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Voorzitter Jan van Ark:
„Bezuinigingen levert voetbalvereniging
'Vorden' nu al het nodige rendement op"
Het zat zakenman Jan van Ark al een paar jaar niet lekker dat er binnen de
„zakeiyk" werd gewerkt. Bestuurslid van Ark ergerde zich eraan. Toen dan
ook op gegeven moment de funktie van voorzitter vry kwam en zy n medebe-
stuursleden een beroep op hem deden de voorzittershamer te gaan hanteren,
greep van Ark deze uitdaging met beide handen aan. Ambities had hy wel
voor deze funktie.

Gedurende zijn periode als bestuurslid be-
hartigde van Ark de portefeuille public rela-
tions.
Op zijn initiatief werd de Aktiviteiten Com-
missie in het leven geroepen.
"Deze A.C. heeft in haar korte periode van
bestaan al heel wat goeds voor de vereniging
tot stand gebracht. Zo hebben we de gelden
bijeen gekregen voor de aanschaf van een
nieuwe c.v.-ketel. De A.C. heeft ervoor ge-
zorgd dat er thans zo'n 150 meter reclame-
borden rondom het hoofdveld staan. Dit
laatste alleen al levert de vereniging jaarlijks
circa 8000 gulden op. De aanloopkosten
hebben we betaald. Het onderhoud van de
borden is nihil, zo heeft de leverancier ons
gegarandeerd", aldus voorzitter van Ark. De
A.C. houdt zich verder bezig met het organi-
seren van feestavonden, etc. Allemaal onder
het motto dat het zich zelf moet bedruipen.
Hij noemt het een voordeel dat de leden van
de A.C. niet zijn gekozen.
Alleen de voorzitter heeft zitting in het
hoofdbestuur, terwijl de overige commissie-
leden zodanig zijn uitgezocht dat het geheel
"klikt". Op het moment dat van Ark de voor-
zittershamer overnam zat de voetbalvereni-
ging "Vorden" financieel danig in de zorgen.
De laatste jaren was men behoorlijk in de ro-
de cijfers beland.
"Het was inderdaad bedroevend. Door wel-
ke oorzaken dan ook, er stond niets op pa-
pier. Dat was een doorn in mijn oog. Ik ben
dan ook begonnen met alles "vast te leg-
gen". De taken binnen het bestuur hebben
we beter verdeeld. Bovendien is de kantine
op papier op poten gezet, zodat alles finan-
cieel beter kontroleerbaar is. Binnenkort
kiest de kantinecommissie een eigen be-
stuur met als voorzitter Dick Vlogman, mo-
menteel tweede penningmeester binnen de
vereniging. De kantineopbrengst is behoor-

lijk teruggelopen, zo vertelt voorzitter van
Ark.
"Dat komt ook omdat de velden per l juni
worden gesloten. Toernooien kunnen we
dan ook niet houden in de zomermaanden.
Voor het standpunt van de gemeente heb ik
trouwens wel begrip, hoewel men er beter
aandoet ons een vierde veld erbij te geven.
Gezien het ledenbestand gerechtvaardigd
en bovendien kosten besparend. Momen-
teel worden er wanneer het hoofdveld moet
worden gespaard, alle wedstrijden over twee
velden verdeeld. Dikwijls een te grote belas-
ting voor de grasmat", aldus van Ark.

Bezuinigingen
De voetbalvereniging "Vorden" is momen-
teel op allerlei gebied aan het bezuinigen.
Het werpt zijn vruchten duidelijk af. Zegt
voorzitter van Ark: "De nieuwe ketel die we
door de aktiviteiten hebben kunnen aan-
schaffen geeft een besparing op jaarbasis van
tien duizend gulden. De begroting van de ju-
nioren en pupillen hebben we fors omlaag
kunnen brengen, dankzij de akties die de
jeugdcommissies op touw zetten. De post
reiskosten eerste elftal ismet de helft terug-
gebracht. Zoals gezegd bedruipen de feesta-
vonden van de A.C. zich zelf. Dankzij de re-
daktie draait het clubblad ook kosteloos. Dit
bespaart per jaar duizend gulden, zo zegt
voorzitter van Ark niet zonder trots.
Het ziet er dan ook naar uit dat de voetbalve-
reniging "Vorden" aan het eind van dit sei-
zoen in de "plus" gaat komen. Een ver-
schijnsel dat men jaren niet meer heeft ge-
kend.
"We kunnen dan beginnen de lopende le-
ning van rond 8000 gulden te gaan aflossen.
Dit nadelig saldo is ontstaan door onzakelijk
beleid. Ik ben zeer optimistisch en heb er

alle vertrouwen in dat de lening binnen twee
jaren is afgelost. Onze vereniging moet ge-
makkelijk kunnen bestaan uit de opbreng-
sten van donatiegelden, entree's, kantine-
gelden reklameborden etc.

Beleidsplan voor komende
tien jaren
Voorzitter van Ark is momenteel bezig het
beleidspaln voor de komende tien jaren op
te stellen. "Dit plan bevat tien hoofdstukken
en ik wil h^jrnee het voortbestaan van de
vereniging^por de komende tien jaren
waarborgen. De eerste hoofdstukken zijn
intussen klaar. In de loop van het seizoen
hoop ik het beleidsplan klaar te hebben zo-
dat de leden er hun oordeel over kunnen ge-
ven", zo z^bvan Ark. Een van de plannen
voor de koerende jaren is een nieuw club-
huis. Voorzitter van Ark: "Het huidige club-
huis kost jaarlijks zo'n 5000 gulden aan ver-
warming en onderhoud. Gewoon te duur.
Krijgen we een nieuwe kantine dan kan de
CV. worden aangesloten op die van de
kleedkamers, hetgeen duizenden guldens
per jaar bespaart". Jan van Ark hoopt dat de
kantine er over circa vijf jaar zal staan.
Onlangs heeft hij de beleidsplannen doorge-
sproken met Burgemeester Vunderink. "De-
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Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Rectificatie inzake herhaalde oproep ac-
tie „Tankslag".

2. Vergadering raadscommissies.
3. Verleende bouwvergunningen.

ad 1. Rectificatie inzake herhaalde
oproep actie „Tankslag"

In de laatste alinea van het artikel dat de vori-
ge week onder deze rubriek verscheen is een
storende fout geslopen. Vermeld werd dat
de kosten van leging van de tank voor de be-
zitter van die tank zijn. Dit moet zijn de ko-
sten van vulling van de tank met zand. De
kosten van het leeghalen van de tank komen
uiteraard niet voor rekening van de eige-
naar, in enkele gevallen kan dit zelfs geld
opleveren.

ad 2. Vergaderingen raads-
commissies

De commissie voor Algemeen Bestuur c.a;
vergadert op 18 november aanstaande om
19.00 uur in de boerderij nabij het kasteel.
Aan de orde zullen onder meer de volgende
punten komen:
- uitbreiding industrieterrein;
- vaststelling ontwerp-bestemmingsplan

Lindese molen 1980;
- structuurschema Militaire terreinen;
- brief d.d. 21 oktober 1981 van de heren

G.J.M. Cruysen en A.J. Kevelam, bei-
den te Vorden, inzake het niet aanleggen
c.q. verleggen van het voor hun toekom-
stige woningen geprojecteerde voetpad.

De commissie voor Financiën c.a. vergadert
op dinsdag 17 november om 19.30 uur in het
koetshuis (bureau gemeentewerken). Aan
de orde komen onder meer de volgende
punten:
- Wijziging algemeen ambtenarenregle-

ment in verband met aanvulling bepa-
ling inzake opneming vakantiedagen

door gemeentepersoneel;
- voorlopige vaststelling werkelijke uitga-

ven openbaar kleuteronderwijs over het
jaar 1980 en voorlopige vaststelling wer-
kelijke uitgaven openbaar kleuteronder-
wijs over het vijfjarig tijdvak 1976 t/m
1980 als bedoeld in artikel 47 van de kleu-
teronderwijswet;

- voorlopige vaststelling werkelijke uitga-
ven openbaar gewoon lager onderwijs
over het jaar 1980 als bedoeld in artikel
55ter van de Lager-onderwijswet 1920;

- aangaan van een begeleidingsovereen-
komst voor de periode l januari 1982 tot l
januari 1986 met de schooladviesdienst
„Oost-Gelderland" ten behoeve van de
begeleiding van twee openbare scholen
in de gemeente;

- verhoging tarieven sportzaal per l janua-
ri 1982;

- wijziging Algemeen Ambtenarenregle-
ment Wachtgeldverordening en Uitke-
ringsverordening in verband met ver-
nieuwing van hoofdstuk E van het Alge-
meen Ambtenarenreglement.

- vaststelling maximurn-bedrag voor aan
te gane kasgeldleningen voor 1982;

- vaststelling maximum krediet in reke-
ning courant bij de N.V. Bank voor Ne-
derlandsche Gemeenten voor het jaar
1982;

- uitbreiding industrieterrein.
De commissie voor Sport c.a. vergadert op
dinsdag 17 november 1981 om 19.30 uur in
de boerderij nabij het kasteel. Aan de orde
komen onder meer de volgende punten:
- wijziging gemeenschappelijke regeling

betreffende de uitvoering van de Wet so-
ciale werkvoorziening;

- regionale aanpak planning maatschap-
pelijke dienstverlening;

- verhoging tarieven sportzaal per l janua-
ri 1982;

- goedkeuring jaarrekening 1980 van de
Stichting Openbare Bibliotheek en Lees-
zaal Vorden;

- vaststelling Inventarisatienota sociaal
culturele activiteiten „Welzijn Vorden".

Voor de openbare commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
1. het publiek kan zich tot tien minuten, on-

middellijk voorafgaande aan de opening
van de vergadering, bij de voorzitter of de
secretaris van de commissie opgeven als
spreker, onder opgave van het agenda-
punt waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken wordt ge-
boden voordat de eigenlijke behandeling
van de agenda begint;

2. de voorzitter kan elke spreker, indien dat
naar zijn oordeel voor een goed verloop
van de vergadering noodzakelijk is, be-
perking van de spreektijd opleggen.

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

ad 3. Verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact op-
nemen met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift binnen
30 dagen na de datum van publikatie moet
worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
- Aan de heer H. Tjoonk, Schimmeldijk 2

te Vorden, voor het vergroten van een
berging aldaar.

- Aan Machinefabriek Ten Have, Indus-
trieweg 8 te Vorden, voor het uitbreiden
van een montagehal aldaar.

ze toonde zich zeer geinteresseerd en ver-
zocht mij de ^volgende hoofdstukken ter
inzage te geven", aldus van Ark.
Vanaf vrijdagavond 13 november tot en met
zondag 15 november organiseert de Aktivi-
teitencommissie van "Vorden" een groots
opgezette bazar in het "Pantofieltje". De
opbrengst hiervan is de eerste poging om tot
een nieuw clubhuis te komen, aldus voorzit-
ter Jan van Ark.

