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Opbrengst valt tegen

Molen De Hoop haalt draairecord
apparaat van WN mocht zich in een
warme belangstelling verheugen, niet
minder dan 75 personen maakten er
een dankbaar gebruik van, waarbij
sommigen moesten constateren dat
de aanschaf van een bril noodzakelijk
werd.
Alle auto's waarvan de verlichting
goed afgesteld was werden voorzien
van een speciale sticker van WN.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Is kunst betaalbaar?
Kom a.s. zaterdag dan eens kijken
in Hotel Bakker in Vorden

Circa 300 olieverf schilderijen van 40
nationaliteiten. Geliefde motieven zoals
prachtige landschappen, schitterende
zeegezichten, portretten, stillevens en
modern werk.
Prijzen vanaf f 100,- tot f 400,-.
U bent van harte welkom.
Toegang vrij.
Openingstijd 10.00 -17.00 uur.

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat 24 - Vorden.

Molenaar Rob Stoltenhoff heeft dinsdagmiddag na ruim tien dagen nonstop draaien, de Vordense molen
De Hoop stilgezet. Met deze prestatie zullen molen en molenaar naar alle waarschijnlijkheid in het Gui-
ness-recordboek belanden. Stoltenhoff was aan zyn recordpoging begonnen onygeld in het laagje te krij-
gen voor de restauratie van de molen van Bronkhorst. De opknap van die mol^fol zo'n f250.000,- gaan
kosten.

Muziekvereniging
op de sportie^ toer

:iewe

Stoltenhoff denkt met zijn actie
f 2000,- a f 3000,- te hebben ingeza-
meld. "Een teleurstellend laag be-
drag", aldus de molenaar. Hij schrijft
de lage opbrengst met name toe aan
de tegenwerking die hij tevoren heeft
ondervonden van allerlei instanties.
Zo weigerde de gemeente Vorden ver-
gunningen te geven voor een aantal
evenementen die Stoltenhoff rond de
recordpoging gepland had. "De festi-
viteiten waar de meeste inkomsten uit
voort zouden vloeien konden daar-
door niet doorgaan". Ook de Gelderse
Molencommissie zag de aktie van de
molenaar niet zitten.

Stabiel
Dinsdagmorgen om 10.00 uur had
molen De Hoop precies tien dagen

achtereen gedraaid. Om de zeilen
hoog te krijgen bleef Stoltenhoff tot
16.00 uur doordraaien. Op dat mo-
ment gaf de teller 70.000 omwentelin-
gen aan. Dat getal werd geconstateerd
door opperwachtmeester Gabriël van
de rijkspolitie in Vorden, die de re-
cordpoging controleerde.

"De molen heeft meer zijn best ge-
daan dan ik", aldus Stoltenhoff. "Ik
heb het geluk gehad dat de wind ze-
ven dagen achtereen verschrikkelijk
stabiel was. Van zondagochtend tot
zaterdagmiddag stond hij pal Oost-
Noordoost. Dat is een unicum voor
deze tijd van het jaar".
Met name dankzij deze gunstige om-
standigheden kon de uit 1850 dateren-
de achtkantige stellingmolen langs de

Zutphenseweg de tien dagen volma-,
ken. Stoltenhoff kon zijn activiteiten
voornamelijk beperken tot een regel-
matige ̂ fcitrole van de lagers. "De
molen-^rrust op lagers die zijn ge-
maakt van een mengsel van graniet en
bazalt. Ze moeten regelmatig worden
gecontroleerd en iedere twee uur ge-
smeerd met reuzel. Anders loopt het
zaakje warm", legt de molenaar uit.

Stoltenhoff verbleef tijdens de record-
poging dag en nacht in de molen. Hij
sliep op een stretcher op één van de
zolders. "Slapen doe je eigenlijk nau-
welijks, want je moet er voortdurend
alert op blijven dat de weersomstan-
digheden niet veranderen. Ik denk dat
ik de afgelopen dagen zo'n vijftien uur
geslapen heb", aldus de molenaar.

Streekavond
KPO, ABTB en AJK
Op deze Streekavond sprak de nieuwe
voorzitter van de ABTB, kring Gel-
derland, de heer Helleman uit Didam
over Beleidsvisie nu en in de toe-
komst, Superheffing en Meststoffen-
wet.
Als uitgangspunten hanteerde de
spreker dat de inkomsten van de agra-
riër in redelijke verhouding dient te
staan tot die van hen buiten de land-
en tuinbouw. Ook de werkomstandig-
heden moeten goed zijn, terwijl de
kontinuiteit van het agrarische bedrijf
dient te zijn verzekerd.
In 1986 zal een begin gemaakt worden
met de mestbank. De agrariërs zullen

dan verplicht zijn een mestboekhou-
ding te voeren.
De controle en naleving hierop ge-
schiedt door de A.I.D. Wat betreft de
superheffing is er een plan van de
N.C.B. Noord Brabant om een melk-
bank in te voeren. Dit plan houdt in
grote lijnen in dat bij grondverkoop
een deel van het betreffende melk-
quotum wordt gestort in de melk-
bank, teneinde met dat quotum colle-
ga's die in de problemen zitten hier-
mede te kunnen helpen.

Verlichtings- en
bandencontrole
De jaarlijkse verlichtings- en banden-
controle bij de Vordense garagebedrij-

ven onder auspiciën van Veilig Ver-
keer Nederland trok ditmaal 132 deelr
nemers(sters). Dat was beduidend
minder t.o.v. het vorige jaar toen er
177 kwamen. Hoe nuttig en noodza-
kelijk deze controle is moge wel blij-
ken uit het feit dat slechts bij twintig
auto's de verlichting goed stond afge-
steld, bij 104 moest er in meer of min-
dere mate worden bijgesteld terwijl 8
auto's voor ingrijpender en niet direct
te verhelpen reparaties in aanmerking
kwamen.

Er werden geen banden aangetroffen
welke direct aan vervanging toe wa-
ren, 4 bevonden zich onder de 2 mm
veiligheidsgrens van WN en 19 zaten
net boven de grens.
Het elke avond aanwezige ogentest-

De Vordense muzieWeremging
"Concordia" organiseert zaterdag 2
november een "loopaton" die gehou-
den zal worden op het grasveld aan
het Wiemelink tussen H.00-16.00
uur. Onder leiding van v^Mtter W.J.
Barink zullen de leden van "Concor-
dia" rondjes gaan hardlopen (rondjes
van 400 meter). Getracht wordt om
hiervoor een sponsor te vinden. De
opzet van dit sportieve gebeuren is
om de kas van het instrumenten- en
uniformenfonds te spekken. Het
jeugdkorps Crescendo uit Hengelo
onder leiding van Hans Kraxner zal
dit evenement muzikaal omlijsten.

COVECO beëindigd
aktiviteiten in Medler

. Met ingang van l november zal Cove-
co haar aktiviteiten in de gebouwen
van Medler staken. De overname van
slachtvee, kalveren en zeugen wordt
verplaatst naar Toldijk.
Wat blijft op Medler is de winkel van
De Graafschap BA, het landbouwme-
chanisatiebedrijf en de afgifte van vee-
voer, brandstoffen, kunstmesten en
kalk.

Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak^S£reekuur_wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nationaal Jeugdfonds een
vergunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 4 november tot en met 10 no-
vember aanstaande.

2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene
verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en Wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door

Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

Aan de Vereniging voor Christelijk
Basisonderwijs in de Wildenborch,
p/a Wildenborchseweg 30 te Vorden,

voor het gedeeltelijk verbouwen van
een schoolgebouw aan de Wilden-
borchseweg 30 aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 15 no-
vember 1985 ter visie bij de afdeling
gemeentewerken.

Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

Jeugddienst
Op zondag 3 november a.s. wordt er
weer een Jeugddienst gehouden om
10.00 uur in de Ned. Herv. Dorpskerk.
In deze dienst zal voorgaan ds. Pisser
uit Eefde. Dez£ keer hebben we ook
een koor uitgenodigd en wel 'The Joy
Church Singers" uit Apeldoorn.
Bij het zoeken naar een onderwerp
voor deze dienst hebben we ons laten
leiden door "Kind en Zondag", het
stukje "Thuisgebracht".
Thuiskomen wordt vergeleken met
het leven na de dood. Het koninkrijk
dat komen gaat. Bij thuiskomen denk
je aan geborgenheid en veiligheid, wij
kunnen ons er echter geen voorstel-
ling van maken wat leven na de dood
inhoudt.
God vindt het ook niet nodig dat we
ons hiermee bezighouden. We moe-
ten ons richten op de toekomst op aar-
de. Als we proberen goed te leven,
hoeven we ons daar verder geen zor-
gen om te maken...
Na afloop van de dienst staat de koffie
in "De Voorde" klaar.
De Jeugddienst commissie heet oud
en jong hartelijk welkom.

