Wilhel-
mina - Jongens B 0-3.

"Flash-Vorden"
Ie team 4e klasse district
Dit team behaalde afgelopen woens-
dag weer een overwinning. De tegen-
stander B.C. Rianto uit Zutphen bood
echter meer weerstand dan de vorige
teams. Einduitslag B.C. Rianto - B.V.
Flash-Vorden 3-5.

3e team 5e klasse district
Op dinsdag 23 oktober j.1. heeft het 3e
team zijn 5e wedstrijd gespeeld tegen
Rianto 9 uit Zutphen.
Dit team was over het geheel geno-
men sterker dan het Vordense team,
zodat de einduitslag er ook naar was
t.w. 7-1 voor de Zutphenaren.
De herendubbel was nog een span-
nende aangelegenheid en kon pas na 3
sets beslist worden helaas in het voor-
deel van de tegenstander.
Dat er nog een tegenpunt gescoord
kon worden was te danken aan Anne-
ke Roelvink, die haar tegenspeelster
makkelijk de baas kon door met 11-6
en 11-6 hiervan te winnen.

Klaverjassen
28 deelnemers waren op de eerste kla-
verjasavond van dit seizoen aanwezig
in zaal Schoenaker.
Mevrouw De Beus wist de eerste prijs
te veroveren. Mevrouw Bleumink-
Oosten won de tweede prijs, terwijl de
heer Lenselink de derde prijs kreeg
toebedeeld.
De volgende avond is op vrijdag 16
november.

P.K.V. Nieuws
Op tentoonstellingen in verschillende
plaatsen wisten de leden van de
P.K.V. weer mooie predikaten te krij-
gen.
Op.de Reggeshow te Rijssen waren
het de leden: G. Lenselink met Nieuw
Zeelander rood 3 x ZG en J.G. Derk-
sen met Hollander zwart l x ZG.
Op de van Pallandt-show te Varsse-
veld waren de uitslagen: VI. reus wit
van L.G. Weevers 3 x ZG; H. Snellink
l x ZG; Nieuw Zeelander wit H. Ver-
stege l x F, l x ZG; Hollander kon.
grijs J.G. Derksen 4 x ZG.
Op de tentoonstelling van P.K.V. De
Eendracht uit Zutphen en omstreken
waren de predikaten: Hoenders groot,
Sussex porselein l x ZG, Welsummer
l x ZG van A. van Hussel; Dwerg-
hoenders Wyandotte wit l x F, 5 x ZG
van J.W. Smallegoor; Australorp
zwart l x ZG A. van Hussel.
Konijnen: LotharingerB.J. Looman3
x ZG; Nieuw Zeelander wit H. Boers-
broek 2 x ZG; Groot Zilver H. van
Heerde l x F, 2 x ZG; Nieuw Zeelan-
der rood H. Gosselink 3 x ZG; Hollan-
der bruin grauw B.J. Looman l x F;
Hollander blauw B.J. Looman l x
ZG; Hollander gouwenaar B.J. Loo-
man l x ZG; Kleurdwerg donk.bl.
marter F. de Wit, 2 x ZG; mid.bl. mar-
ter F. de Wit l x ZG.
Ook bij Peklo te Lochem was ingezon-
den. Grote hoenders: Wyandotte wit
J. Rouwenhorst l x F, l x ZG; Dwerg-
hoenders Minorca zwart G.W. Tragter
l x ZG; Wyandotte wit J. Rouwen-
horst l x U, l x F; Wyandotte zwart
H.G.J. horstman l x F, 2 x ZG; Wyan-
dotte Columbia H. Berenpas 3 x ZG.
Konijnen grote rassen: vl. reus ijzer-
grauw H. Snellink 3 x ZG; vl. reus wit
L.G. Weevers l x F, 3 x ZG; Idem H.
Snellink l x F.
Middenrassen: witte nieuw Zeelander
H.J. Rietman l x F, l x ZG; Wener wit
H.J. Rietman l x F, l x ZG.
Groot zilver H. van Heerde 4 x ZG.
Rode nieuw Zeelander G. Lenselink 3
x Zg. Deilenaar haaskleur W. Riet-
man l x F, 2 x ZG.
Kleine en dwergrassen: klein Lotha-
ringer Mevr. Jansen l x F, l x ZG.
klein zilver Mevr. v. Heerde 2 x ZG.
Ned. hangoordwerg W. Boersma 3 x
ZG. kleurdwerg madagascar D. Klein
Geltink 2 x ZG.