Friteskraam toegestaan
B&W van Vorden hebben H.J. ter Huerne
ten onrechte een vergunning geweigerd
voor de vestiging van een friteskraam achter
het pand van Ter Huerne aan de Dorps-
straat. Tot die uitspraak komt de afdeling
rechtspraak van de Raad van State in een ge-
schil tussen Ter Huerne en B&W. De weige-
ring van B&W dateert van medio januari vo-
rig jaar. De friteskraam van Ter Huerne zou-
de omwonenden te veel overlast veroorza-
ken. Bovendien zou de verkeersveiligheid in
de Dorpsstraat in het gedrang komen.
De afdeling rechtspraak wijst er in de uit-
sprak echter op dat de friteskraam niet aan
de Dorpsstraat, maar het Kerkepad zal zijn
gesitueerd. De kraam zal ook alleen via het
Kerkepad bereikbaar zijn, waardoor alle
argumenten ten aanzien van de Dorpsstraat
komen te vervallen en "zeker niet als door-
slaggevend voor de weigering kunnen wor-
den aangemerkt".
De bezwaren met betrekking tot de hinder
voor omwonenden zijn volgens de Raad van
State zo ruim en algemeen geformuleerd dat
"daaraan geen deugdelijke grondslag kan
worden ontleend voor de weigering van de
vergunning". Op grond daarvan moet het
besluit van B&W ongegrond worden ver-
klaard.

Tarieven sportzaal gaan
omhoog
Sinds de sportzaal op l juni 1976 in gebruik
is genomen zijn onder andere dejiMsoneels-
en energiekosten belangrijk ges^Ph, terwijl
de tarieven vrijwel niet zijn verhoogd. Er is
momenteel een tekort van f. 29,30 per uur
per halve zaal. B&W van Vorden schrijven
in hun pre-advies aan de raad dat het ge-
wenst is dat de huur van de zaal zal moeten
worden verhoogd en wel tot 20 gulden per
uur voor het gebruik van de hele zaal en tot
tien gulden voor de halve zaal.
Wanneer de raad er op dinsdagavond 24 no-
vember zijn fiat aan geeft zullen de plaatselij-
ke sportverenigingen met ingang van l ja-
nuari 1982 voor de hele zaal twintig gulden
per uur moeten betalen met een maximum
van f. 130,- per dag; halve zaal f. 10,- per uur
met een maximum van f. 65,- per dag. In-
struktielokaal f. 3,25 per uur met een maxi-
mum van f. 21,25 per dag.

De niet plaatselijke sportverenigingen en
andere verenigingen dienen resp. voor de
hele zaal f. 30,- (met een maximum van f.
195,- per dag) en voor de halve zaal f. 15,- per
uur (met een maximum van f„97,50 per dag)
en voor het instruktielokaal f. 5,- per uur
(met een maximum van f. 32,50 per dag) te
betalen. Voor te organiseren incidentele
toernooien, evenementen, demonstraties
e.d. in de sportieve sfeer geldt het maximum
per dag.
Het lijkt het college redelijk dat nu de sport-
verenigingen een verhoging wordt opgelegd
dit ook geldt voor de Stichting Peuterspeel-
zaalwerk. Het college stelt een uurtarief voor
van f. 3,25 dat wil zeggen een totale huur-
som per jaar van f. 2.340,-.

Oudejaarscrossloop
De V.R.T.C. „De Achtkastelenrijders" orga-
niseert zondag 27 december voor het twee-
de achtereenvolgende jaar een Oudejaars-
crossloop. De afstanden zijn 3,6,10 of 15 ki-
lometer. Start en finish zijn op het veld van
de voetbalvereniging „Vorden".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Het koor "Uriël" uit Arnhem heeft toege-
zegd aan deze dienst te zullen meewerken.
Na de dienst is er gelegenheid om wat na te
praten en koffie te drinken in "het Achter-
huus".
Iedereen is zeer welkom in deze gezamenlij-
ke jeugddienst: a. s. zondagavond 15 no-
vember in de Gereformeerde kerk te Vor-
den.

Leerhuis-avond/gespreksa-
vond
In verband met "Hoge"-festiviteiten is de bi-
jeenkomst van de leerhuisavonden "Gelo-
ven met het gezin" een avnd vervroegd:
woensdagavond 18 november, ten huize
van de familie Voortman, Brinkerhof 86.
Mevrouw Voerman leidt deze gespreksa-
vond. (De eerste-start-avond werd verzorgd
door mevrouw Hanna Lam). Graag geven
we op verzoek dit bericht hier door. U bent
er welkom.

Vergadering raad van kerken
De Raad van Kerken Vorden-Kranenburg
hoopt bijeen te komen op maandagavond 16
november in de zaal van de Christus Koning
Kerk aan het Jebbink te Vorden. Secretaris
van de Raad van Kerken is: de heer J. Rigte-
rink, Brinkerhof 27.

Aktie gast aan tafel
Voor en na de Dankdienst voor gewas en
arbeid in de Hervormde dorpskerk op
woensdag 4 novemberj.l. werden spaarkar-
tonnetjes ingeleverd voor de aktie Gast aan
Tafel, voor blijvende voedselverbetering in
de arme derde wereldlanden zelf. (o.a. door
landbouwondewijs, landbouwprojekten
enz.) We hopen binnenkort de opbrengst te
kunnen melden. (De diakenen van de Her-
vormde gemeente tellen de inhoud en ma-
ken het bedrag over aan de Novib te Den
Haag).
Ook werden na de Dankdienst weer nieuwe
spaarkartonnetjes uitgereikt. Er liggen er
stellig nog wel bij de uitgangen van de dorps-
kerk.
Ze zijn ook verkrijgbaar bij de koster van de
Hervormde kerk de heer Eggink, Kerkstraat
15.
Door regelmatig een bedragje in het spaar-
kartonnetje te doen nemen-we-een-gast-
aan-tafel.
Vele gezinnen plaatsen dan ook het "busje"
op tafel.
Doet u mee met deze aktie!

Op tijd
We zijn in Vorden weer aardig bij-de-tijd.
Kijkt u van tijd tot tijd maar es op het uur-
werk van de dorpstoren. De tijd staat nief
meer stil.... Soms moetje achter de tijd aan-
rennen om nog op-tijd-te-komen.

GEBOREN: Marjolein Emma Vaneker;
ONDERTROUWD: M.A. Rouwen en
G.A.B.J. Bouwmeister; DJ. Vlogman en
H.E. Raterink; L.J. Smeitink en H.J. Buunk;
AB. de Bruijn en A.G. Oltvoort.
GEHUWD: C.J.B. Kremer en M.M. Hesse-
link.
OVERLEDEN: Geen.

Gezamenlijke jeugddienst,
zondagavond
In de Gereformeerde kerk aan de Zutphen-
seweg zal, zo is de planning, a. s. zondaga-
vond 15 november een jeugddienst gehou-
den worden die mede voorbereid werd door
de interkerkelijke jeugddienst commissie
van de Vordense Gereformeerde kerk en
Hervormde gemeente.
In deze dienst hoopt dat voor te gaan ds. H.
Buitje, leraar godsdienst aan de "Groen van
Prinsterer P.A." te Doetinchem.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 november 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal. Bediening Heilige Doop.
19.00 uur: ds. H. Buitje, Doetinchem, Geza-
menlijke Jeugddienst in Geref. kerk, m.m.v.
koor "Uriel" uit Arnhem.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 14 november en zondag 15 no-
vember dr. Sterringa. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 05735-2513.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 14 november 12.00 uur tot maan-
dag 16 november 7.00 uur dr. Warringa. Ko-
mende week avond- en nachtdienst ook dr.
Warringa.

NOODHULPDIENST

Mevr. Brandenbrug, tel. 2003. Graag bellen
tussen 8.30 en 9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
GLD., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

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

A. A. W.-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

APLHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.
t-

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING

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

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; wo.mid. voorlezen van
14.08^14.30.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend 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
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



De laagste prijzen oké,
maardan

dé beste kwaliteit!
Driehoek
gevuld speculaas
pak van 1,39 voor

Bublicious
kauwgom
triopack
van 1,98 voor

Duyvis
zoute pinda's
250 gr. van 2,89 voor i

Engelse
pepermunt
zak 200 gr.
van 1,35 voor

Buitoni
melba toast
pak van 0,99 voor

Driehoek
wasbuiltjes
koffer è 12 zak
van 6,98 nu voor

Beckers
fricandellen
doos è 20 stuks
van 8,95 voor

Unox smac
blik 340 gr.
van 3,19 voor

Nutroma
halfvolle koffiemelk
0,5 liter
van 1,55 voor

Krokodillen-.
spel

12-1 1 t/m 14-11 1981Reklames Slagerij
geldig van 12/11-14/11-1981

Carnaby
grote hazelnoot
schuimtaart
1000 gr.

jonge jenever
1/1 liter,
bij V.S. altijd

WltlOTkilo
'een zondagsmaal'

van 19,95 voor
botermalse
biefstuk
nu 250 gr.

ze zijn er nu nog
en ... honingzoet

Vino Canda
Rioja 1976
per fles nu

Griekse
Rosaki
druiven kilo

Tijgerbrood
800 gr.
gratis gesneden

798Rosbief
500 gr. f mSt. Nicolaas

inpakpapier
per rol 2,5 meter
nu 2 rol Bief lappen Stokbrood

400 gr., deze week1000 dingen
mandje
van 2,25 voor

Ruby red
grape fruits
8 grote

Paturain
80 gr. van 2,30 voor

Rundergeha
500 gr. Sesambollen

zak 9 stuks
Remia
soft margarine
kuip 500 gr.
van 1,49 nu voor

MAANDAG:
panklare gesneden

Groene kool
500 gramHamworst

150 gr.Vlot en glad
(spuitbus v/h strijken)
van 3,89 voor

Kakelverse
bruine eieren
doos 10 stuks

DINSDAG:
panklare geschrapte

Worteltjes
500 gram

Champignon-
gehakt
J 50 gr.

189
WOENSDAG:
panklare gesneden

Andijvie
500 gram

169Glasvaas
'Dahlia'25 cm
van 4,25 voor

Bacon
JOOgrM

pracht boeket

Bol
Chrysanten

Speklappen
1000Binnen- en

buitenband
26x1%

bruin, geel of lila
mat gratis zakje
substral

verse worst
1000 gr. y M

A.B. 900 gr.
blik altijd

Mini Cactusje
nu 5 voor

M2 900 gr.
blik deze week

Tesa plakband
5 rol + d i spencer
van 1,89 voor ff f*f\

I.