Informatie avond
over
slechthorendheid
De Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen afd. Vorden had afgelopen week
een bijeenkomst belegd, die werd ver-
zorgd door de Ned. Vereniging voor
Slechthorenden. Mevrouw Groot
Roessink uit Gorssel vertelde aan de
hand van videofilm over slechtho-
rendheid in zijn algemeenheid. Ver-
der wat de NVVS al zo doet, in het bij-
zonder voor goed horenden, om hen
bekend te maken met "Slechthorend-
heid" en de problemen die hierbij op-
treden. In de pauze was er gelegen-
heid om hulpmaterialen en schrifte-
lijk voorlichtingsmateriaal te bekijken
en te lezen. Een nuttige en leerzame
avond, die veel aandacht vond bij de
dames in de zaal.
De volgende bijeenkomst is op dins-
dag 5 november a.s. kwart voor twee
in het Pantoffeltje. Dan komt dokter
Vaneker iets vertellen over zijn werk
als arts in Vorden.

GEBOREN: Elske Dorien Harte 1-
man; Marieke Jansen.
ONDERTROUWD: J.Th.R. Eulink
en J.J.G. Hilge.
GEHUWD: J.H. Silvold en H.G.
Vliem.
OVERLEDEN: A.M. Kamphuis-Dik-
kers, oud 95 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 3 november 10.00 uur: Dienst met
jongeren. Voorganger ds. Pisser uit Eefde
m.m.v. The young church singers.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 3 november 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.
Woensdag 6 november 19.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra, dankdag.

WEEKENDDIENST HUISARTS
2 en 3 november dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende

konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 2 november 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Breukink.
Tel. 1566. Verder hele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
2 en 3 november J.A. Boom, Ruurlo. Tel.
05735-2400. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

'Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, Tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

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. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

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.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749. .

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Wat doet de Nederlandse jeugd
met haar zakgeld ?

Jongeren van 6 -19 jaar
besteden hun geld o.a. aan:

platen/cassettes
muziekblaadjes
boeken/strips/tijdschriften
kleding
cosmetica

jongens
30%
6%

17%
16%
1%

meisjes
22%
12%
18%
28%
34%

ZAKGEL
Jongeren van 6 -19 jaar
besteden hun geld o.a. aan:

snoep/snacks
uitgaan/ontspanning
cadeaus
brommer/auto
sparen

jongens
46%
28o/o
32%

80/0
52o/o

meisjes
380/0
29%
43%
3%

470/o

Een informatieve publikatie van de bank met de S.

Onlangs is onderzocht* waaraan de Nederlandse jeugd haar
zakgeld (of zelfverdiende geld) uitgeeft. Interessante informatie. Voor
ouders. Maar ook voor de jongeren zelf.

De spaarbank met de S laat u hierboven enkele uitkomsten uit dit
onderzoek zien. Wat leren belangstellende ouders uit deze kolom?

Dat jongens meer van muziek houden dan mfl̂ es? Maar waarom
kopen meisjes dan meer muziekblaadjes? Lezen doen ze evenveel. Maar
de meisjes geven aanzienlijk meer geld uit aan hun uiterlijk. Terwijl
jongens graag de inwendige mens versterken.
Uitgaan doen ze allebei even graag. Maar meisjes z^weer aanzienlijk
liever voor anderen, gezien het geven van cadeaus.

Gelukkig is de helft van Neerlands hoop het over één ding roerend
eens: dat het verstandig is om niet al je zakgeld op te maken, maar ook
een deel te sparen. Omdat je daar later weer zoveel andere leuke dingen
mee kunt doen!

Speciaal voor^jeugd heeft de Bondsspaarbank diverse aantrek-
kelijke spaarvormen, zoals de Piek-fijn Rekening en het Kombi-Pakket.
Informeer er eens naar.

* De gegevens in deze aoflKentie zijn ontleend aan het Nationaal Onderzoek Jongerenbladen
1985, uitgevoerd in opoWnt van Admedia B.V. en Oberon B.V. en worden met toestemming van
de uitgever gepubliceerd.

Leuke dingen, natuurlijk. Maar ook verstandige.
Bijvoorbeeld Kombi-Sparen bij de bank met de *

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 - Wesselerbrink: Wesselernering 42 -
't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 - Klein Driene: Schubertstraat 5 -
Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5
LICHTENVOORDE v.d.Meerde Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Uw gasafrekening al
ontvangen?
Oh, u krijgt geld terug?

Dan had U voor de winter van
1984/'85 zeker al

rolluiken
aangeschaft.

Er bestaat nog de mogelijkheid ook dit
verstandige besluit te nemen voor de winter
1985/'86.

HOLTSLAG - RUURLO
informeert U gaarne, tel. 05735-2000*

Spaanse huisslofin
suède. Ongelooflijk
goedkoop. *j *\

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Nog een oktoberaanbiedingü!
in onze kinderafdeling

UOnCjenS J3CKS (poynter)van 129,-voor OÏ7,

Merkbroeken van 29,-; 35,-; 39,-
Serie kindertruien vanaf 10,-
IxinCierpOIO S in diverse kleuren, zojuist ontvangen

Modieuze damesrokken (kokermodeD tot maat 48 59,—
Dit alles bij:

RUURLO



Dankbaaren blij geven wij ken-
nis van de geboorte van ons
zoontje

JARNO
Johan en Ineke
Bijenhof-Schouten

29-10-'85
Hoetinkhof 85
7251 WK Vorden.

Gelukkig en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en ons
broertje

DEN N IS DAN IE L
BERNARDUS

Rene, Hennie, Marianne
en Susanne Eijkelkamp

7251 CG Vorden
25-10-'85
De Haar 17.

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje
CHRISTEL GERRITJE
JOJANNE DERKJE

Roepnaam:

CHRISTEL

Mia en Jan Ditzel
Sharon

25 oktober 1985
HetJebbink55
7251 BK Vorden.

Onze hartelijke dank voor de
felicitaties, bloemen en ca-
deau's, welke wij bij ons 40-ja-
rig huwelijksfeest mochten
ontvangen

EJ. KETTELERIJ
J.KETTELERIJ-LUYMES

Ruurloseweg 15, Vorden.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen,
kado'sen kaarten die wij bij ons
25-jarig huwelijk hebben ont-
vangen

HERMAN REGELINK
MIEP REGELINK-

WUNDERINK

Vorden, oktober 1985
Warkenseweg 4.

Voor uw blijken van medeleven
die wij mochten ontvangen tij-
dens de ziekte en na het overlij-
den van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

JANTJEN
BEUMER-GROOT OBBINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

H J. Beumer,
kinderen en kleinkinderen

7251 MZ Vorden,
oktober 1985.
Schuttestraat 16

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij zowel schriftelijk
als persoonlijk van u mochten
ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze vader
en opa

HARMANUS HAVERKAMP

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Mevr. C.W. Haverkamp-
Seesink

kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 1985
Kruisdijk 2

Van 31 oktober t/m 10 no-
vember

Dr. Haas

AFWEZIG
Voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K
neemt waar dr. Vaneker, Zut-
phenseweg 62, tel. 2432.
Voor patiënten wier achter-
naam begint met L t/m Z neemt
waar dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 1255.

Iedereen is van harte welkom
op onze gezamenlijke feesta-
vonden op 1 en 2 november in
het Dorpscentrum.
G.M.v.L.; N.B.v.P. en §
Jong Gelre.

In plaats van kaarten.

Vrijdag 8 november hoopt

GARRITJAN WEENK

50 jaar te worden.

Een ieder die hem hiermee wil feliciteren is
hartelijk welkom 's avonds vanaf 19.30
uur in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Vorden.

Geurkenweg 1
7257 M/VVorden

In plaats van kaarten.

Met grote verslagenheid, delen wij U mede dat plotse-
ling van ons is heengegaan mijn lieve man en onze lieve
en zorgzame vader

GRADUS BULTMAN
echtgenoot van R.E. Schurink

op de leeftijd van 43 jaar

Vorden: R.E. Bultman-Schurink
Tiny en Wilko
Elly en Erik
Carla en John
Arjan
Yvonne en Gerrit-Jan

7251 XK Vorden, 28 oktober 1985
Hertog Karel van Gelreweg 35

Mijn man en onze vader is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van de Monuta Stichting, het Jebbink 4a te Vor-
den.

Gelegenheid tot condoleren en tekenen van het register
op donderdag 31 oktober a.s. van 19.00 tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal plaatshebben op vrijdag 1 november
a.s. om 13.00 uur in de N.H. Kerkte Vorden, waarna de
teraardebestelling zal plaatshebben om 14.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Verslagen en verbijsterd zijn wij door het plotselinge
overlijden van onze geliefde schoonzoon, zwager en
oom

GRADUS BULTMAN
echtgenoot van R.E. Schurink

op de leeftijd van 43 jaar.

Vorden: T. Schurink-Groot Jebbink
Vorden: A.G. Schurink

A.W. Schurink-Meenink
Floran

Vorden: M. Enzerink-Schurink
A.W. Enzerink
Mirjam
Rob

Hengelo Gld.: E. Harmsen-Schurink
B.H. Harmsen
Jeroen

Vorden, 28 oktober 1985.