TAPUTREINIGEN

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

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251DKVorden

Telefoon 05752-1321

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Noteer 15 november

'T HOEKJE
Burg. Galleestr. 44

Te koop. antiek eiken bed + 4
pits petroleumstel + zinken
wasteil 80 I.
Tel. 057 52-1806

Te koop: Fiat 127.
Tel. 05752-6755. Na 18.00
uur.

Te koop: z.g.o.h. Kreidler.
Bevr: Almenseweg 30,
Vorden.

Te koop: Alfa Sud Super
1300. Bj. '78. Vr. pr. f 2400,-
Tel. 05752-2471.

Gezellig avondje uit
2 en 3 november 19.30
uur Dorpscentrum
N.B.v.P., G.M.v.L, Jong
Gelre.

WERELD NATUUR FONDS
VERKOOPKRAAM

DORPSCENTRUM VORDEN
5 NOVEMBER 1984
(19.00 - 22.00 uur)

Te koop: 4 ha. bietenkoppen.
H. Pelgrum,
Lindense Enkweg 1, Vorden.
Tel. 05752-6686.

Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dittegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

l inwnwWinkel wi
timmffbadrijf
henkfrencks
bug gateestraat 36
voden tel:05752-3376

Het geheim van bakker
P.G.H, van Asselt

*• Weet u nog, dat
lekkere brood van

voeger? Nou, zo
ouderwets lekker
kan ook modern
brood zijn.

Het smaak
volste bewijs
daarvan is

ons nieuwe Granary®- brood.
Rijke smaak, heerlijke geur,

mooi van kleur, bovendien
heeft Granary®-

kbrood een uit-
. stekende

tvoedings-
waar-
de!

GianaryMfe extra gekiemde tarwekorrel inuwbiood.
Het geheim van de bakker.

Zutphenseweg 18 - Vorden

MAATWERK GAAT BIJ
interieuradviseur

VERBAZINGWEKKEND VER
(en dat geeft u automatisch méér mogelijkheden)

Als vakman in de meubelbranche ben ik bekend met het probleem van het
kleine detail waarop een interessante koop kan stranden. Of de zithoogte
is niet naar wens, dan wel de rugleuning, of de kussens, die eigenlijk wat
breder of smaller zouden moeten zijn. Kortom, specifieke wensen
waarmee wij u graag tegemoet willen komen.

Heeft u belangstelling? Neem dan eens contact met ons op en vraag naar
de mogelijkheden. Daarom voor een goed advies naar:

interieuradviseur
m

Hackforterweg 19, Wichmond. Telefoon 05754-517

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-

de va k man.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

De grootste - mooiste en voordeligste kollektie

l l

O.A. BARB. FARBER - POINTER - LOCKER
Jacks - mantels - body-warmers - broeken - sweatshirts - blouses.

Extra aanbieding:

Broeken
tinneroy en winterkatoen v.a.

Truien v.a. 10,-

29,
halve prijs

Modecentrum

Ruurlo

l Niet mis - Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen

zórgen wij voor een stevige premie!

Helaas deze winter voor de laatste keer

Particulieren

50,- per man per dag
Bedrijven, scholen, instellingen en

lagere overheden

35,- per man per dag
Vraag ons naar de premievoorwaarden.

SCHILDERSBEDRIJF

UITEdtVEERD
Ruurloseweg 35 Vorden
Telefoon 05752-1523

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

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

Voor chemisch reinigen
naar:

siebeünk vonden
Industrieweg 3, Tel. 1465

herfst aktie vans/nvmao/n

Nu extra voordelig de winter in!!