Gehakt
half om half
1000 gr.

MARKTKlop-klop
pak van 0,99 voor

Desert flowerHerschi cola
1 liter
fles van 0,79 voor

body lotion mat zeep
van 13,95 voor

9?5
Haring in
tomatensaus
ovaal blik, 400 gr.
van 2,49 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN Reklames geldig van 12/11 - 18/11 - 1981



Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje

Harry en Ada Vaneker
Veroniek

Raadhuisstraat 19. Vorden

Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van ons zoontje

PAULGERTJAN

Rinus en Gerda Ilbrink-Brum-
mel

Vorden, 7 november 1981
Dr. C. Lulofsweg 14

Dankbaar en blij laten wij U we-
ten dat geboren is

WILLEMJAN

Henk en Corry Peters
Judith

7251 WR Vorden, 6 november
1981 Brinkerhof 38

Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
onze dochter Johanna Wilhel-
mina, wij noemen haar

ANNEMIEKE

Henk en Willy Velhorst-Vos-
kamp

Galgengoorweg 3, 7251 JC
Vorden.

Geboren:

ANNIKA

op 3 november 1981
dochter en zusje van
Boudewijn en Mirjan Scholtz
Iwan

7251 CG Vorden
de Haar 38

Langs deze weg willen wij u al-
len hartelijk danken voor de feli-
citaties en kado's, die wij bij ons
zilveren huwelijksfeest moch-
ten ontvangen.

W.JA SESSINK

T.W.F. SESSINK-

NIESINK

Vorden, nov. 1981

Voor uw blijken van medeleven,
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve vrouw en
onze zorgzame moeder

Christina van Werven-

van Ommen

betuigen wij onze oprechte
dank.

G. van Werven
H. Laarkamp-van Werven
BAP. Laarkamp

Vorden, november 1981
Stationsweg 29

Hierbij wil ik iedereen bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's met mijn 80ste
verjaardag gekregen'

H. BANNINK

de Boonk 2, Vorden

Racefiets „Criterium"
geheel met de hand gemaakt
van Ishiwata chroommolyb-
deenbuis, licht gewicht 11,3
kg, afgemonteerd met zeer
hoogwaardige race-onderde-
lep, o.a. Shimano 600 10 vs.
der. Vooreen populaire prijsvan
Fongers, Barink

Te koop: Blauwe coniferen.
ongeveer 1,25 m. goedkoop.
H. Til, Hessenweg 1a, Ruurlo.
tel. 05735-2438

Te koop: Veeaanhanger. Ge-
schikt voor auto en trekker.
Hummelink, Spiekerweg 4,
Vorden, tel. 05752-1252

i

Lammers Zutphenseweg. Ook
goed in ondergoed.

FIETS KIEZEN?

Loop 'es aan bij ons. Grote
kans, dat u wegfietst op 'n
FONGERS toer-, sport-,
trim-of racefiets. Keus ge-
noeg bij

Barink Nieuwstad 26 Vorden

Dankbetuiging

Voor de zeer vele blijken van belangstelling en medele-
ven ons betoond, tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze innig geliefde man, vader en opa

JAN GROOT ENZERINK
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Vorden: A. Groot Enzerink-Teunissen
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 1981
Deldenseweg 13.

Dankbetuiging

100 jaar school Kranenburg
Het is alweer ruim 'n week geleden, dat de festiviteiten
rondom het 100 jaar school zijn beëindigd.
Wij kunnen terugzien op 'n prima geslaagde feestweek.
Vanaf deze plaats willen wij onze dankbaarheid uitspre-
ken aan allen die op welke wijze danook, hieraan hun me-
dewerking hebben verleend.

Het feestcommité

Jonge Floitjn 15,25
Citroen Brandewijn
Korenaer l l^

Whisky
Glen Talloch. 8 jaar oud

BaUey's
irish cream + gratis glas l / \sO

Aanbieding tot en met 18/11

Vinotheek Smit
Dorpsstraat 10, 7251 BB Vorden. Tel. 1391

Spiegel uw benen
in de glans van
Crystal!

Crystal is een nieuwe panty van ten Cate,
gemaakt van een speciaal garen dat
uw benen omringt met een schitterende glans.
Dit garen heeft bovendien, bij het aantrekken,
over het hele been precies de goede maat.
Een geweldig mooie pasvorm met een prachtig
egaal effect, dat is het geheim van Crystal, de
nieuwe panty van ten Cate.
Vanaf f 3,95 verkrijgbaar in
het bekende doosje
van ten Cate (de kleur
van het doosje vertelt u
de maat).

Ontdek hier het geheim
van ten Cate Crystal:

kreatief
centrum

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

De veelzijdige kwaliteit
van ten Cate.

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen geven nog gele-
genheid tot inenting tegen griep op:

Maandagavond 16 november
van 18.00 tot 19.30 uur.

Kosten: f 25,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of longziekten,
alsmede suikerziektepatienten kunnen op vertoon van
hun ziekenfondskaart gratis gevaccineerd worden.

••••••••
bu deze séu>

uoordetitip
Kinder

Ruitblousjes nu 10,-
Shetland pullovers

15,-
1 O.' en 1 5,'

kindermaten..

Rokjes
Kinderjoppers 25,-

in unie en ruiten ..

RUURLO

School met de Bijbel "Het Hoge'

FEESTELIJKE OUDERAVOND
op donderdag 19 november a.s. in het
Dorpscentrum. Aanvang 19.30 uur.

Het programma wordt verzorgd door de leerlingen van
de zesde klassen en bestaat uit zang, toneel en musical.

Welkom zijn: de ouders van de zesde klas
leerlingen en verder alle belangstellenden.

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETT1NGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

Soepele dames
mocassin met 4 cm
hak, aantrekkelijk
voor elke voet,
loopt door weer
en wind!

f84,90
Om mooi uit de

voeten te kunnen
sierlijke en sterke
dames moccasin

met 3 cm hak
van Colly

f 124,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Te koop: Scalextric racebaan
45 delig, 9 m. lang. Met toebe-
horen
Beerning, Raadhuisstraat 11.

Deze week reclame:
200 gr.
chocolademenagerie 2,50
200 gr.
Edelweismenagerie 2,50
200 gr. roomboter van Dam
Borstplaat 1,95
Brethouwer Aalten
Elke vrijdagmorgen in Vorden
op de markt.

Wie wil donderdag's 11.45 uur
mijn dochter van school halen
en er één uur op passen. Teg.
red. verg.
Tel. 2137.

Gevraagd door vierde jaars kap-
ster een watergolfmodel voor
de maandagochtend op de
streekschool Doetinchem.
Tel. 05752-2331. S.V.P. bellen
na 18.30 uur.

GROTE BAZAR
met prachtige prijzen
vrijdag 13 novembervan 19.00
uur tot 24.00 uur.
zaterdag 14 november van
10.00 uur tot 12.00 uur (jeugd-
bazar)
zaterdag 14 november van
12.00 uur tot 24.00 uur
zondag 15 november van
14.00 uur tot 18.00 uur
in 't Pantoffeltje dorpsstraat
De Aktiviteitencommissie van
de voetbalver. "Vorden".

Nieuw
ledere week met grote sortering
losse koeken op de markt.
Reclame: 6 grote slagroomsoe-
zen 4,25 en 250 gram slag-
roomsoesjes 3,50.

Brethouwer, Aalten

Wij voorzien uw biezen en gaat-
jes stoelen van nieuwe zittingen
onder garantie. Wordt gehaald
en gebracht.
Tel. 05700-33307. Voor vrij-
blijvend inlichtingen.

Deze week reclame:
appelkoeken 2,75

10 voor 3,75
6 gevulde pencéés 2,75

10 voor 3,75
6 roomboterrondjes 2,75

10 voor 3,75
^-Brethouwer Aalten

Bouwen/verbouwen!

LEEFLANG
ARCHITECTUUR
Schoolstraat 1 7
7251 XR Vorden
Tel. 05752-2737

Deze week Reclame:
20 speculaasmolens... nu 3,00
3 dikke stukken speculaas2,25
2 stukken gevuld
speculaas nu 2,75
Brethouwer Aalten

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

600 pagina's met
reparatie en onder
houdstips, Kost in de
winkel f78,90 maar
u krijgt 'm kadoals
u Haténva woning-
textiel koopt.'

liatéma,

Ici i mmimu
koopbedragen! Hen koning
van l ' V ) . ' I ' S kan ook H f t
bock kan ook rtvhi.stnvk.s
hcstcl i l \vonk-n h i j H. iu-m. i
( l ' r i j . s f - X . ' H ) • a d m rn
portikosten) A k u r p c i iodé
l l> 'Hl l m i ] |J K I

Installatie
nieuwe Prins
van de
Deurdreajers feu
Deze zittingsavond wordt gehouden in residentie
zaal Schoenaker en begint om 20.11 uur.
Medewerking verlenen de Hofliederentafel, de Mijo-
ri's, buutredner d'n Droadnaege? uut Zutphen en mu-
ziek van het Hanska Duo.

Leden vrije toegang, niet-leden f 5,- per persoon. Er rijdt na
afloop een borrelbus.

Sinterklaas geeft het
LtGA heeft het

L«GA BOEK EN KANTOOR
Raadhuisstraat 22 — Telefoon 3100

Te koop:

fabriekspartij nieuwe allesbranders

zoals

Kogelkachels
rond model nu. f 995,—

vierkant model (Deens model) nu . f 1 095,—

Contant afgehaald bij:

Zomerweg 21
Drempt bij Doesburg

Al uw loodgieters- en Sanitaire Installaties en dakbe-
dekking voeren wij vakkundig voor u uit.

Ook voor de „Doe - Het - Zelver" hebben
wij een ruime voorraad en gratis advies en
service

Centrale Verwarming voor zelfbouw met begeleiding.

Loodgietersbedrijf J.H. WILTIIMK
Het Hoge 20, Vorden. Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

ndergoed

Als u zuinig bent op uw
lichaam, met meer plezier
sport wilt beoefenen en
zorgeloos de seizoenen
tegemoet wilt treden.
Schaf u dan Thermolana
gezondheids-ondergoed aan.
Uw textielmodezaak adviseert u graag de
kompleteAscona gezins kollektie.