Met grote verslagenheid namen wij kennisvan het over-
lijden van onze vriend

GRADUS BULTMAN

Zijn persoonlijkheid en daadwerkelijke bijdrage in ons
werk zal in onze herinnering voort blijven leven.

Rijkspolitie Groep Vorden en
Reserve Rijkspolitie Groep Vorden

Vorden, 28 oktober 1985.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotselinge
overlijden van ons lid

GRADUS BULTMAN

Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw Reina, kinde-
ren en verdere familie.
Mogen zij de kracht vinden dit zware verlies te dragen.

Bestuur en leden
Badmintonvereniging
Flash Vorden

Wij zoeken een

jonge vlotte slager
met ervaring die in onze moderne
slagerij het vak verder wil leren.
De werkzaamheden bevatten:
slachten, vleesbewerking, worstma-
ken en winkelwerk. Heeft u interesse
bel dan naar

Slagerij

JAN RODENBURG
te Vorden - Telefoon 05752-1470

GELDIG VAN DONDERDAG 31-10 t/m 02-11

Schouder-, rib-, of haas-
karbonade per kg

Rolladeschijven
5 halen

9,98
4 betalen

VOOR DE BOTERHAM:

Boterham worst
(eigen fabrikaat) 100 gram

MAANDAG:

Speklappen
per kg.

DINSDAG:

Verse worst
500 gr.

WOENSDAG

Gehakt h.o.h.
500 gr.

0,79

6,98

4,98

4,98

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Uitnodiging
In september 1985 was de heer

T.ü - LJjftOCjt, expeditiechef

40 jaar in onze dienst.

In verband met dit heuglijke feit en zijn vervroegde
pensionering vieren wij dit jubileum met een receptie
op zaterdag 2 november a.s. in hotel Leemreis te
Hengelo Gld. 's middags van 16.00 tot 17.30 uur.

DirektieH.C.I.-U.B.I.
Hengelo Gld. - Ulft

f fHerberg
(In ons eetcafé-bar gedeelte)

A.s. zaterdagavond 2 november
mime-dans en zangtheater

'Samba Salad'
Aanvang ca. 22.00 uur.

Entree f 2,50.

Chique /eren herenschoen
met u/tstekende pos-
vorm, /s dot even

Wullink Vorden
Vóór de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - tel. 1342

O P E N I N G
2>nya Holland opent haar nieuwe huidverzorgings-studio.

f l Op donderdag 7-vrijdag 8 en zaterdag 9 november a.s.
houdt zij Open Huis.
U wordt uitgenodigd omonder het genot van n drankje,
haar nieuwe huidverzorgings-studio te komen bekijken en
tevens kennis te maken met belangrijke en wellicht voor u
interessante facetten van dit „schone" beroep.

Tijdens de Open Huis-dagen introduceren wij produkten
van het zeer exclusieve kosmetika-huis „Claude Lagny".

Wij zijn open op:
Donderdag van 15.00 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur.

. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor iedereen die ons op deze dagen komt bezoeken
ligt er een aardig presentje klaar.

Graag tot ziens,
HUIDVERZORGINGS-STUDIO

Auto-radio
stuk..»?

een goede vakkundige
reparatie

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56.,

Zutphen. Tel. 05750-13813

60 jaar service en onderhoud

Dorpsstraat 30 Vorden Tel. 05753-3279 of 05752-3279

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.

Te koop: stoppelknollen 1
ha 60.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 12 uur bij:
G.D. Nijenhuis, Lindeseweg 10
Vorden.
Gunning onder voorbehoud.

Te koop: keukenblok, eiken
front, lengte ca. 2,18 mtr. kom-
pleet met bovenkasten en ver-
lichting en 2 spoelbakken.
A. Dijkman
Hoetinkhof 39,
7251 WL Vorden.
Tel. 05752-1441.

Iedereen is van harte welkom
op onze gezamenlijke feesta-
vonden op 1 en 2 november in
het Dorpscentrum.

G.M.v.L.; N.B.v.P. en
Jong Gelre.

Te huur gevraagd: land-
bouwgrond, voor de teelt
van diverse akkerbouw gewas-
sen in 1986. Voor geheel vrij-
blijvende informatie
G.W. SCHUERINK,
Koningsweg 4,
7255 KR Hengelo Gld.
Tel. 05753-3447.

wel
burg. galleestraat 3 - vorden



Iedereen is van harte welkom
op onze gezamenlijke fee-
stavonden op 1 en 2 novem-
ber in het Dorpscentrum.
G.M.v.L.;N.B.v.P.en
Jong Gelre.

„Vandaag geen spreek-
uur" wordt gespeeld door
Vordens Toneel op 23 novem-
ber in het Dorpscentrum.

LOGA's sinterklaastip
Puzzelwoordenboek

van 29,90 voor

9,90

TED'S 1 2 3
LOTTO SHOW

deelname formulieren
verkrijgbaar bij:

A. WENTINK
Julianalaan

KLUVERS
SPORT TOTAAL
Zutphenseweg 41

DE"HERBERG"
Dorpsstraat 10

Sig. Mag. HASSINK
Raadhuisstraat

CAFÉ UENK
Nieuwstad

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag Thermofit
halfwollen ondergoed.

ZUTPHENSEWEG 29 - VOROEN - TEL 05752 1971

Voetklachten Pedicure
voetkundige
ANNIE MOKKINK,
Chiropodiste,
Nieuwstad 14.
Behandeling op afspraak
tel. 2386.

VERS BROOD koop je toch
bij de echte bakker.

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel. 1384

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Paardebox(en) te huur.
Inclusief weidegang. Evt. inclu-
sief verzorging.
Tel. 05753-7302.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, VoFden.
Telefoon 2219

CITROEN

méér dan een detailhandel
in gereedschappen en ijzerwaren !

ZUTPHEN: De Beer b.v. staat bekend als een detailhandel in gereedschappen en
ijzerwaren, die zich nu alweer 12 jaar geleden gevestigd heeft in één van zutphens
historische winkelstraten; de Spittaalstraat. Deze straat staat sinds oudsher be-
kend als een punt waar vele ambachtslieden hun werk deden. Geen wonder dus
dat een bedrijf als de Beer b.v. zich hier optimaal in zijn element voelt.

Van eenmanszaak op ca. 40 m uitge-
groeid tot een veelzijdig bedrijf op
zo'n 350 m met +_ 12 personeelsle-
den. Personeel, dat ieder op zijn ter-
rein, het werk zo optimaal mogelijk
uitvoert. Bijvoorbeeld:

een scherp inkoopbeleid, uiterst be-
langrijk voor het prijsbeleid.
Prettige verkopers met een gedegen
kennis van het gehele assortiment
om een duidelijk en juist advies te
geven aan de consument,
een administratie die het geheel
correct op papier afhandelt en sinds
een half jaar geautomatiseerd en
daarmee nog sneller kan functione-
ren.
als afronding een eigen bezorgdienst
die voor een vlotte aflevering en ser-
vice aan de klant zorgdraagt.

Wat velen niet weten en toch één van
de snelst groeiende takken van de Beer
b.v. is, is het leveren aan de industrie,
scholen en andere grootverbruikers.
Deze snelle ontwikkeling is in feite een
logische ontwikkeling, vertelt de heer
M.J. de Beer, directeur van de
b.v., in zijn gezellig ingerichte kant!
aan de spittaalstraat 22 te Zutphen.
Het is een voortzetting op een breder
terrein van onze detailhandel. Essen-

Nieuw bij
de Beer b.v.
Sinds kort is een geheel nieuwe show-
room met tuinmeubelen en gazon-
maaiers in gebruik genomen, 80 m2

om uw keus te bepalen. Van eenvou-
dige tuinstoel tot complete terrasset-
ten toe. Gazonmaaiers groot en klein,
met en zonder motor, u vindt het bij
de Beer.

M. J. de Beer

tieel is het gescheiden houden van
groothandel en detailhandel, dit voor-
komt lange wachttijden en hinder voor
de consument. Ook voor de groothan-
del'heeft dit voordelen, met name de
parkeermogelijkheden aan de achter-
zijde (Tademasingel) zijn van groot be-
lang.
Andere pluspunten voor de consument
zijn:
— Direct uit voorraad leverbaar.
- Geen lange levertijden.

— Aantrekkelijke prijzen op ieder ge-
bied.

Een prima kombinatie dus!

Voor industrie
en groothandel
Het toeleggen op de grootverbruikers-
markt is geen toevallige ontwikkeling.
Vele vragen uit deze hoek zijn een
duidelijk signaal geweest, dat hieraan
behoefte bestond. Industriële bedrij-
ven, scholen en tehuizen in Zutphen
en wijde omgeving stellen een dusda-
nig vertrouwen in de Beer b.v., dat een

De voorgevel aan de Spittaalstraat geeft een uitnodigende aanblik.