Pantalon 5,00
Kolbert 7,50
Rok 5,00
Vest, trui 4,00
Mantel 12,50
Regenjas mei. waterdicht 12,50
Jack 8,50
Dekens 10,00
Gordijnen per m2 3,00

Bij 3 stuks het derde gratis (bij verschillende arti-
kelen het goedkoopste gratis. Gordijnen uitge-
zonderd).
Ook voor Uw lastige dekbed overtrekken komen
wij gaarne bij U langs.

2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers. Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

%J\J WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, K even borg. Hengelo G ld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Vooral uwelectrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

1983 Visa super
1983 BX 14 RE
1983 GSA Special + LPG
1983BX16TRS
1983 Visa 11 RE + LPG
1983 2CV6 Club
1983 Visa GT
1982CXAthena + LPG
1982 CX 2500 D Break
1982 Visa Super E

Altijd al e „

modellen''

7982 GSA Special
1982 Visa Club
1982 Mitsubishi Colt GL
1982 Renault 5 TL
1982 Alfa Sud 1,5 +LPG
1981 GSA Break + LPG
1981 GSA club
1981 Visa Super E
1981 2CV6 Special
1981 2CV6 Charleston

1981 Renault 18 TS
1981 Saab 900 GLS
1980 GSA Pallas + LPG
1980 GSA club Matic
1980 Dyane 6
1980 Renault4 GTL
1980 Renault 18 TS + LPG
1979 GSX 3
1979 Honda Accord
1977 Saab 99 autom.

met
Televisie

reparaties
direc»

Café-Restaurant

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

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124
RUESINKA

uw v 'kman
van verruimen

ook voor uw
nieuwe T.V.

NIH I c L F V I S l L VIDEO



Fiat 500 meeting in Ruurlo

Een groot aantal Fiat 500-tjes en hun liefhebbers, ontmoeten elkaar op 4 november voor een najaarsmee-
ting bij Flat garage Teger in Ruurlo. Om 12.00 uur zullen de deelnemers aan de ontmoeting starten, vanuit
Ruurlo, voor een kastelenrit door de omgeving van Vorden. Deze rit eindigt om 16.00 uur. Tegen 16.30 uur
volgt de prijsuitreiking en wordt de meeting besloten. Vanaf 11.00 uur die zondagmorgen worden belang-
stellenden in de gelegenheid gesteld de auto's te bekijken hij Fiat garage Teger in Ruurlo.

Najaarsrit
Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen hebben een najaarsrit
gemaakt, 's Morgens werd een bezoek
gebracht aan Hattem waar het bakke-
rij museum werd bezocht. Nadat in
Epe de koffietafel was genuttigd gin-
gen de dames 's middags richting
Apeldoorn waar een rondrit van circa
2,5 uur werd gemaakt door de bossen
rondom het Loo.

Bij de eerstvolgende bijeenkomst (14
november) zal de heer T. van Dam
een ex-drugsgebruiker een lezing
houden over de wijze waarop hij van
de drugs is afgekomen.

Feestavonden
Openbare Lagere
School
Evenals de voorgaande jaren zullen
de leerlingen van de 2e en 6e klas van
de Openbare Lagere School een musi-
cal opvoeren. Al vanaf september
wordt er flink gerepeteerd.
De tweede klassers zijn driftig aan het
zoeken naar Hansje, terwijl de zesde
klassers U het nieuws op een geheel
eigen wijze presenteren.
Woensdag 7 november zullen alle
leerlingen van de Openbare Lagere
School kunnen genieten van de musi-
cals, terwijl donderdag 8 en vrijdag 9
november de zaal van het Dorpscen-
trum open staat voor alle andere be-
langstellenden.