4SCONK
THERMOLANA

WARMTE-ISOLEREND EN ENERGIE-BESPAREND
uw leverancier:

F2
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971



Uniek incident bij
dam wedstrijd
De wedstrijd van DCV Vorden tegen Heem-
stede krijgt nog een staartje. Eindstand
(voorlopig) 11-9 in het voordeel van Heem-
stede. De kwestie is dat de tegenstander van
Harry Graaskamp de partij opgaf door zijn
op te steken. Voordat Graaskamp kans zag
de hand te "pakken" kwam één van de ande-
re Heemstedenaren luidkeels vertellen dat
de stand remise was. De toegestoken hand
werd derhalve razendsnel ingetrokken. La-
ter ontkende de bewuste speler dat hij op
wilde geven. De arbiter, de heer Temmink
uit Almelo wist niets beters dan de partij re-
mise te geven. Vorden protesteerde. Hoe
groot de kans is op succes van dit protest is
niet bekend. Zeker is wel dat je je niet mag
bemoeien met een andermans partij. De
straf kan zijn dat de betreffende speler (hij
speelde remise) zijn eigen partij verloren
krijgt verklaard.

Feestavonden
standorganisaties succesvol
verlopen
Terwijl beroepsgezelschappen in Nederland
het momenteel niet bepaald gemakkelijk
hebben (denk maar aan het geharrewar over
wel of geen subsidie) floreert het amateurto-
neel als nimmer tevoren. Althans dat blijkt
in Vorden waar de twee feestavonden van de
Plattelandsvrouwen, GmvL en Jong Gelre
die dit weekend in het dorpscentrum wer-
den gehouden in totaal ruim 550 bezoekers
trokken. Een respektabel aantal.
De eerste avond hield de Plattelandsvrou-
wen een verloting waarvan de baten ten goe-
de kwamen aan de Kerstmiddag voor bejaar-
den en invaliden. De hoofdschotel van bei-
de avonden was de opvoering van het blij-
spel "De onbetaalbare loodgieter". Een blij-
spel dat werd geschreven door Hans van
Wijngaarden. Zoals te doen gebruikelijk
werd het opgevoerd door leden van Jong
Gelre. Regisseur Evert Klumper, die al vele
jaren de regie voert, moest ditmaal wegens
ziekte verstek laten gaan. Hij werd op voor-
treffelijke wijze vervangen door Henk
Broekgaarden. De medespelenden bleken
de teksten weer uitstekend ingestudeerd te
hebben, want het blijspel werd vlog ge-
bracht. De lachspieren van de aanwezigen
werden daardoor nogal eens op de proef ge-
steld. Dick Regelink, in de rol van direkteur
van een puddingfabriek, bleek vele pijlen op
de boog te hebben. Hij speelde de hoofdrol
fantastisch. Ook de overige spelers en speel-
sters te weten Wilma Jolink-Leunk, Anja
Wullink, Hanny Harmsen, Ronnie Stok-
kink, Absie Gotink, Adriaan Eskes en Wil-
ma Rossèl-Kerseboom, weten zich uitste-
kend van hun taak. De grime werd verzorgd
door Joke Koskamp. De toneelaankleding
werd door Jong Gelre zelf verzorgd.

Waterpolo
Vorden (dames) - BZ&PC
(Borculo) 4-5
De dames van Vorden en Borculo hebben er
zondagmorgen in het overdekte zwembad
te Eefde een spannende partij van gemaakt.
Door Vorden werden in deze ontmoeting
veel kansen gemist, waarbij aangetekend dat
BZ&PC doelvrouwe Rianne Soek een uit-
stekende wedstrijd keepte.
In de eerste periode nam Borculo een 0-1
voorsprong, die door Hermien Kamerling
in de tweede periode ongedaan werd ge-
maakt. Diseree Westerveld en Hendriette
Hazekamp (strafworp) gaven Vorden zelfs
een 3-1 voorsprong. Borculo kwam echter
uitstekend terug en boog deze achterstand
om in een 3-5 voorsprong. Henriette Haze-
kamp bepaalde de eindstand op 4-5.

Forse nederlaag heren
De heren l van Vorden hebben de competi-
tiewedstrijd tegen Natara uit Aalten met for-
se cijfers verloren. Aalten dat over alle linies
duidelijk beter was won met 8-2. In de eerste
periode was de stand 2-0; de tweede periode
gaf een 6-0 voorsprong voor Aalten te zien,
terwijl in de laatste speelperiode (in de derde
periode werd niet gescoord) de eindstand 8-
2 in het voordeel van Natara werd bereikt.

S.V. Ratti
Uitslagen en Programma
Uitslagen van 7 en 8 november 1981.
Afd. jeugd: Ratti A l -Gaz. Nieuwland A l: 6-1
sp. Neede B2-Ratti BI: 2-1; Ratti Cl-SSSE
Cl: 1-4; afd. zaterdag: Ratti 1-Klarenbeek l
2-4; SSSE 4-Ratti 2 2-1; Ratti 3-Gaz. Nieuw-
land 3:1-6; afd. zondag: Oeken l-Ratti 1:0-1;
Ratti 2-De Hoven 4: 4-4; AZC 6-Ratti 3:3-1;
Ratti 4-Erica '76 9: 1-2; afd. dames: Ratti l:
vrij; Sp. Lochem l - Ratti 2 0-7.
Programma van 14 en 15 november 1981.
Afd. jeugd: Socii A l-Ratti Al; Ratti B l-Reü-
nie B2; sp. Eibergen C3-Ratti Cl; afd.zater-
dag: Wilp l-Ratti l;Ratti2-SSSE3;Eerbeek-
se Boys 3-Ratti 3; afd. zondag: Ratti 1-Zut-
phania 4; Oeken 5 - Ratti 2; Ratti 3 en Ratti 4:
vrij; afd. dames: Labor l -Ratti l; Ratti 2-Hal-
le 1.

Ratti - Klarenbcek (zat) 2-4
Ratti zaterdag heeft het thuis niet kunnen
bolwerken tegen koploper Klarenbeek. De
gasten wonnen met 2-4. In het begin leek het
er niet op dat Klarenbeek zou gaan winnen.
Ratti bleek in het veld zeer sterk, maar het
duurde tot vlak voor rust voordat spits B.
Smeitink Ratti de leiding kon geven: 1-0.

Wij blijven de prijzen
om zeep helpen!

M

FA-badschuim,
flacon 500 ml.

Palmolive
shampoo, flacon
400 ml, anti-roos,
goud of kruiden

U
Nivea crèmezeep,

JffJlMf

ra 2

Toiletzeep,
90 gram,
Wij Produkt
ft stukken

Goucfonl
sharnpcoi

NIVEA

, ,a
Junior haariak,
bus 250 ml.

Colgate fluor
tandpasta,

tubes

Sinterklaas
inpakpapier QQ
2V2 meter x 50 cm 2 voor ÖÏJ
Slaolie, * QQ
hele liter I^O
Califomia erwtensoep, 1OÜ
heel bl ik__ l £3
Gelderse rookworst, QQ
±225 gram
Gevulde speculaas, QQ
pakje ± 240gram_
Kleutertaai, ^CQ
baal 500 gram,_. IO3

Tomaten,
Roemeense,kil

Bananen,
Delmonte.kilo

Alleen verkrijgbaar in filialen met een
groente- enfrultafdehng
Pmzen geldig tot en met 14 november a s

59Frisdranken,
hele liter, sinas, cola of drink
Pindakaas, -,0n
pot 370 ml._ l^O
Gebroken
sperziebonen,
heel blik
Grijs toiletpapier,
4 rollen a 250 vel

89
99

Met ctlles zijn we l

Speelgoed voor
de bekende
lage Prijs-slag
prijzen!

Autoracebaan,
Speedtrack _ 27,95
M.B. Puzzles,
1000stukjes-

Bouwdozen,
Heller vanaf

Pluche beesten,
diverse soorten vanaf-

M.B.Stratego,

FisherPricespeelgoed, CQQ
vanaf UtJu

Chocolademelk,
mager, houdbaar, literflacon
Vanille vla,
mager, houdbaar, literpak-
Cold Spur
taf el margarine,
kuip 500 gram
Afwasmiddel extra,
literflacon
Doperwten extra fijn,
half blik

79
99

89
49
99

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij
Prijzen geldig toten met 14 november a s

Kalfsbraadstuk,
500 gramvan12,50voor
Kalfslappen,
Mager, 500 gram
van10,50voor
Kalfsgehakt, r-,«0
500 gram van 750voor__ OW

89

Sherry, medium dry,
fles 0,68 liter 3 voor
Prodent tandpasta,
grote tube—
Winzerdank,
fles 0,7 liter, 'n frisse 1 n nn
Duitse wijn_ _ 3 voor l U,UU
Oryza snelkookrijst, inn
pakSOOgram— loa
Zoute pinda's, 100
zak 250 gram , l oo
Lucifers,
pak a 10 doosjes 2 voor
Unox Smac,,
blik 200 gram^

QC
Ou

Remia fritesaus,
emmer 0,6 liter_
Rozijnen,
zakje 200 gram
Beschuit,
rol 13 stuks, Vrij Produkt-..
Vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 300 ml., Vrij Produkt_
Knakworst,
blik 200 gram, 10 stuks,
Vrij Produkt
Aft/vasmiddel,
flacon 380 ml., Vrij Produkt
Theezakjes,
20 stuks è 4 gram _

99

59

Sterk «n «lMti»ch

Mini-
. || Panties,

20 denier

Kvoor

59Macaroni,
500 gram
Tomatenpuree, inn
blik150gram_ —3voor l UU

NIEUWSTAD 5 - VORDEN

PRIJS-SLAG
STATIONSPLEIN 31 - ZUTPHEN

Na de hervatting waren de gasten beter in
vorm. Eerst verhoogde B. Smeitink in de
tiende minuut de score tot 2-0. Direct daa-
rop werd het 2-1 en meost de uitstekende
Ratti goalie. W. Wassink ook een strafschop
laten gaan: 2-2. Klarenbeek was nu niet
meer te houden en binnen tien minuten was
het 2-4. Een beetje een geflatteerde uitslag
voor de Rattinaren die qua verhouding wel.
wat meer verdiend hadden.

Oeken - Ratti: 0-1
Tijdens de wedstrijd Oeken Ratti, die zon-
dagmiddag op het sportveld in Brummen
werd gespeeld, raakte Rattispelers Antoon
Peeters geblesseerd; hij kreeg een trap tegen
zijn kaak en moest naar het Spittaal in Zut-
phen worden vervoerd. Nadat er vijf hech-
tingen waren aangebracht kon Peeters naar
huis worden overgebracht.

De ontmoeting tussen beide teams was
hard. Ratti had in de eerste helft het beste
van het spel, maar ondanks mooie kansen
werd er niet gescoord. Zowel Peters als Hen-
driks misten twee opgelegde kansen. Rust-
stand 0-0
Na de thee werd Frans Bleumink wegens
een blessure vervangen door Martin Over-
beek. IN de twintigste minuut raakte An-
toon Peters geblesseerd, Bennie Overbeek
nam zijn plaats in. Vijf minuten voortijd luk-
te het Martin Overbeek om bij een aanval
over rechts met een boogbal de uitlopende
Oeken keeper te passeren: 0-1.