Openingstijden Service
|lijks kunt u bij de Beer b.v. te-

remt van 9.00 tot 18.00 uur en na-
tuurlijk telefonisch via 5 lijnen. Dus,
waarom ver van huis als u het in de
Spittaalstraat kunt vinden!

snelle ontwikkeling op dit gebied het
gevolg was. Ook aan rijksinstellingen
wordt geleverd. (R.l.B. Rijks Inkoop
Bureau).
Om de levering zo gestroomlijnd moge-
lijk te laten verlopen houden dagelijks
bekwame medewerkers van de Beer
b.v. zich hiermee bezig.

Demonstraties van hout- en metaalbewerkingsmachines voor de doe-het-zelver en de vakman.

Exporteren
importeren
Exporteren doet de Beer ook, welis-
waar op kleine schaal, maar wel op een
wijze, die je van de Beer b.v. kunt ver-
wachten. Efficiënt, correct en met ui-
terste zorg. Aan landen als Ghana, Su-
riname, België en Duitsland worden re-
gelmatig produkten en met name ge-
reedschappen geleverd. Ook importe-
ren doet de Beer, vanuit Duitsland,
België en Zwitserland, om maar een
paar landen te noemen.

De Beer doet méér! Dit zou een kreet
kunnen zijn, die heel goed op de Beer
b.v. zou slaan. Om maar een paar voor-
beelden te noemen:
' consumentenvoorlichting
h demonstraties van hout- en metaal-

bewerkingsmachines
h slijpservice van schaatsen, messen,

etc.
h sleutelshop voor directe levering

van alle mogelijke sleutels
h een verhuurafdeling voor de doe-

het-zelver, en vakman, van grondbo-
ren tot betonmolens, compressoren
en steigers

Ook op het technische vlak staat de
Beer zijn mannetje. Reparaties van
bijv. gazonmaaiers worden in eigen
werkplaats gedaan.

E BEER
DOET MEER!

ook voor u.

INFORMATIE ? BEL: 05750.18411

50 STER-OCCASIONS MET EEN HEEL JAAR GARANTIE
5 dagen lang houden wij een grandioze najaarsshow van

occasions en de nieuwe Citroen 1986.
van woensdag 30 oktober t/m maandag 4 november. (Normaleopeningstijden)

Met trots presenteren wij de nieuwe types 1986. Citroen, betrouwbaar,
snel, veilig, zuinig en... uiterst fraai.

RUESINK RUURLO * HAAKSBERGEN irlo Tel 05735-1753
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Meerderheid Raad Vorden:

Mr. RJ.E.M. van Zinnicq Bergmann
mag woning verplaatsen
Burg. Mr. M. Vunderink haalde dinsdagavond tijdens de raad van Vorden fel uit naar hen die menen de
gemeente Vorden belachelijk te moeten maken inzake het verlenen van bouw aanvragen waar de gemeen-
te Vorden vier jaren over heeft gedaan. Burgemeester Vunderink verweet frakties, zonder dat hij namen
noemde, dat zij standpunten innemen die niet uit "formele circuits"zijn geput. Hij doelde hierbij zoals hij
het zei/formuleerde op de "continuing story "van Mr. van Zinnicq Bergmann die zijn woning aan de Maal-
derinkweg wil verplaatsen.
"Inderdaad een langdurige situatie. Maar als je zoals de heer Bergmann dt heeft gedaan, verschillende
keren de bouwaanvraag wijzigt, gaat het inderdaad lang duren", aldus Vunderink.

In strijd met de regels
Burgemeester Vunderink stelde dat
de aanvraag van de heer Bergmann in
strijd is met de huidige regels zoals de
gemeente Vorden die kent. "Regels
die voor iedereen gelijk zijn. Kan bij
de ene burger iets wel of niet, dan
geldt dat ook voor de andere burger",
aldus de heer Vunderink.
De regels die de gemeente Vorden
kent (de raad besloot deze avond
overigens unaniem deze regels ter
goedkeuring aan G.S. op te zenden)
worden zo is te verwachten niet als zo-
danig door G.S. erkend.
G.S. heeft het college naar aanleiding
van de zaak Bergmann laten weten
eerst een oordeel over de algemene
Vordense regels te kunnen geven na-
dat één en ander is bestudeerd en na-
dat het op gang zijnde overleg met de
afdeling Gelderland van de VNG is af-
gerond. De provincie heeft evenwel
tegen de bouwaanvraag van de heer
Bergmann gezegd: geen bezwaar.
Voor burgemeester Vunderink aanlei-
ding om de raad te vragen de gevraag-
de vergunning aan de heer Bergmann
niet te verlenen. De frakties van de
WD en CDA willen de gevraagde
vergunning wel verlenen omdat zij
zich vastklampten aan de argumenta-
tie van G.S. waarbij G.S. stellen dat
nieuw voor te dragen verplaatsingsge-
vallen op hun eigen merites zullen
worden beoordeeld, naar analogie
van de verplaatsing van het pand
Maalderinkweg 5. Voor de heren
C.Chr. Voerman (CDA) en H. Tjoonk
(WD) aanleiding om de gevraagde
vergunning te verlenen.
De heer J. Bosch (P.v.d.A.) zag het
duidelijk anders. Hij stelde dat het de
taak van de raad is om de regels te
kontroleren. Hij noemde het stand-
punt van Burg. Vunderink "clean en
objektief'.
"Onze laatste hoop is op U gevestigd.
Draag het Raadsbesluit ter vernieti-
ging aan de Kroon voor", zo adviseer-
de hij Burg. Vunderink.
"Daar moet ik eerst over nadenken",
zo antwoordde de heer Vunderink na-
dat hij de balans had opgemaakt:
CDA en WD met de gevraagde
bouwvergunning akkoord en de frak-
tie van de P.v.d.A. tegen. Daarvoor
had de heer Bosch zijn afgevraagd

welke Vordenaar er zoveel invloed
heeft bij instanties als G.S. zoals de
heer Bergmann. "Die erin slaagt om

toestemming voor een bouwaanvraag
te krijgen die in strijd is met de be-
staande regels", zo sprak Bosch.

College komt met een nieuw voorstel ten
aanzien buitendienst gemeentewerken
"Wij trekken het voorstel van U in om
3000 gulden beschikbaar te stellen
voor het inventariseren van de werk-
zaamheden van de buitendienst ge-
meentewerken. Wij hebben als colle-
ge de konklusie getrokken dat de raad
niet tegen privatiseren is en dat er
geen grote afstanden bestaan tussen
de opvattingen van het CDA en WD.
Op het moment dat er werknemers
vertrekken gaan we bekijken wat we
zullen doen met de werkzaamheden.
Dit zonder inschakeling van derden
en rekening houdende met de opvat-
tingen van het personeel", zo luidde
het voorstel van Burgemeester Vun-
derink nadat de raadsvergadering een
klein halfuur voor dit agendapunt was
geschorst.

Schipbreuk
Burgemeester Vunderink lanceerde
dit voorstel nadat hem was gebleken
dat het collegevoorstel om 3000 gul-
den voor inventarisatie uit te trekken
met zeven stemmen tegen (P.v.d.A.
en WD) en zes voor (CDA) schip-
breuk zou lijden.
Wethouder H.A. Bogchelman (WD)
had nl. dinsdagmorgen in de vergade-
ring van het college laten weten dat hij
zich had bedacht. Hij schaarde zich
achter het standpunt van de fraktie
van de WD. "De aanleiding is de za-
kelijke en de menselijke kant. In prin-
cipe blijf ik voorstander van privatise-
ren", zo zei hij.
De raad ging niet akkoord met het
nieuwe voorstel van het college. Uit-
eindelijk werd toch een compromis
bereikt.
Het college deed de raad nl. de belofte
dat er binnen twee maanden een
nieuw voorstel zal komen. Een voor-
stel waarbij het college zal aangeven
hoe in de toekomst met de buiten-
dienst gemeentewerken zal worden
omgegaan. Zowel de heren C.Chr.

Voerman (CDA), A. Ploeger
(P.v.d.A.) en M. Groen (WD) waren
het er over eens dat het college best de
privatiseringsgedachte mag meene-
men.

Rapport Hendriks
Door verschillende raadsleden kwam
diverse malen tijdens de discussie het
rapport Hendriks ter sprake. "Een rap-
p*ort dat nooit is behandeld", zo zei
Ploeger (P.v.d.A.). Burgemeester
Vunderink toonde zich hierover zeer
verbaasd. In hoeverre het rapport
Hendriks bij het nieuwe collegevoor-
stel zal worden betrokken werd tij-
dens deze discussie niet duidelijk. Wel
werd duidelijk dat zich deze avond ve-
le communicatiestoornissen voorde-
den. Bu^fcieester Vunderink ge-
bruikte diWoord nl. nogal eens toen
hij de voorstellen van de meerderheid
van het college in de eerste "ronde"
verdedigde!