Verlichtings en
bandencontrole
De jaarlijkse verlichtings- en banden-
controle bij de Vordense garage be-
drijven, in het kader van de Veiligver-
keer Nederland Aktie "Goed Licht Al-
licht" trok ditmaal in totaal 177 deel-
nemers(sters).
Wat de verlichting betrof moest het
merendeel bijgesteld worden.
Voor ingrijpende en niet direkt ver
verhelpen reparaties kwamen 9 auto's
in aanmerking. Er werden in totaal 22
banden geconstateerd welke direct
aan vervanging toe waren, omdat de
groefdiepte beneden de l mm was,
terwijl 31 banden zich nog net op het
minimum niveau bevonden.
Diverse malen bleek dat een reserve

1 Vrije sector woning in het bestemmi§gsplan
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3 Vrije sector woningen te Ruurlo, bouwplan Garvelink ̂
n„* „„1,4. IA/1 II l l MIX n/"M I X A / tTM DCLJCTCD l ^̂ ^Dat maakt WULLINK POUW EN BEHEER
mogelijk voor een alleszins redelijke prijs en
degelijke kwaliteit. Het gaat uit van een
traditioneel gebouwde Semi-bungalow waar
vele variaties mogelijk zijn.
Steenderen: De stichtingskosten van de
basiswoning met ca. 520 m2 grond en
incl. Architekt, «./•** oen
zijn vanaf 143.850,—

Ruurlo: De stichtingskosten van de basiswoning
met 395 m2 grond incl.
Architekt, «yin icn
prijzen vanaf l*tO.7oll,—

De bouwprijs van de basiswoning,
afmeting 7,50 x 10,40 incl. Architekt is

Ook indien u zelf een tekening of schets bezit offreren wij graag tegen konkurrerende prijzen.
Nadere informatie:

Wullink Bouw & Beheer B.V.
De Heurne 25, Hengelo Gld. Telefeoon 05753-1914 b.g.g. 05735-2697.

Koop nu uw
banden en
accu's met
HOGE KORTING
Natuurlijk bij: SERVICE STATION

Edwinv/dWeijden
Vorden.

ENNI-ANTI-NAGELBIJTKUUR
Verzorgd door een gediplomeerd nagelsty-
liste. Na ca 3 maand hebt u mooie onbe-
schadigde eigen nagels

NAGELSTYLISTE
MEVROUW SIKKING
Tel. afspraak 05750-27802.

lamp ontbrak en zelfs enige malen
was geen gevaren driehoek aanwezig.
Een aantal zelf ingezette lampen was
ook nu weer op de kop ingeplaatst.
Het aantal zeer roestige en of geel ge-
worden lampspiegels bleek te ver-
waarlozen, wel werden vaak nog niet
opgemerkte gaatjes in het glas van de
lampen ontdekt, waardoor gemakke-
lijk vocht in de lampen terecht komt.

De kentekenplaatverlichting was
meermalen slecht door vervuiling van
de lampjes. Alle auto's welke goedge-
keurd de garage verlieten, werden
voorzien van een speciale sticker
"Goed Licht - Allicht".

Wat is en doet Unicef?
Unicef is het Kinderfonds van de Ver.
Naties en helpt kinderen in ruim 110
ontwikkelingslanden die gebrek lij-
den, ondervoed of ziek zijn, geen on-
derwijs krijgen, geen schoon water
hebben enz.
Wanneer mensen in ontwikkelings-
landen in steden of dorpen iets voor
hun kinderen willen doen, bijv. een

inentingscampagne organiseren of
een beter onderwijsprogramma op-
zetten, dan kunnen ze daarvoor hulp
van Unicef krijgen.
Die hulp wordt dan door de regering
van zo'n land aangevraagd. Deskundi-
ge mensen kijken welke mogelijkhe-
den er zijn, hoeveel geld het gaat kos-
ten om de plannen uit te voeren, enz.
Twee dingen zijn belangrijk: de men-
sen moeten ZELF die hulp willen en
erom vragen en de regering moet
evenveel bijdragen als UNICEF.
Die eigen bijdrage hoeft geen geld te
zijn. Het kan ook in de vorm van ge-
bouwen, werkkrachten en materialen.
Deze bijdrage moet er ook voor zoren
dat het project doorgaat wanneer de
mensen het zelf over moeten nemen.
Want dat laatste is natuurlijk uiteinde-
lijk de bedoeling, dat ze ZICHZELF
kunnen helpen.
Hoe kunnen wij in Vorden helpen?
Door prachtige, door kunstenaars ont-
worpen, Unicef-wenskaarten, brief-
kaarten, puzzels, boeken, agenda's
enz. te kopen. U kunt ze in Vorden ko-
pen bij mevr. van Burk, Beatrixlaan
14, tel. 1732. Zie ook de affiches in het
dorp. Zij zal u graag ontvangen.