Uitslagen en programma
v.v. Vorden
Uitslagen zaterdag 7 november:
Vordan Ao - Zelhem Ao 2-5; Voorst Al -
Vorden Al 1-0; Vorden BI - Erica BI 0-3;

Vorden B2 - Oeken BI 4-0; Zutphania Cl -
Vorden Cl 1-3; Vorden C2 - SHECl 2-1; Be
Quick C2 - Vorden C3 10-0.

Uitslagen zondag 8 november:
Vorden - Grol 4-3; Vorden 2 - Reunie 2 0-1;
Vorden 3 - Brummen 4 6-2; Be Quick 4 - Vor-
den 41-1; Vorden 5 - Voorst4 2-2; Vorden 6 -
Witkampers 5 1-2.

Programma zaterdag 14 november:
Witkampers Ao - Vorden Ao; Vorden Al -
Baak Al; Vorden BI - Wilh. SSS BI; Erica
B4 - Vorden B2; Brummen Cl - Vorden Cl;
Zutphen C2 - Vorden C2; Vorden C3 vrij.

Zondag 15 november:
RKZVC - Vorden; Pax 4 - Vorden 2; Baak 2 -
Vorden 3; Vorden 4 - SHE 2; Zutphen 3 -
Vorden 5; KI. Dochteren 3 - Vorden 6; Vor-
den 7 - Oeken 6; Vorden 8 - Baak 5.

Volop spanning hij
Vorden-Grol
Drie strafschoppen en vier doelpunten in de
laatste zeven minuten voor de rust. Ziedaar
de hoofdschter in de voetbalwedstrijd tus-
sen vorden en Grol. Qua voetbal geen groot-
ste wedstrijd, de spanning vergoede echter
veel. Aanvankelijk hielden beide ploegen
elkaar goed in evenwicht.
In de 20ste minuut nam de thuisclub een l -O
voorsprong. Een keihard schot van Chris
Hissink belanden buiten bereik van Grol-
doelman Vaarwerk tegen de paal. De toeges-
nelde Eddy Hiddink tikte de bal vervolgend
binnen l -0. Vorden stond nog na te genieten
van deze treffer of Grol had reeds terugges-
lagen. Na een enorme scrimmage voor het
doel van Wim Harms spong de bal voor de
voeten van Eric Baten die niet aarzelde 1-1.
Dan op gegeven moment in de eerste helft
nog vier minuten te spelen. Grol-speler Paul

Overkempink loopt Eddy Hiddink in de rug.
Strafschop. CHris Hissink 2-1. Een minuut
later Eddy Hiddink via de handen van doel-
man Vaarwerk en de lat raak 3-1. Weer een
minuut later. Bennie Wentink loopt een
Grol speler in de rug. Strafschop. Hans
Emous 3-2. Weer een minuut later. Olthuis
van Grol loopt Hans Groot Roesink omver.
Wederom strafschop. Wederom Chris His-
sink achter de bal. Grol-doelman Vaarwerk
stopte de strafschop met een katachtige
reaktie. Ruststand 3-2.'
In de tweede helft voorkwam Grol-doelman
Vaarwerk in de beginfase enkele zeer schij-
nende doelpunten. Een kwartier voor tijd
leek de strijd beslisttoen de voortreffelijk
spelende Marcel Mulders scoorde 4-2. Grol
vocht evenwel verbeten terug. Invaller
Meuleman verkleinde tot 4-3. Vlak voor tijd
voorkwam Reinier Teerink de gelijkmaker
door de bal, nadat doelman Harms reeds
was gepasseerd, van de doellijn te knallen.
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Uitbreiding industrieterrein
De gemeente VoFden mag tot en met het jaar 2000 voor ongeveer 5 ha nieuw
industrieterrein ontwikkelen.
Het college heeft voorlopig gekozen voor een uitbreiding van het bestaande
industrieterrein in voornamelijk noordelijke richting. Een volgende fase kan
dan gezocht worden in westelijke richting terwijl voor de verdere toekomst
gedacht wordt aan een kleine uitbreiding in oost e lij ke richting. Uitgangspun-
ten zy n voor het college geweest dan de Oude Zutphenseweg niet moet wor-
den overschreden, terwij l het toekomstige industrieterrein ook niet moet uit-
wegen op genoemde weg. Tevens heeft gegolden dat het karakter niet mag ve-
randeren. Er dient volgens het college derhalve ten westen van de Kerkhof-
laan als toegangsweg naar het kerkhof niet mag veranderen. Er dient volgens
het college derhalve ten westen van de Kerkhoflaan een strook aanwezig te
blijven waarop zich geen nieuwe industrie kan gaan vestigen.

Intussen heeft de gemeente een voorlopige
koop-overeenkomst gesloten met de heer
H.M. Lijftogt, Oude Zutphenseweg. Het
gaat hier om de aankoop van de grond en het
gehele bedrijf van de heer Lijftogt. Totaal
4.27.90 ha, inklusief de daarop staande ge-
bouwen en de op en in het bedrijf aanwezige
onroerende goederen voor een koopsom
van f. 443.950,-. Alsmede een bedrag van f.
259.850,- voor vergoeding her-investering
en bijkomende schade. Totaal dus f.
703.800,-.
In overleg met de commissie Algemeen Be-
stuur heeft het college de E.T.I. opdracht ge-
geven orn een nader onderzoek in te stellen
naar de behoefte aan bedrijfsterrein tot het
jaar 2000. De E.T.I. heeft het onderzoek in-
middels voltooid en is tot de konklusie geko-
men dat in de gemeente Vorden tot het jaar
2000 een behoefte aanwezig is van circa 2.7
ha. netto bedrijfsterrein (bruto ca. 3.5 ha.) In
die behoefteberekening is onder andere uit-
gegaan van een ingediende aanvraag voor
bedrijfsterrein van 15.000 m2. Het betreft
hier een voorgenomen verplaatsing van een
transportbedrijf vanuit de kern naar het

nieuwe industrieterrein. Het transportbe-
drijf ziet echter van haar plannen afv Verder
werd rekening gehouden met een toekom-
stige behoefte aan bedrijfsterrein bij de ove-
rige bestaande bedrijven in Vorden tot een
oppervlakte van 20.000 m2.

Dit is evenwel nog niet "hard". Realisering is
afhankelijk van de economische ontwikke-
ling. Het college vraagt zich nu af of het nog
wel verantwoord is het industrieterrein voor
een prijs van f. 703.800,-aan te kopen, nu de
geraamde behoefte tot het jaar 2000 is terug-
gebracht tot nog geen 2 ha., terwijl de ver-
wachtingen t.a.v. uitgiften van industrieter-
rein, mede gezien de economische terug-
gang, voorshands gering is. Daarnaast is de
rente op de kapitaalmarkt tot grote hoogte
gestegen. Ook de particuliere woningmarkt
is ingestort. Het college zal de raadscommis-
sie voor algemeen bestuur en de raadscom-
missie van financiën om advies vragen, zo-
dat de raad op 24 november een weloverwo-
gen beslissing kan nemen om wel of niet tot
aankoop van het betrokken terrein over te
gaan.

Geslaagde vogelshow by 30-jarig
bestaan van de Vogelvriend
De dort «K jaar bestaande vogelvereniging „De Vogelvriend" Vorden en omstreken hield vrij-
dag, zaterdag en zondag een grote expositie van kanaries, tropen, parkieten enz. Een en ander
in zaal Schoenaker. Er waren 169 inzendingen van eigen Ie en jeugdleden. Op overzichtelijke
wij/.o waren de kooiekn opgesteld met in het midden een grote volière met diverse soorten vo-
gels. Iets nieuws waren de diverse bloemstukjes, die ter verfraaiing van het geheel overal tussen
de kooien waren verwerkt. Deze waren vervaardigd door de dames van de leden; de opzet om
ook hen dit jaarlijkse evenement te betrekken was wel geslaagd.

Mede door het fraaie najaarsweer waren er
veel bezoekers die konden genieten van
fraaie inzendingen in allerlei variëteiten en
kleuren. Keurmeesters waren de heren R.G.
Grafhorst, Apeldoorn voor de kanaries en
bastaarden en L. Hulshof, Lichtenvoorde
voor de tropen en parkieten. Zij waren van
oordeel dat de resultaten aanmerkelijk beter
waren dan andere jaren; er werden vele eer-
ste prijzen toegekend. Ook de aparte inzen-
dingen van de jeugd mochten er zijn. Virjda-
gavond opende voorzitter Th. Eykelkamp
de expositie met een welkomswoord. .Hij
dankte alle medewerkers, de jeugdleden, de
firma KJuvers - die de vogels gratis voerde -
de heren keurmeesters, de dames voor de
gemaakte bloemstukjes en de familie
Schoenaker voor hun medewerking (zaal).
De uitslagen van de keuringen waren:
Stellen kleurkanaries: 1. Th. Eykelkamp; 2.
Th Nijenhuis; 3. Th. Nijenhuis. ENKELIN-
GEN KLEURKANARIES: 1. B. Horsting;
2. G. Averink;.3. Th. Eijkelkamp.
Derby kanaries: B. Horsting. C. klasse: Th.

Nijenhuis. Bastaarden kan. bloed: G. Groot
Jebbink Derby bastaarden: J. Mullink. Po-
stuur: V. Berendsen. B en C-klasse: L. Harm-
sen.
Exoten: G. Kranenbarg. B. klasse: G. Koer-
selman. Derby Exoten: G. Krananbarg.
Grote parkieten: H.L. Harmsen. Derby: H.L.
Harmsen.
De mooiste vogel van de tentoonstelling was
van de heer G. Groot Jebbink met kooi nr.
76 bastaarden kan. bloed Groenling x goud-
geel punten 47-90
Jeugdklasse: Jan Berendsen.
De prijswinnaars van de bloemstukken wa-
ren: 1. Henny Harmsen. 2. mevr. Horsting.
3. Mevr. Harmsen-Bats.
De voorzitter reikte zondagmiddag met een
toepasselijk woord de prijzen uit bestaande
uit fraaie bekers enz. Ter bestrijding van de
onkosten werd een goedgeslaagde verloting
gehouden. Inverband met het dertigjarige
bestaan - dat dit jaar niet is gevierd - zal vol-
gend jaar een grote kringtentoonstelling
worden gehouden.