Rekreatiegebeuren
Burgemeester Vunderink zei gistera-
vond naar aanleiding van vragen en
opmerkingen van resp. de heren E.
Brandenbarg (WD) en C.Chr. Voer-
man (CDA) dat het college binnen-
kort een gesprek heeft met een vijftal
projektontwikkelaars rond het rekrea-
tiegebeuren. De heer Voerman zei dat
er in Vorden een grote mate van onze-
kerheid over deze materie heerst.

Burg. Vunderink: "Alles wat er tot nu
toe over is gezegd is veel te voorbarig.
Het lijkt me goed dat we de burgers zo
spoedig mogelijk wat nader informe-
ren.
Mevrouw C. Aartsen-den Harder
(CDA) kreeg te horen dat er zich voor
de voormalige kleuterschool de Tim-
pe zeven gegadigden hebben gemeld.

J.L. ZATERDAG TIJDENS ENDURO TE VORDEN

Gerard Jiirmiink wint
Oost Gelderlandrit in de
halve liter klasse
Sinds Henk Poorte geblesseerd thuis moet blijven en hij dit jaar niet het Nederlands
kampioenschap op zijn naam kan schrijven, heeft Gerard Jimmink uit Kolhorn de su-
prematie in de SOOcc klasse van hem overgenomen. Zaterdag schreef de 22-jarige
Noordhollander de Oost-Gelderlandrit in Vorden op zijn naam. Voor hem de derde
overwinning op rij. Eerder zegevierde hij bij absentie van Henk Poorte in Borculo en
Hellendoorn.

Voor Henk Poorte een pleister op de
wonde dat het juist Gerard Jimmink is
die het heft thans in handen heeft ge-
nomen. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik
Henk Poorte als mijn grote voorbeeld
zie. Henk is op en top sportman en het
is buitengewoon jammer dat hij er
vandaag niet bij kan zijn", aldus Ge-
rard Jimmink die de Oost-Gelder-
landrit niet al te zwaar vond.
"De crossproeven die de organisatie
had uitgezet waren fantastisch, een
kolfje naar mijn hand. Temeer daar ik
vorig jaar zelf nog bij de crossers uit-
kwam en dit jaar eigenlijk voor het
eerst Enduro rijd".
Wanneer Gerard Jimmink over veer-

tien dagen de kampioensrit in Neede
uitrijdt is hij kampioen van Neder-
land.
Een ander Enduro-fenomeen en ge-
doodverfde kampioen Martin Schalk-
wijk uit Hilversum, die dit seizoen al
zo'n acht overwinningen heeft be-
haald bij de senioren tot 250cc werd
zaterdag opnieuw verrassend tweede.
Hij moest evenals vorige week in Hel-
lendoorn ook nu zijn meerdere erken-
nen in Wilhelm Palthe uit Almelo.
Dat neemt niet weg dat het kampioen-
schap van Nederland Schalkwijk bijna
niet meer kan ontgaan, of hij moet in
Neede de rit niet uit kunnen rijden.
Het was voor Schalkwijk overigens al

weer de tiende keer dat hij in Vorden
aan de start verscheen. "Vandaag trof-
fen we het toch wel bijzonder. Fraai
weer en een mooie route om te rijden.

Ik rij hier altijd graag. De Oost-Gel-
derlandrit kenmerkt zich altijd docr
de goeie en strakke organisatie. Maar
dat zijn we gewend van "De Graaf-
schaprijders". Deze Vordense vereni-
ging weet wat aanpakken is. Toen de
meeste Nederlanders zich zondag-
morgen nog eens een keer in bed om-
draaiden, waren een 25-tal "Graaf-
schaprijders" al weer druk in de weer
om de wegen weer in de oude staat te-
rug te brengen.

Uitslagen Oost-Gelderlandrit.
Senioren viertakt: 1. Simon Schram,
Wolvega; 2. H. Hellegers, Beuningen;
3. B. van den Brink, Overasselt.

Senioren boven 250cc: 1. Gerard Jim-
mink, Kolhorn; 2. Klaas Poppinga,
Surhuisterveen; 3. G.J. Hazebroek,
Nijverdal.
Senioren 126-250cc: 1. Wilhelm Pal-
the, Wierden; 2. Martin Schalkwijk,
Hilversum; 3. M. Bekker, Kekerdom.
Senioren tot 125cc: l. Dinant Zijlstra,
Daarlerveen; 2. J. van Heek, Rijssen;
3. H. Willems, Zwolle.
Nationalen boven 250cc: 1. A. Hissink,
Klarenbeek; 2. J. Wilmink, Enschede;
3. K. Stüsgen, Umuiden.
Nationalen Viertakt: 1. L. van Dijk,
Amsterdam; 2. B. Haaken, Badhoeve-
dorp; 3. Joop Wuestenenk, Zelhem.
Nationalen 126-250cc: 1. A. Knoppert,
Ens; 2. W. van Mil, Ewijk; 3. G. van
Rhee, Ede.
Nationalen tot 125cc: 1. J. Bekker, Ke-
kerdom; 2. C. van Homoet, Soest; 3. J.
Vos, Holten.
Klasse 40 plus: 1. J. Pardon, Valken-
burg; 2. B. Koendrink, Bome; 3. G.
Hoftijzer, Sinderen.

Amnesty International
Op de schrijfavond voor gevangenen
op maandag 4 november a.s. gaan on-
ze brieven naar Ehtiopië, Joegoslavië,
Guatemala en Indonesië. In Ehtiopië
werd 11 jaar geleden een jongen van
zeventien jaar gevangen genomen.
Bede Mariam Mekonnen, thans 28
jaar, wordt nog steeds gevangen ge-
houden, zonder beschuldiging of be-
rechting.
In Joegoslavië werden twee school-
meisjes, Sajet Krasniqi en Zaja Shala
plus nog zes andere leerlingen van
een middelbare school gearresteerd
omdat zij pamfletten en brochures
uitdeelden waarin de onafhankelijk-
heid van Kosovo, hun woonstreek,
geëist werd. Zij .werden veroordeeld
tot gevangenisstraffen van drie tot
acht jaar. JB|
In Guatemala "verdween" Bwa Mari-
lü Hicho Ramos, 23 jaar. Zij werd ont-
voerd door leden van de veiligheids-
troepen.
In Oost-Timor werd de toeja zeven-
tienjarige Maria Gorete J^ftuim in
het voorjaar van 1979 uit haar huis ge-
haald door Indonesische militairen.
Men heeft daarna niets meer van haar
gehoord.

Deze maand schrijven we dus voor
jonge mensen. Dit in aansluiting op de
Amnesty International Aktie "Toe-
komst achter tralies" waarover U in
Contact van vorige week uitvoerig
hebt kunnen lezen.

Tot ziens op maandag 4 november in
het dorpscentrum, waar U van zeven
tot negen 's avonds door middel van
een brief er aan kunt medewerken dat
deze jonge mensen vrijkomen.

Veldnamenonderzoek
in de gemeente Vorden
Afgelopen week heeft men de resulta-
ten van het onderzoek in de biblio-
theek kunnen bekijken. Mocht U hier-
toe nog niet in de gelegenheid zijn ge-
weest dan nodigen wij U uit om op
vrijdag l november a.s. vanaf 18.30
uur tot ca. 21.00 uur, te komen kijken
in het Dorpscentrum. Ter inzage lig-
gen de buurtschappen, Delden, Hack-
fort, Veldwijk, Galgengoor, Wilden-
borg, Varssel, Medler en de Wiersse.

Namens de vereniging Oud Vorden
wordt U een kopje koffie aangeboden.

Unicef:
Help een kind
De verkoop van Unicef-artikelen is
weer begonnen. Met de opbrengst
hiervan worden allerlei projekten voor
moeder en kind gefinancierd: zoals
een kinderziekenhuis, gezondheids-
zorg, schoon drinkwater, scholen,
bouw enz. Zolang er dagelijks nog en-
kele honerden kinderen sterven van
honger en wij genoeg te eten hebben,
kunnen en mogen wij niet aan dat pro-
bleem voorbijgaan.

U kunt helpen door wenskaarten,
agenda's, puzzels, boeken enz. te ko-
pen bij Anne van Burk, Beatrixlaan 14,
Vorden, tel. 1732. Bij afwezigheid kunt
u uw bestelling gewoon in de brieven-
bus gooien.

N C R V
ZESKAMP
CUP'86

A.s. vrijdag gaan enkele afgevaardige naar de opname kijken
voor de volgende ronde in de Sporthal De Trye, Franeker.
Hier zullen Bolsward Fr., Hoorn N.H., Noordoostpolder
Flevoland, Bunschoten (Utr.) strijden om de eerste plaats.
Deze opname zal uitgezonden worden op 12 november en
dan komt Vorden aan de beurt.
De trainingen verlopen prima, alleen een geschikte trai-
ningshal hebben wij nog niet gevonden. Het moet een hal
zijn van plm. 800-1000 m2 en een hoogte van tenminste 6
meter, b.v. een fabriekshal. Wij zijn nu in Zutphen aan het
zoeken doch hebben nog geen resultaat. Mocht u iets weten
bel s.v.p. direkt 1404, zakelijkleider Dhr. Weevers.
In de grotere plaatsen is zoiets geen probleem doch wij heb-
ben bijna geen industrie in Vorden, dus geen gebouwen. Een
grote ruimte is nodig om het gehele parcours te kunnen na-
bouwen, o.a. zeephelling. Er kan nu nog één maand iedere
avond getraind worden, dus als u iets weet?