Wereld Natuur Fonds
De WNF-activiteiten zijn gericht op
het behoud van de natuur en de na-
tuurlijke omgeving: fauna, flora, land-
schappen, bodem, water en lucht en
andere natuurlijke bronnen.
Doel is ook de bewustwording te sti-
muleren van bedreigingen voor de na-
tuur en de natuurlijke omgeving van
de mens; mondiaal de grootst mogelij-
ke morele en financiële steun op te
wekken en te vergroten en die steun
om te zetten in acties, die gebaseerd
zijn op wetenschappelijke prioritei-
ten.
Het World Wildlife Fund (Wereld Na-
tuur Fonds) is een internationale
stichting, met het hoofdkantoor in
Zwitserland en 24 nationale organisa-
ties over de gehele wereld verspreid.
U kunt het werk van het Wereld Na-
tuur Fonds steunen door donateur te
worden en/of WNF-artikelen te ko-
pen waartoe gelegenheid is in de
kraam waarmee het WNF aanwezig is
in het Dorpscentrum te Vorden op 5
november a.s. van 19.00 tot 22.00 uur
en in Hotel Bakker te Vorden op 16
november a.s. 9.00 tot 12.00 uur.

Volgens de „weermannen" zijn
koude maanden in aantocht

Daarom is er nu zoveel „warme" mode
Mantels 139,-
Jacks v a 98,-
PullOVerS angora lambswool - acryl van 49, — tOt 159,—

Speciale aanbieding

Witte blouses
l/malle maten nu

Ruurlo

Onze

hypotheektarieven
zijn thans:

Variabel maandbetaling 7,2 %
Variabel halfjaarbetaling 7,4 %
Eén jaar vast v a 7,2 %
Drie jaar vast v a 7,95%
Vijf jaar vast v.a. 8,05%
Rentestabielhypotheek v a 8,3 %
Afsluitprovisie v.a. 0,5 %

Rabobank
"VORDEN", Zutphenseweg 26, Vorden

B. v.d. Heydenlaan 3, Wichmond

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

Nieuwe overjarige GAZELLE
RIJWIELEN met en zonder
versnelling. Ook modellen met
trommelremmen.
Scherpe prijzen.
FA. SLOTBOOM,
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele extra s In vi|lmodische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL
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ZUTPHENS£W£G - VORDEN

Diervoeders en dierbenodigdheden
vanouds specialisme van Welkoop.
Gun uw huisdier dagelijks een portie Kenner, één van

de goede dingen in een dierenleven. Welkoop ver-
koopt het merk Kenner en daar staat kwaliteit achter.

Kenner konijnekorrel, legkorrel, legmeel enz. staan
onder voortdurende GL.O.-kwaliteitscontrole. Naast de
handige kleinverpakking vindt u bij Welkoop ook een ruime
sortering diervoeders in voordelige ____——--:—déUÏ5*~~
25 kg verpakkingen. Voorts vindt f Ook voor . e0

1 « ff\ *»TT 11 ' 1 1 l _*«»»rtl»^*u in de 150 Welkoop winkels de \
grootste keus in ijzerwaren, gereed-\ rdebrok •
schappen, tuinartikelen en veel voor \ • P^ngd graan * °JJ^
de boer en tuinder z'n vakgebied. l * ge

 01 nir-""ad * e"^"

Kenner konijnekorrel
25 kg r n

Doko
hondebrok
5kg

Van 15,00
Voor

95

Kenner legmeel 5 kg
Van 5,65
Voor

53
**1

35

Kenner
legkorrel 5 kg
Van 5,60
Voor

530
f

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

Kenner sierduivevoer Dokat knabbeltjes 5 kg

Aanbiedingen geldig t/m 10 november 1984. Prijzen inclusief B.T. W. Levering zolang de voorraad strekt.
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