Grote bazar
voetbalvereniging "Vorden"
De aktiviteitencommissie van de voetbalve-
reniging "Vorden" organiseert het komende
weekend een groots opgezette bazar in het
Pantofleltje.
De bazar is vrijdagavond, de gehele zaterdag
en zondagmiddag. Er zijn vele prachtige
prijzen te "verdienen" zoals halve varkens,
tv. toestellen, toegangsbewijzen voor Euro-
pacup finales etc. De baten zullen worden
aangewend voor een nieuw clubhuis dat de
vereniging over circa vijfjaar denkt nodig te
hebben, (zie advertentie in dit blad).
De organisatoren hopen dat de gehele Vor-
dense bevolking het komende weekend de
voetbalvereniging een hart onder de riem
zal steken, door in grote getalen aanwezig te
zijn.

Kinderzegels verkrijgbaar
Vanaf dinsdag 10 november zijn ze er: de
kinderpostzegels 1981. Daar zijn ze al veel
van besteld bij de schoolkinderen, die vanaf
dinsdag de in september genoteerde bestel-
lingen komen afleveren.
Maar de kinderzegels zijn vanaf dinsdag 10
november in veel postkantoren te vinden
zijn. Daar kan men ook een keuze maken uit
een uitgebreid assortiment wenskaarten.
De opbrengst van kaarten én zegels komt
ten goede aan lichamelijk, geestelijk en so-
ciaal gehandicapte kinderen in binnen- en
buitenland. De kinderzegels staan dit jaar in
het teken van het Internationale Jaar van
Gehandicapten.

Afbeeldingen van de zegels zijn bij de stands
verkrijgbaar als serie kaarten (f2,- per serie)
en als serie posters (f 15,- per serie).
De verkoopstand van het plaatselijk comité
voor kinderpostzegels is opgesteld in de hal
van het Postkantoor van dinsdag t/m vrijdag
elke morgen.

Velocitas
Het eerste team van de Vordense zaalvoet-
balvereniging Velocitas heeft de competitie-
wedstrijd tegen Eibergen II met 6-3 gewon-
nen. Binnen tien minuten stond Velocitas
met 3-0 voor dankzij doelpunten van Jan
Leegstra, Corry ten Barge en Ap Wentink.
Laatstgenoemde zorgde voor een 4-0 rust-
stand. Na rust bracht Wentink de stand op 5-
0. Hooghartig spel van Velocitas leidde ertoe
dat Eibergen tot 5-3 terug kwam. Corry ten
Barge maakte aan alle onzekerheid een ein-
de door de eindstand op 6-3 te bepalen,.
Woensdag komen Velocitas I en II om 20.45
uur in Borculo tegen elkaar uit.

NCVB Afdeling Vorden
De vergadering van de afdeling Vorden van
de NCVB stond in het teken van „De kleine
dingen van ons leven". Ds. C. v.d. Vlies uit
Nijverdal wees de dames erop dat er on-
danks de vele zorgen nog veel dingen zijn
om dankbaar voor te zijn. Je moet er wel oog
voor hebben. jOog en oor hebben ook voor
andere mensen, soms is het een kwestie van
een beetje aandacht en tijd.
In november komt de familie Sollie uit De-

demsvaart naar Vorden om de dames iets te
vertellen over de Stichting Wereldkinderen.
Speciaal over het kinderhuis in Asha-Sedan,
het tehuis waar veel dames jaarlijks een bij-
drage aan geven. Deze avond wordt op 17
november in het dorpscentrum gehouden.

Dames van Dash pakken
drie punten
Rohda uit Lobith is voor Dash een bekende
tegenstandster. Afgelopen zaterdag was de-
ze ploeg weer eens in Vorden. De Vordense
dames hadden er zin in en begonnen zeer
overtuigend aan de strijd. Rohda in een an-
dere samenstelling dan voorheen, kon geen
vat op de bal krijgen en ging met 15-0 in nog
geen 10 minuten ten onder. Het gemak van
de eerste keer speelde Dash parten. De
ploeg miste in een keer het lef en het élan.
Rohda profiteerde routineus van het falen
van Dash en pake de set met 4-15. Een ge-
waarschuwd Dash zag kans zich los te ma-
ken van angstgevoelens en onzekerheid. In
18 minuten pakte Dash de derde set met 15-
8. Rohda verzette zich nog wel in de 4e set,
maar Dash bleef haar eigen spel spelen en
zag zodoende kans ook de vierde set op haar
rekening te schrijven met 15-11. Een zeer
verdiende 3-1 overwinning.

Heren I tegen SVS niet in vorm,
maar van Isala met ere verloren
Twee wedstrijden moesten de afgelopen
week worden verspeeld. De eerste tegen
SVS 2 in Schalkhaar liet een slecht draaiend
team uit Vorden zien. SVS bleek gerouti-
neerder en aanvallend gevarieerder. Dash
kreeg eigenlijk geen reële kans zich te ont-
plooien. Na drie sets: 15-10, 15-6 en 15-11,
werd Dash naar huis gestuurd: een 3-0 ne-
derlaag.
Op zaterdag tegen Isala 2 uit Deventer ver-
ging het de ploeg uit Vorden in de Vordense
sportzaal in resultaat ook niet zo best, maar
toch kan men op een geslaagde wedstrijd te-
rugzien. Isala 2 beschikt ook over veel routi-
ne en een goede techniek. De eerste set was
voor Isala met 9-15 en de tweede met 12-15.
Dash gaf goed partij en kwam in de 3e gerui-
me tijd vooste staan en in de eindfase zelfs
met 14-12. ^V<-' als gevolg van een slecht
leidende scheidsrechter, die een getou-
cheerde bal niet zag, waardoor Dash in een
kritieke fase een punt moest missen, zag Isa-
la kans weer voorbij te streven en de set met
14-16 te paj^k. Een goede wedstrijd voor
Dash. MerMrzich evenwel gemakkelijker
bij scheidsrechterlij ke beslissingen neer
moeten leggen omdat men uiteindelijk zich-
zelf te pakken heeft. De emoties zijn overi-
gens zeer begrijpelijk.

Programma
zaterdag 14 november: DOORWERTH: ds.
3e div. DUNO - DASH; EEFDE: ds. 2e kl.
Vios 3 - Dash 4; ds. 2e kl. Vios 4 - Dash 5;
VORDEN: m.asp. Dash a - Bruvoc b, Dash c
- SVS a; j.asp. Dash a - DVO a; Dash c - Han-
sa b, Dash b - Vios a.
maandag 16 november: ZUTPHEN: m.jun.
Wilrj. l - Dash; ds. 2e kl. Dash 5 - Almen l;
VORDEN: j.asp. Dash c- S.V.S. b; ds. 3e kl.
Dash 6 - Hansa 6; ds. 3e kl. Dash 7 - DVO 4;
H ARFSEN: hr. 2e kl. Harfsen 2 - Dash 2; hr.
prom.kl. Harfsen l - Dash 1.

Overige uitslagen
m.asp. S.V.S. b - Dash b: 0-3; Hansa b -Dash
d: 0-3; Wilh. b - Dash b: 2-1 J.asp. Bruvoc a -
Dash a: 0-3; Bruvoc b - Dash c: 0-3; mjun.
Voorw. 2 - Dash: 0-3; j jun. Wilh. l - Dash: 0-
3; ds. 3e kl. Hercules 2 - Dash 7:0-3; hr. 2e kl.
Dash2-Vios2:3-0;ds.lekl.Dash3-Vios2:
2-1.

Henk van der Aar nieuwe
voorzitter zwem- en poloclub
Vorden '64
De jaarvergadering die de Vordense zwem-
en poloclub onder voorzitterschap van de
heer H. Elbink hield trok weinig belangstel-
lenden. Deze avond werd de heer Henk van
der Aar als nieuw bestuurslid welkom gehe-
ten. Hij zal de heer Elbrink, die heeft beslo-
ten zijn funktie ter beschikking te stellen, als
voorzitter gaan opvolgen.

De vergadering hield zich deze avond onder
meer bezig met het vervoer van leden naar
de training en wedstrijden. Werving van
nieuwe leden etcetera. Als positief program-
mapunt kwam de opbrengst van de Pretty
Markt en Jantje Beton aan de orde.

Zaterdagavond 28 november organiseert de
vereniging een dropping voor de leden van
hun familie.

Dorpsschool Vorden
damkampioen
Voor het eerst sinds jaren kent Vorden bij
het dammen een nieuwe schoolkampioen.
Afgelopen zaterdag werd de bijzondere
school Het Hoge door de openbare lagere
dorpsschool onttroond. Het team bestaande
uit Ernst te Velthuis, Radjes Chotkan, Hans
Norde, Erwin Hengeveld en Wilco Klein
Nengerman won met 7-1 van Het Hoge en

Aktiviteiten kulturele verenigingen gem. Vorden
1981/1982

1 4 november

1 2 december

1 9 december

3 januari

1 6 januari

30 januari

13- 14 februari

20-23 februari

5, 6, 13 maart

20 maart

29, 30 april

verenigingen

karnavalsvereniging De Deurdreajers

toneelvereniging Krato Kranenburg

muziekvereniging Concordia

muziekvereniging Concordia

karnavalsvereniging De Deurdreajers

Vordens Toneel

muziekvereniging Concordia

karnavalsvereniging De Deurdreajers

muziekvereniging Sursum Corda

muziekvereniging Concordia

Oranjevereniging Vorden

lokaliteit

zaal Schoenaker

zaal Schoenaker

Vorden

Dorpscentrum

zaal Schoenaker

Dorpscentrum

Dorpscentrum

Schoenaker/Herberg

Dorpscentrum

Dorpscentrum

Dorpscentrum/dorp

omschrijving aktiviteit

aftreden/installatie Prins en zijn gevolg

toneelvoorstelling

jaarlijkse oliebollenaktie

N ieuwjaarskoff ieconcert

Pronkzitting, buut/dans/zang/enz.

toneelvoorstelling

zaalkermis

karnavalsaktiviteiten

jaarlijkse muziekuitvoering

jaarlijkse muziekuitvoering

toneel/Oranjeprogramma

met 8-0 van de Sint Antonius school. Het
Hoge versloeg deze school met 7-1. Eind-
stand en kampioen Dorpsschool 4 punten;
Het Hoge 2 punten en Sint Antoniusschool
O punten. De Dorpsschool mag Vorden nu
vertegenwoordigen bij de finale distrikt
Oost.

Treffers '80
Het eerste team van Treffers uit Vorden
blijft in de tafeltenniscompetitie koploper.
Tegen Litac uit Lichtenvoorde werd met 6-4
gewonnen. Evers, Schoenaker en Knippen
wonnen elk twee partijen. Het dubbelspel
ging verloren. Het tweede team leed in Bel-
trum zijn eerste nederlaag. Hovenkamp
won twee partijen. Voortman kwam een-
maal tot winst terwijl Blijdeveen (ingevallen
voor de Heus) niet tot winst kon komen. De
uitslag werd 7-3 in het voordeel van Vios.
Het jeugdteam won van Dynamo-Neede.