Entreekaarten
De entreekaarten zijn praktisch uitverkocht. Het kan zijn dat
wij er nog wat krijgen, omdat de Rijnhal groter is dan de an-
dere hallen. Doch de kans is klein. U hoort zo spoedig moge-
lijk meer hierover.

COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR:

Mr. van Zinnicq Bergman
krijgt groen licht om zijn
woonhuis te verplaatsen
Mede naar aanleiding van een schrijven dat woensdag-
morgen hij het Vordense college is binnengekomen,
heeft de meerderheid van de commissie Algemeen Be-
stuur woensdagavond het college geadviseerd om Mr.
R J.E.M, van Zinnicq Bergman een bouwergunning te
verlenen. Dit betekent dat hij /ijn huidige woning aan de
Maalderinkweg 3 mag slopen en op 30 meter afstand
nieuwbouw mag plegen.

Tot dusver heeft het college een bouw-
vergunning aan de heer Z. Bergmann
geweigerd omdat zo stelde Burg. Vun-
derink de aanvraag in strijd is met de
bestaande regels.
"Dat is het beleid dat wij altijd hebben
gevoerd en wij kunnen dus niet anders
dan de vergunning weigeren", zo zette
burg. Vunderink uiteen.
De algemene uitgangspunten zijn
door het college aan G.S. kenbaar ge-
maakt. G.S. liet toen weten niets te
voelen voor de algemene regels van de
gemeente Vorden.
Wel-zei G.S. in te stemmen met de
aanvraag van de heer Zinnicq Berg-
mann. In de brief die nu bij het college
is binnengekomen schrijven G.S. nog
eens dat er geen motieven aanwezig
zijn tot weigering van de gevraagde
medewerking tot verplaatsing van ge-
noemd pand Maalderinkweg 3.
"Overigens, zo schrijven G.S. verder,
zijn wij met de raad van Vorden van
oordeel dat gelijksoortige gevallen in
de toekomst een gelijke behandeling
dienen te krijgen. Dit uit de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur
voortvloeiende standpunt betekend
concreet, dat bij eventuele volgende
door U voorgedragen verplaatsingsge-
vallen de belangen aan aanvrager, als-
mede de geobjektiveerde wenselijk-
heid, urgentie en de planologische
konsekwenties op hun eigen merites
zullen worden beoordeeld, naar ana-
logie van het pand Maalderinkweg 3.
G.S. voegen er nog aan toe dat ze wel
grote waarde hechten aan algemene
regels zoals Vorden die voorstaat uit
de oogpunten van rechtsgelijkheid
doch G.S. zien dit niet als een absoluut
uitgangspunt voor alle omstandighe-
den.

Over de aanvaardbaarheid van een al-
gemene regeling zullen G.S. eerst een
oordeel kunnen geven nadat dit bestu-
deerd is en op gang zijnde overleg met
de afdeling Gelderlad van de VNG is
afgerond.
Deze brief van G.S. was voor burg.
Vunderink aanleiding om de commis-
sie voor te stellen wel een bouwaan-
vraag van de heer Zinnicq Bergmann
te honoreren. De heren C. Chr. Voer-
man (CDA) en H. Tjoonk (VVD)
stemden hiermee in. Socialist J. Bosch
nam nog geen standpunt in. "Ik heb er
nog mijn aarzeling over. Er zitten gro-
te tegenstrijdigheden in de brief van
G.S. Ze hadden net zogoed onze alge-
mene regels kunnen goedkeuren", al-
dus Bosch. .

Aan de bel trekken
In deze commissievergadering kwam
deze avond, zij het summier, het
schorsingsverzoek van de heer W. ten
Pas op de Kranenburg, tegen het door
B&W uitgevaardigde sluitingsbevel,
aan de orde. Zoals bekend is de schor-
sing toegewezen. Het wachten is nu
op de behandeling van de zaak ten
principale.

Naar aanleiding van vragen uit de
commissie sprak burg. Vunderink de
hoop uit dat deze behandeling niet al
te lang gaat duren. "Vanaf mei is er
weer die stankhinder, voor de omwo-
nenden ondraaglijk. Dan gaan we de
zomer in met de vraag, wat doen we
dan?
In elk geval zullen wij nog even aan de
bel trekken", zo zei burgemeester
Vunderink tot de bezorgde commis-
sieleden.



Veldvoetbal
Vorden verliest tweemaal
van Zelhem
Het was voor Vorden zondag een
trieste dag. Niet alleen een te groot
uitgevallen 4-0 nederlaag maar boven-
dien verloren de geelzwarten ook
Chris Hissink die wegens te hard spel
bij de stand 2-0 uit het veld werd ge-
zonden.
De overwinning van Zelhem was uite-
raard dik verdiend, dat neemt niet weg
dat Vorden in het veld niet veel voor
de thuisclub onderdeed.
In feite was Vorden in dit duel te gre-
tig, waarvan Zelhem goed heeft ge-
profiteerd. Na amper twee minuten
was de stand reeds 1-0 door een doel-
punt van Marco van Belt. Ondanks
een sterker Vorden, weinig of geen
kansen zodat de rust aanbrak met de-
ze 1-0 stand.
Tot een kwartier voor tijd had het er al-
le schijn van dat Vorden naast Zelhem
zou komen. De afwerking was echter
bedroevend. Toen Zelhem dan ook
via een counter door Karel Velthorst
op 2-0 was gekomen en Vordden ver-
volgens Christ Hissink even later zag
vertrekken toen was het gedaan met
de mannen van Jan Hendriks. Walter
v.d. Pelt en Luciel Peters bepaalden de
eindstand op 4-0.

Uitslagen + programma
V.V. Vorden
Zaterdag 26 oktober: Vorden Al -
Kon. UD Al 4-3; Vorden BI - Ruurlo
B l 3-0; Erica B2 - Vorden B2 4-0; Vor-
den B3 - AZC B2 0-2; ABS Cl - Vor-
den Cl 3-0; Vorden C2 - Markelo C3 4-
1; Almen C2 - Vorden C3 1-2.
Zondag 27 oktober: Zelhem - Vorden
4-0; Ruurlo 2 - Vorden 21-3; Vorden 3
- KSV 2 3-2; Vorden 4 - Voorst 42-1;
Vorden 5 - KI. Dochteren 3 0-3;
Warnsveld 5 - Vorden 6 3-2; Vorden 7 -
Ruurlo 8 4-1; Witkampers 10 - Vorden
82-5.

Z.V.V. 56 - Ratti 2-2
De eerste helft ging gelijk op al had
Ratti enkele opgelegde kansen maar
deze werden helaas niet benut.
Na de rust ging Ratti weer volop in de
aanval maar had de scheidsrechter
niet mee.
Na ongeveer een kwartier spelen
kreeg Z.V.V. '56 een penalty. Vijf mi-
nuten later werd het 2-0 door een zeer
mooie goal van de spits.
Maar de Ratti-dames lieten het hierbij
niet zitten en door een schitterende
vrije trap van Jolande Temmink werd
het 2-1.
Lisette Spithoven kwam de laatste
twintig minuten in het veld, een gou-

In de week van 4 tot en met 9 november a.s. wordt
een collecte gehouden ten bate van het Nationaal
Jeugdfonds Jantje Beton. In Vorden wordt er gecol-
lecteerd door de leden van de padvinderij David.AI-
ford en de Zwem- en polovereniging Vorden '64.
De opbrengst van de collecte wordt voor vijftig pro-
cent aangewend om landelijke projecten voor de
jeugd van de grond te krijgen en te steunen. Hoofd-
doel is om speelruimte voor de jeugd te creëren. De
andere helft van de opbrengst is bestemd voor de
padvinderij en de zwem- en polovereniging te Vor-
den. De zwemvereniging is met dit geld in staat om
een deel van de hoge huren van de zwembaden te
kunnen betalen.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(artikel 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 1
november 1985 op werkdagen van 08.30 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maan-
dagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00
tot 21.00 uur ter inzage een verzoek om bijlagen van:

1. deheerB.H.Koning,Schuttestraat 18,7251MZVor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een agrarisch bedrijf, datum vezoek
20 augustus 1985, ingekomen 12 september 1985,
adres inrichting Schuttestraat 18, kadastraal be-
kend gemente Vorden, sektie F, nummer 2484;

2. de N.V. GAMOG, Bolwerksweg 35, 7202 AH Zut-
phen om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een station voor drukreduktie en
meting van aardgas, datum verzoek 13 september
1985, adres inrichting Onsteinseweg (ongen) nabij
Bekmansdijk, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie D, nummer 794;

3. de heer J. Pardijs, Mosselseweg 4, 7251 KT Vorden
om een uitbreidingsvergunning ten behoeve van een
mengmestsilo, datum verzoek 8 oktober 1985,
adres inrichting Mosselseweg 4, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie D, nummer 2038.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te
brengen of daartegen bezwaren in te brengen, isde door
ons opgestelde ontwerp-vergunning tegelijkertijd 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 buitëti die inrichting, is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorko-
ming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten
die inrichting.

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 voor 24 november 1985. 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 moetschriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 31 oktober 1985.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

den wissel want l min. voor tijd scoor-
de zij de gelijkmaker.

Programma zaterdag 2 november:
Colmschate Al - Vorden Al; SSS.E.
B l - Vorden B l; Vorden B2 - SCS B l;
Erica B3 - Vorden B3; Vorden Cl -
Warnsveld Cl; KI. Dochteren Cl -
Vorden C2; Vorden C3 - Warnsveld
C2.
Zondag 3 november: Alexandria -
Vorden; Vorden 2 - Vios B 2; Markelo
2 - Vorden 3; De Hoven 7 - Vorden 6;
Vorden 7 - Ratti 3; Vorden 8 - SHE 5.

Z.V.V. l - Ratti l 2-1
Het eerste elftal van de zaterdag van
s.v. Ratti heeft in het afgelopen week-
end haar eerste nederlaag moeten in-
casseren. In Apeldoorn gingen de Vor-
denaren met 2-1 ten onder tegen
Z.V.V.
Een aanvankelijk sterk opererend
Z.V.V. kon zich enkele kansjes kreëren
in de beginfase van de wedstrijd.
Doelman Herbert Rutgers kon nog in-
grijpen, maar na ongeveer 20 minuten
spelen kwam Z.V.V. door een kopbal
uit een hoekschop op een 1-0 voor-
sprong.
Ratti moest iets terug gaan doen. Uit
een direkte vrije trap bracht Reinier
Gosselink de partijen weer op gelijke
hoogte. Ratti kreeg nog enkele grote
scoringsmogelijkheden, maar de gas-
ten sprongen slordig met de kansen
om.
Een schot van Hans van Kesteren ging
net over en ook de topscorer van de
Achterhoek, Piet Immink kwam niet
tot scoren. Nog voor rust konden de
gastgevers nog op voorsprong komen.
Het werd 2-1 door een afstandschot
die net genoeg van richting werd ver-
anderd door een Ratti-speler.
Na rust een sterk aanvallend Ratti en
een verdedigende Z.V.V.-ploeg die op
de counter loerde. De Kranenburgers
kregen enkele goede kansen, maar
moesten door de Apeldoornse spelers
vaak op onreglementaire wijze tot
stoppen worden gebracht, wat leidde
tot een serie vrije trappen, die overi-
gens tot niets leidden. Jan Willem de

Hart had geen geluk bij de vele hoek-
schoppen en ook had Wim Stokkink
kansen om de gelijkmaker tot stand te

brengen. In Apeldoorn bleef het 2-1,
een teleurstellend verlies voor de kop-
loper.

Verhuur videorecorder
per dag ^ 3 films

f30,-
FOTO - VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a - Hengelo Gld.

Niet mis-Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een premie voordeel.

Particulieren:
f 50,- per man per dag.

Bedrijven, instellingen
f 35,- per man per dag.

Periode:
25 november t/m 20 december 1985
6 januari t/m 21 maart 1986

Wij kennen de voorwaarden en regelen
de aanvraag voor u.
Wilt u meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend
05752-1523 en wij inforrneren U
geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

met
Televisie

reparaties
= direc»

naar

uw v Kman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tei. 05750-1381:"!

Adverteren
in

Contact
Bel voor

informatie
05752

1404

Schilderijen in Hotel Bakker
In Hotel Bakker wordt zaterdag 2 no-
vember a.s. een expositie gehouden
van schilderijen van jonge talenten die
zich als groep presenteren.
Organisator van deze internationale
groep, hoopt met deze tentoonstelling
mensen te interesseren die normaal
gesproken niet zo gauw een galene
binnen stappen.
Er zijn veel verschillende stijlen en on-
derwerpen in deze ene kollektie bij-
eengebracht Men vindt er naturalisti-
sche landschappen, schitterende zee-
gezichten, portretten, bloemstukken
en stillevens bij. De schilderijen zijn te
koop en de prijzen variëren van f 100,-
totf400,-.
De doeken zijn gespannen op eenvou-
dige passe-partouts en kunnen, indien
men wenst, worden ingelijst. Daartoe
is er ook een grote keuze aan lijsten be-
schikbaar.
De toegang is vrij en er is uiteraard
geen koopverplichting. Bezichtiging
zaterdag 2 november van 10.00 tot
17.00 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Fietsencontrole
schooljeugd
Deze jaarlijks gehouden controle di-
rect na de herfstvakantie werd ook nu
weer verzorgd door een samenwer-
kende groep van Rijkspolitie en Veilig
Verkeer Nederland afd. Vorden.
Er werden 375 fietsen aan een onder-
zoek onderworpen en voorzien van
een kaart waarop de geconstateerde
gebreken werden vermeld. Slechts
133 (het éénderde deel) bleken geheel
in orde en werden voorzien van de
sticker "Deze fiets is oké".

Er is dus nog heel wat te sleutelen en
te vernieuwen wil de gehele Vordense
jeugd op een fiets rijden die aan de ei-
sen voldoet. Vooral aan de zichtbaar-
heid in het donker mag wel veel aan-
dacht geschonken worden en boven-
dien werden veel fietsen aangetroffen
waaraan het verplichte slot ontbrak.
Ook werden er nog steeds zgn. cross-
fietsers aangetroffen hoewel deze in
het normale verkeer niet zijn toege-
staan.
Een bijzonder woord van dank aan
het grote aantal vrijwillige controleurs
voor hun nuttig werk in het belang
van meer verkeersveiligheid is hier ze-
ker op zijn plaats.

Sint Nicolaas
Informatie over de
Sint Nicolaaskrant

Wij ontvingen bericht dat de intocht van de goede Sint op zaterdag 23
november zal plaatsvinden.
De Vordense Winkeliersvereniging maakt er weer een feestelijke intocht
van. Op 15 november start men al met een speciale bonnenuitgifte
waarmee een ieder zijn voordeel kan doen,
Vtffekblad Contact konrtf in de week van 18-22 november met een
feestelijk St. Nicolaasnummer wat wordt verspreid in Vorden,
Steenderen, Baak, Warnsveld, Wichmond en Vierakker en welke
verspreid wordt per post, dus een ieder kan dan profiteren van de

ïiale aanbiedingen van de winkeliers.
}r de kinderen wordt er weer een tekenwedstrijd aan verbonden en

voor de ouderen wordt een puzzel geplaatst.
Vrijdag 1 november dient de copy voor advertenties in het bezit te zijn
van Drukkerij Weevers.
Werk allen mee om er weer een echt feest van te maken voor jong en
oud.

Is uw auto wel
'winterhard'?

Laat hem tijdig
controleren

Auto

Boesveld
ENKWEG 5 - 7 - VORDEN

Jonge Bols 17,10
Hankey BannisterWhisky 1 7,95

Surfers kiwi 8,95
NIEUW VAN HET VAT!

Cötes de Bourg i.ter 8,95

VINOTHEEK

SMIT
Burgemeester Galleestraat 12, Vorden.



LOGA's sinterklaastip
Kalenders/agenda's '86

Begin november aanvang nieu-
we cursus

„Werken met klei"
handvormen, decoratietech-
niek, glazuren, stoken.
Periode van 7 lessen. Inl.
Barbara siedsma,
Atelier 't Wemeitje
Kieftendorp 2, Hengelo G ld.
Tel. 05753-241 5.

GRANDIOZE
NAJAARSOPRUIMING

van behang, vinyl en
verf van
10 tot 50% korting.
OP IS OP

Schildersbedrijf
UITERWEERD B.V.
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden
Tel. 05752-1523

23 november a.s. Vordens
Toneel in het Dorpscen-
trum. Komt U ook??

• Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Vrijwel direkt te leveren diver-
se sporten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

NIEUW: Kerseflappen,
abrikozenf lappen. Vers van
de echte bakker

Vanwege een groot personeelsfeest
is de bar a.s. zaterdag 2 november

tot ca. 00.30 uur

GESLOTEN

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

06 juwelier
sfemerink

A • •••

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

ASSELT
®) Zulphenseweg Vorden Tel 1384

Kwaliteits ondergoed voor
dames en heren haalt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEQ W - VOROEN- TEL. 05752-1971

Te koop aangeboden: zwart-
wit tv f 100,-; centrifuge
f 80,-; koelkast f 40,-;
houten kinderstoel f 60,-;
houten box f 45,-; fiets-
mand-kinderzitje f 35,-.
Tel. 05752-6754.