Muziekavond buurts(£p
Wildenborch
"Wij leven vrij, wij leven blij hier in de Wil-
denborch. De koeien grazen in de wei, de
paarden staan er rustig bij, de trekkers doen
het zware werk op het land en^We wei".
Ziedaar het Wildenborchs Voll^rred zodat
het dit weekend in de Kapel in de Wilden-
borch werd geïntroduceerd. Dit gebeurde
op een muziekavond waaraan de gehele
buurt meedeed en die was georganiseerd
door de heer en mevrouw Kok. Laatstge-
noemde gaf tekst en uitleg bij het gebodene.
Behalve verschillende solo-nummers werd
aan deze avond medewerking verleend door
het koor van de vrouwenvereniging en door
de dansgroep van de Plattelandsvrouwen
onder leiding van mevrouw Bosma.

Deurdreajers-
ka r n aval 1981
van start
De eerste nachtvorst heeft zich reeds aangekondigd en in menig gezin
smult men al van de hutspot en andere winterkost.
Misschien een vreemde inleiding om te vertellen dat de tijd voor een
nieuwe karnavalsvorst ook weer is aangebroken. Op verschillende
plaatsen is de eerste zittingsavond al achter de rug, maar aanstaande
zaterdag 14 november is het de beurt aan karnavalsvereniging De
Deurdreajers om het seizoen te openen.
Het voornaamste programmapunt is uiteraard de installatie van de
nieuwe Prins. In residentie zaal Schoenaker zullen Prins Emil l en zijn
gevolg van hun zware taak ontheven worden. Vanzelfsprekend kan
men ook weer genieten van optredens van o.a. de Dansmarikes, de Hof -
liederentafel, het trio De Mijori's en buutredner d'n Droadnaegel uut
Zutphen. De zittingsavond wordt traditiegetrouw besloten met een
feestelijk openingsbal waarbij de nieuwe Prins en zijn gemalin de dans
zullen openen. De muzikale omlijsting wordt deze avond verzorgd door
het Hanska Duo.
We geven graag gelegenheid aan de nieuwe Prins om nu alvast enkele
woorden tot zijn toekomstige onderdanen te zeggen.

DEURDREAJERS VAN VORDEN/KRANENBURG,
Op zaterdag de 14e november zal ik als nieuwe Prins de scepter overne-
men van mijn illustere voorganger Prins Emil I. Daarom ben ik alvast zo
vrij om u allen als gast uit te nodigen bij mijn installatie als Prins der Deur-
dreajers.
Wie is dan wel die nieuwe Prins, zult u zich afvragen. Nu, ik ben 3 7 jaar
geleden in Warnsveld geboren en mijn beroep is administratief ambte-
naar. Verder wil ik niets verklappen, want als u meer wilt weten kom dan
op mijn feest. Samen met mijn gevolg hoop ik u een fijne karnavalsavond
te bezorgen. In deze sombere tijden waarin wij tegenwoordig leven, is
een goede karnavalsavond het beste medicijn om de zorgen eens te ver-
geten. Beste nar r innen en narren: blijf n iet thuis zitten maardreaj us deur.

Met karnavalsgroeten: de nieuwe Prins

Feestelijke heropening van jubilerende
"Bazar Kranenburg"
Voor de familie H. Sueters (Bazar Kranenburg) was het afgelopen weekeinde historisch en on-
vergetelijk. Men heropende op feestlijke wij/e de winkel aan de Ruurloseweg, tenvij l tevens het
vijftigjarig bestaan van de zaak werd gevierd.
Velen kwamen een kijkje nemen in de prachtige nieuwe zaak. Bazar Kranenburg is een begrip
geworden in de omgeving maar ook elders, want men heeft een zeer uitgebreide klantenkring.
De verkoop ruimte is door het bijtrekken van de vroegere garage aanmerkelijk vergroot. Bazar
Kranenburg heeft danook letterlijk alles te koop; vooral in speelgoed en huishoudelijke artike-
len kan men uitstekend terecht. De familie Sueters heeft het assortiment aanmerkelijk uitge-
breid en mede in verband met de a.s. Sinterklaas- en feestdagen kan men gzellig en goedkoop
winkelen.
Voor de gemeente Vorden en de familie Sueters is de heropende Bazar een fraaie aanwinst.
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BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Champion Race, 12 vs. Shima-
noRSder f522,-
Barink, Nieuwstad 26

"Fouragehandel Oost Neder-
land" Bekend om lage prijzen
en goede kwaliteit. Wij kunnen
leveren: Weidehooi in meerde-
re soorten, graszaadhooi, tarwe
- gerste - rogge en haverstro."
Tijdig bellen 08352-1375.

Wie weet waar mijn gazelle he-
renfiets gebleven is. Graag in-
lichtingen hierover aan
Han Wesselink, tel. 6774

Unicef kinderfonds van de vere-
nigde naties. Wenskaarten,
briefpapier. Geschenken voor
alle gelegendheden (o.a. bouw-
speelgoed en bureauagenda's)
Verkoop: mevr. Greven, tel.
05752-2360; mevr. van Burk,
tel. 05752-1732

Huur
Mister Steam
•n 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.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Te koop: 1 paar ski's, 180 cm
1 paar ski-schoenen 44/45
Stationsstraat 12. Tel. 05735-
2500. Ruurlo.

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

JOWE-KEIJENBORG
BRANDERHORSTWEG 5 -TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

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

grondboren, motoren enz. enz.

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

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

L0Q0lvV 3r6n zijn altijd een dankbaar kado-artikel. Daarom

heeft Wullink een uitgebreide kollektie inge-

kocht waaruit het voor u makkelijk kiezen is

voor St-Nicolaas

WULLINK Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4. Telefoon 1342 (*- _ii

de prijs valt U
beslist mee .05752.131

voor een exclusieve trouwreportage ! Kerkstraat 1 Vorden

Mantel voordeel
Restanten mantels tot maat 46 nu 59,-; 89,- en 98,
Loden mantelS m/ruiwoering nu ................................................. 1 59,"

Stepp. mantels en mantels m/bontvoering v a 240,-
Curll mantels en jasjes f 695,- en 595,
Bontjasjes Va98,-

in diverse kleuren nu 1 98,- 611 298,'

RUURLO
Vrijdags doorlopend open tot 9.00 uur

Huur
Mister Steam
en reinig zelfjiw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1314

Concert SURSUM CORDA
chr. gemengde zangvereniging

ZATERDAG 14 NOVEMBER a s
in de Ned. Herv. Kerk te Ruurlo

m.m.v. Kinderkoor: Sursum Corda
Muziekgroep: Sursum Corda

Solisten: Fenny Kistenmaker sopraan
An Huitink alt
Ton Verheul tenor
Wim van Oene bas-bariton
Hanneke Beets piano

Algehele leiding: Jan van Rijnswou

aanvang 20.00 uur.
Toegangskaarten: f 4,— (kinderen t/m 12 jaar f 2,50)
Voorverkoop: Krommendijk - Barchemseweg

Meulenkamp - Dorpsstraat

Garant schoenen
daar sta je op

•

Bonny is gewoon sjiek. Modieuze flat-
trotteur met opvallende vlechtgarnering
op het voorblad. Warme kastanje
kleur. Styled by
Pimpernel.

89,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

UNIEKE KANS!
OM EEN GRATIS 2-PERSOONS

REIS TE WINNEN NAAR DE BRUISENDE
WERELDSTAD PARIJS!

DEZE KANS BIEDEN WIJ U ALS U KOOPT BIJ DE
VORDENSE WINKELIERS!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Wïldrit
"De Graafschaprijders"
Aan de wildrit die "De Graafschaprijders"
zondag organiseerde werd door 59 personen
deelgenomen. De rit was uitgezet door de
heren G. Verstege en B. Horsting. Uitsla-
gen:
Auto's A-klasse: 1. J. Luiten, Zutphen 30
str.: 2. W.D. Wisselink, Ruurlo 33: 3. B. Re-
gelink, Vorden 37 strafpunten.
Idem B-klasse: 1. M.L. Baakman, Eefde
196: 2. W. v.d. Peyl, Vorden 227: 3. L.J.M.
Wopereis, Lichtenvoorde 234 strafpunten.
Toerklasse: 1. S. Schilstra, Zutphen 39: 2.
A, Bosch, Hengelo 42: 3. G.A. Schot, Zut-
phen 46 strafpunten. De heer M.P. Jansen
uit Zevenaar werd met 210 strafpunten win-
naar bij de motoren. De heer DJ. Rouwen-
horst reikte na afloop de prijzen uit.

Nationale jeu g d collecte
De onlangs in Vorden gehouden collecte
van het Nationaal Jeugd Fonds - het fonds
van Jantje Beton - heeft het forse bedrag
opgeleverd van in totaal f. 1972,05 gulden.

15 maart naar Parus
De reizen Parijs, gewonnen in de Sint Nico-
laas Aktie 1981 zijn vastgesteld op maandag
15 maart.
Deze reis wordt met excursies volledig ver-
zorgd door de O. A. D. De Sint Nicolaas aktie
van 12 november tot en met 5 december gaat
op dezelfde wijze in z'n werk als vorig jaar.
ledere koper ontvangt bij elke vijf gulden
aanbestedingen een bon en vijf bonnen op
een kaart is een kanskaart, die tot vijf maal
toe kan meedingen naar een van de vele prij-