Heeft u ze al geproefd?
Onze overheerlijke ovenverse

speculaas

Dit weekend

extra voordelig!
WARME BAKKER

OPLAAT
Bakt het voor U.

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

MITSUBISHI
ELECTRIC

IS NU VOORDELIGER DAN OOFT.

4 uur non-stop videoplezier

HS-306E

1438,-
Opname tot maximaal 4 uur

4 opnamen binnen 2 weken

Kabel afstandbediening

Stilstaand beeld

Cassette wordt automatisch terug gespoeld

Vooraan in Service, en eigen technische dienst

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

Slaatjes-aktie "Sursum Corda"
enorm succes
Afgelopen zaterdag heeft chr. Muziekver. "Sursum Cor-
da" weer haar jaarlijkse slaatjes aktie gehouden in sa-
menwerking met café-rest. "De Herberg".

's Morgens om 09.00 uur werd met de verkoop begon-
nen en zeer veel slaatjes werden er weer verkocht,
's Middags om 16.00 uur heeft de Hr. Gabriël, opper-
wachtmeester der rijkspolitie rayoncommandant van
Vorden, de 6 nummers getrokken die recht geven op
een extra salade van f 25,-.

Hieronder volgen de winnende nummers:
278 blauw; 482 rose; 210 groen; 326 rose;
393 blauw; 151 rose.
Tot slot willen we alle medewerkers en natuurlijk U als
afnemer van onze slaatjes heel hartelijk bedanken voor
Uw medewerking.

Sursum Corda.

Spruiten 1 kg 1,98
Zoete appelen ik g 1f75
Chinese kool i k g 1,25
Mandarijnen 10 stuks zonder p* 2,25

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEn - TELEFOON 1617

Horloges wit
Zoekt U een wit horloge?
dat ZOEKEN is niet nodig
bij ons meer dan 50 verschillende.
Veel in de etalage - bijna allemaal.

Quarts met wijzers, te kust en te
keur; rond - ovaal of vierkant. Wit
met wit-doublé met wit-chroom
met wit.
Wijzerplaat met cijfers - streepjes
of alleen wijzers.

^AGROOTKORMEUNK
^horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo G. -Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien - 's Maandags gesloten

BLUE-IS-TRUE! LEKKER BREED JACK MET
THERMO-PANTALON IN KATOEN

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

VRAAG NAAR HET "WINTER FASHION MAGAZINE" VOOR
DE NIEUWE WINTERTREND VAN BARBARA FARBER

Uw diepvries vullen? Praat eens met
uw slager. Tegen messcherpe prijzen

voor- en achtervoeten en halve
varkens. Ook voor huisslachtingen kunt

u bij ons terecht. Prijs op aanvraag. Geldig t/m
30 oktober

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Kippepoten kilo 5,95

Lendelapjes 500 gram 8,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per M 9,90

Gebr. gehakt
150gr 1,15

Pekelvlees
100 gr 1,85

SPECIALITEIT

^^^ vriiou/rAVj ^̂ ^̂

MARKT
AANBIEDING

HAMBURGERS
6 halen

4 BETALEN

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

RUNDERROLLEN
5 halen 4 BETALEN

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

jan rodenburg
PSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Café-Restaurant

•DeLirifer

BAL
voor gehuwden
met medewerking van

dansorkest

•FAIR PLAY'
Tevens

haringkraam en

varken aan het spit

Reserveer nu: OP = OP
Telefoon 05735-1312

J p u h r i \\\\\\ \\\n
1835

1985
Openbare Basisschool -

Programma 150 jaar O.L.S. Vorden
- Grote foto- en onderwijstentoonstelling in de school

Openingstijden (toegang gratis)
zaterdag 2 november 16.00 uur tot 18.00 uur
zondag 3 november 14.00 uur tot 18.00 uur
maandag 4 november 19.00 uur tot 21.30 uur
dinsdag 5 november 19.00 uur tot 21.30 uur
woensdag 6 november 19.00 uur tot 21.30 uur
zaterdag 9 november alleen voor reunisten.

- Verkoop fotoboek (a f 15,-) tijdens de openingsuren van de
tentoonstelling.

- Maandag t/m donderdag excursies voor de leerlingen naar
diverse bestemmingen.

- Jubileummusical donderdag 7 en vrijdag 8 november in het
Dorpscentrum. Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur), nog een
beperkt aantal kaarten zijn a f 3,- via de school verkrijgbaar.

— Reunie op zaterdag 9 november, vanaf 12.00 uur ontvangst van
de meer dan 1100 deelnemers (de inschrijving is inmiddels
gesloten).
Van 16.30-18.15 uur koffietafel voor de deelnemers bij
de Herberg en de Pantoffel.
Vanaf 14.00 uur zijn zowel de zalen van de Herberg als van hotel
Bakker voor de reunisten beschikbaar.



Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van

siebelink vorden
was- en textiel verzorging b.v.

in de maand november

f 0,75
b-v.: pantalon normaal 5,50 in november

KOK normaal 5,50 in november

«Japon normaal 6,75 in november

Kolbert normaal 7,50 in november

Vest normaal 4,- in november

Windjack normaal 8,50 in november

Mantel normaal 1 2,50 in november

Regenjas normaal 1 2,50 in november

's maandags halen donderdags weer bij U thuis gebracht.

op elk stuk stoomgoed
4,75

4,75

6,00

6,75

3,25

7,75

11,75

11,75

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Op 9 november a.s. sluiten wij onze
winkel in Kranenburg!!

Anderhalve week kunt U profiteren van
onze grote

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP
10 tot 50, tot zelf

75% KORTING
Wij blijven U van dienst en willen U
gaarne verwelkomen in onze zaak in
VORDEN, Dorpsstraat 1 5, tel. 3566
waar wij een uitgebreide kollectie
speelgoed, huishoudelijke artikelen
en luxe cadeau's voor u klaar hebben
staan.

Bazar Sueters

De winter staat
weer voor de deur

Daarom volop in voorraad
— Gestikte dekens
— Zuiver wollen + draion dekens
— Flanellen lakens -l- slopen
— Flanellen dekbedovertrekken

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 05752-1514

KENWOOD
Laat u digitaal geluid ook werkelijk horen.

DP-9OO
Compact Disc Speler met optimum
Servo Sturing, type DP-900 C«O
Prijs 1599,

niESEHSHDF
mmmmmmam

10-25%
KORTING
op diverse hengels

Pittahskg 10,50
HondeVOer eigen merk 25 kg 39,50

Spalstraat 12 - Hengelo Gelderland

's MAANDAGS GESLOTEN

Te koop: bouvier 3 maanden
oud met stamboom, ingeënt.
Tel. 05735-1303.

Het overschrijven van super
8 films naar video f2,- per
minuut.
FOTO-VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a, Hengelo Gld.

KEMKENS
SERVICE-

TECHNISCHE HULPDIENST
VOOR HUIS EN BEDRIJF

ZIEUWENT:

05445- 666

In KOSTUUMS-KOLBERTS
TRUIEN en PANTALONS

niet de goedkoopste, wel de beste

grOOthOff is mode
Nieuwstad 8, 7201 NPZutphen, telefoon 05750-1 50 10

60 jaar service en onderhoud.

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

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

Poelier
Hoffman

Kuikenpoten
l o wo rUCVGI halve kg

Loempia's perstuk

(V) "Dl VALEWEIDE"
^^

Zcyclamen 10-
Kaschrysanten
2 bos 5,50

20 violen
bij inlevering

van deze bon 7,75

Bakkerij
't Stoepje
Havenstraat 51, Spakenburg
Telefoon 03499-84046

Reklame:
Grote krenten si of
van 5,50 voor

Gevuld speculaas
3 stukken voor

Specialiteiten van ons zijn gevulde koekjes, natte keek enz.

Arie Mink, brood, koek en banket.

4,50
5,50

Twee spaarvormen
Aet hoge rente

en een
praktisch kado.

Ook wanneer u uw geld niet voor langere tijd wilt vastzetten heeft de
Bondsspaarbank voor u 2 interessante spaarmogelijkheden met hoge rente.

Aanbieding 1
Wanne||y een bedrag van /1000,— of meer voor een periode van 1 jaar

vastzet, ontvangt u liefst 6 %% rente (nor maal 5W&),

Aanbieding 2
U;|ppteenl̂ tentrekening door storting van f 250 — of meer

Dit|itiuntrt
die a|hinkeiijk van de hoogte van het bedrag kan oplopen tot 5%%.

Uw kado: een fraai digitaal klokje
Als u kjestvoor een van beide spaar mogelijkheden krijgt u niet alleen een

hoge rente, maar ook geneetgrafis een praktisGhillöitaal klokje.
Zorg dat u er op tijd bij bant!

iet op: de aanbieding is tijdelijk

Graag tot ziens,
er staat al een klokje

voor u klaar!

voor Twente en Oost Gelderland
Barchem: Lochemseweg 12; Laren: Dorpsstraat 5; Vorden: Decanijeweg 3.