ledere koper mag meerdere kanskaarten
inleveren en hoe meer ingeleverde kans-
kaarten des te meer kansen heeft U op een of
meerdere prijzen. Beproef uw geluk en doe
de SintNicolaas inkopen bij de deelnemen-
de winkeliers in het unieke en complete
koopcentrum Vorden.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Is al weer un wekke of wat elene da'k meneer Jonkman tegen kwamme,
'k gleuve op 't pokantoor waor wi'j op onze beurte stonn'n te wachten.
Meneer Jonkman wont now al weer un jaor of wat bi'j ons an de rand van
't darp in un mooie bungaloo waor e van zien pensjoen zit te geniet'n.
Nao un praötjen oaver 't slechte weer van dizzen harfs wol e wett'n of de
barbier nog weer in 't Dorpscentrum kwam dit seizoen. Now ken ik wel
un barbier die un besunder vediensteluk lid is van un plaatselukke me-
ziekverenugging maor dat den zelf ok un orkest had waor e zo hier en
daor met ging blaozen daor ha'k nog nooit van eheurd. Maor hee be-
doel'n 'n helen anderen barbier, ene met un engelse name, Baarber
sprok i'j 't uut.
Now, daor was 'k gauw met klaor. 'k Vrooge um of e „Contact" of un an-
der regionaal blad neet leaz'n. Nee, daor had e nog nooit oaver eprakke-
zeerd, hee was geabonneerd op un landelukke krante die hee 's margens
bi'j zien eerste köpken tee al kon leaz'n. Dan wisse zat van wat t'r zoal in
de weald gebeurn.
'k Heb um toen maor uuteleg dat de luu die veurug jaor die aovunde op
touw heb ezet now met vekansie nao de Bahama's bunt umdat t'r in Vor-
den toch gin hond nao die culturele veurstellingen kwam kiek'n. Daor
begrep e niks van, 't was toch zo mooi ewes. ,
„En waor bu'j nog meer hen ewes as nao den barbier?"
„Eerluk ezeg nargens, nao Deaventer of Durkum gao'w nog wel 's a'w
wat zien wilt wat de moeite weerd is. Maor 'k vinne 't toch gek dat hier
nooit wat te doene is".
„Man, dat kump umda'j neet met de plaatselukke dinge op de heugte
bunt. D'r bunt aovunde zat van onze verenigingen wao'j ow heel bes ve-
maak'n kont, nemt maor 's un andere krante dan blief i'j teminste un be-
tjen bi'j met wat t'r zoal te doene is".
Vegangen zondag bell'n meneer Jonkman mien op umme te vetell'n dai
en nao een van de twee aovunde van Jong Gelre en de Plattelandsvrou-
wen wasewes. Dat hadd'n ze in de krante ezeen en op andringen van zien
vrouw waar'n ze toen maor egaon. Now spiet hadd'n zee d'r bepaold neet
van: „Eerluk ezeg ha'k nooit edach dat ze hier zoiets veurmekare konn'n
kriegen en zu'k spel op de planken konn'n brengen. Veur un stel dat 't uut
liefebri'je dut besunder goed, dat mo'k zeggen. En wi'j heb t'r met volle
plezier nao ekekk'n. Daornaöst was 't t'r nog bar gezellug ok, nao de tied
he'w met un paar kennussen un lekker borreltjen edronken. Zoiets
gao'w vast nog 's vaker doen".

Op die meniere wöd meneer Jonkman vaste nog wel un keer een van de
„onzen" bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

De beste

professionele kettingzagen
zijn "directe afstammelingen" van

Sachs-Dolmar!

Sachs-Dolmar professionele kettingzagen
Grote vermogens... licht te hanteren.
Bedrijfszeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veilig l

Wij adviseren u graag over uw
Sachs-Dolmar kettingzaagl

SACHS

DOLMAR
barendsen

Zutphenseweg - Vorden

WIE WIL ER
50 GULDEN
PREMIE?

U hebt gedegen
redenen om hetbin-
nenonderhoud uitgere-
kend deze winter te
laten plaatsvinden.
Want nu kan de winterschilder u
een premie bieden die hoger is
dan ooit: f 505- per man per dag!
Maak dus snel een afspraak

voor een vrijblijvende
offerte.

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDER

Ruurloseweg 35. Vorden.
Tel. 05752-1523

LAAT DE WINTERSCHILDER
KOMEN, UITGEREKEND Na

Te huur: Helft van dubbel woon- PEDICURE
huis met C.V. en open haard, 3 Mevrouw G. Wentink, Hane-
slaapkamers, garage en ruime kamp 4 telefoon 2492, Vor-
tuin. Aanvaarding eind 1981. ^
Brieven onder nr. 35-1. *

Karnavalsvereniging

De Plaggenstekkers
organiseert op zaterdag 14 november

FEESTAVOND
met afscheid van Prins Jan II

met medewerking van dansorkest

De Flamingo's
aanvang 20.00 uur in

Zaal De Boggelaar
Vordenseweg 32, Warnsveld



WEEKKNALLERÜ

Sportieve molière voor haar en hem van Eve en Adam
shoes. Maten 36-46 f 74,90

Deze weekf50-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

Mt^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386 j

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wü vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide &-^ kollektie.

Desiree
verlovingsringen

uw juwelier

Oö juwelier
siemennk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorcfen .

Nerfplooitjes aan
hals en voorpand,

// polosluiting en
roesjes maken deze
blouse met rok tot

'een combinatie met allure:
/ Gebreide acryl met

noppeneffect in de kleuren
écru, raf-blauw en bordeaux-

rood. Van maat 38 t/m 44.

149*
MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Mooie dingen maken
is niet duur!

Met Zareska maakt u heel mooie dingen.
Heel voordelig ook!

Keus uit een groot assortiment breigarens.
Altijd in de nieuwste,

modieuze kleuren.

., , -
<mu •mi :/

kreatief
centrum

*»
K:

KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

MOMENT AANBIEDING:

'n studio foto op het formaat
20 x 28 cm in kleur

voor:

geldig van
11 november
tot
25 november

Sommige momenten in het leven
zijn een vakfotograaf waard.

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10

7255 AC Hengelo (GLD)
05753-2386

GRATIS

VORDEN

PARIJS

_ meubels
stofferen
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet teger^^den, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Koop in Vorden tijdens
de St. Nicolaasaktie
en u maakt kans op
een van de vele prijzen
waaronder vijf
2-persoons reizen
naar Parijs.

Let op! nu bü

Autorijschool
Oortgiesen

de eerste 1 0 lessen è f 35,— en
gratis elke week theorie.
Brinkerhof 82. Vorden
Ml. Rijksgediplomeerd. tel.
2782.

zondag 15 november

TREPHONE
Vrijdag 4 december:

PETER KOELEWIJN
Hengelo G ld. telefoon O5753-1461

Industrieweg 2
VORDEN ^

OPHEFFIIMGS Uil"

VERKOOP

tot 29 nov.

(i.v.m. reorganisatie)

bankstellen
salontafels
eetkamermeubels
kaaskasten
b rood kasten
vitrinekasten
t.v. kasten

secrétaires
etc.

%
korting

OPENINGSTIJDEN:

Ma t/m Do 08.00-18.00
Vr 08.00-21.00 Za 08.00-17.00



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf heden
op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30
uur, alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ver-
zoek met bijlagen van:
1. de heer A. Bosch, Scheggertdijk 26 te Almen om een

nieuwe, de gehele inrichting omvatende vergunning
voor het in voorraad hebben en handelen in vuurwa-
pens en munitie op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie M. no 713, plaatselijk bekend
Almenseweg 34 te Vorden, datum verzoek 26 oktober
1981;

2. Textielreiniging Siebelink B.V., Industrieweg 3 te Vor-
den om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een wasserij op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M
no 176, plaatselijk bekend Industrieweg 3 te Vorden,
datum verzoek 29 september 1981.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van deze ver-
gunningen kunnen door een ieder gedurende een maand
na de dagtekening van de/e kennisgeving schriftelijk wor-
den ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen
bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan ook mondeling in persoon of b ij gemachtigde
bezwaren inbrengen op een openbare zitting waar gelegen-
heid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling.
Beide zittingen zullen worden gehouden in het gemeente-
huis te Vorden, en wel op 27 november 1981, De zitting ten
aanzien van de aanvraag genoemd onder punt l is gepland
om 9.30 uur en die genoemd onder punt 2 om 10.00 uur.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend ge-
maakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd
met het bezwaarschrift bij het gemeentehuis worden inge-
diend.

Beroep tegen de op het verzoek genomen beschikkingen
kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestel-
de termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft inge-
bracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen.

Datum: 12 november 1981.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 8.30 tot 1 2.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavond in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter inza-
ge een verzoek met bijlagen van de heer G. Bats, Joos-
tinkweg 4, Vorden 7251 HK om vergunning tot het
oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een propaangasinstallatie van 500 liter. Adres Joostink-
weg 4, kadastraal bekend gemeente Vorden sectie L
nummer 198. Datum verzoek 29 september 1981.
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 tegelijkertijd
met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
Strekking van het ontwerp van de beschikking: de ver-
gunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden
ter voorkoming van gevaar, schade of hinder buiten de
inrichting.
Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door een
ieder gedurende een maand na dagtekening van deze
kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij het ge-
meentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften wor-

, den mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtig-
de mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit moet
plaatsvinden vóór 5 december 1981. U gelieve 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: 12 november 1981
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink

Nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, telefoon
2323, toestel 19.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

••-;^.WfL.w^>': en voor
• '.vt.Vr^.ufSMbia^».. ....

alle mogelijke
tuinartikelen

i

(Htr™.?i*'!r Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

**

*p& ®

0<*

yax

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

MAJORETTE RACEBAAN
met een lengte van 4,30 meter inclusief spectaculaire
looping. Auto is zonder batterijen te gebruiken.
Een pracht stuk speelgoed, alleen deze week
voor een weggeef prijs.
Normale Tuunteprijs 24,95 WEEKTOPPER 19,95

Lekker VerS brOOd - Hoog in kwaliteit nor-
maal in prijs

Dat fijne brood koopt U alleen bij Uw War-
me Bakker

Tegen inlevering van deze advertentie

f 1,-KORTING
bij aankoop van een Roomboter Amandelstaaf.

Warme Bakker OPLAAT
bakt het voor U. Tel. 1373

JOGGING JACKS
met capuchon en 2 steekzakken. Een gemoltoneerd
jack voor een sportieve prijs.
Adviesprijs is 29,50. 1C

WEEKTOPPER l Of"

UMI SPENCERS
in bordeaux, marine, loden. Ze zijn er weer
volop en bij Tuunte natuurlijk OQ K l]
een fijn prijsje. TUUNTEPRUS

Dames Jacquard Lurex truien
in veel patronen en moderne kleuren.
Deze mode truien zijn bij Tuunte al spot-
goedkoop verkrijgbaar.
Adviesprijs 49,50 WEEKTOPPER

ECHT SUÈDE JONGENS JACKS
met gebreide kraag en bijpassende sjaal. Een teddy gevoerd
jack dus ook heerlijk warm.
De laatsten gaan weg voor TUUNTEPRUS

MEISJES NOORSE TRUIEN
een pracht kwaliteit met leuke noorse
patronen. De adviesprijs is 25,-

WEEKTOPPER 15,-
MEISJES KNICKERBROEKEN
de grote mode ook bij De Tuunte voor speciale prijzen.
In corduroy en flannel.
Bij Tuunte zijn ze er al vanaf

TUUNTEPRUS

.^

GROTE ASAHI-PENTAX SHOW
Tot en met 14 november tonen wij U
graag zonder enige verplichting het he-
le Asahi-Pentax programma van 110
formaat tot 6 x 7 .

FOTO DOLPHUN
Kerkstraat 1 , 7251 BC Vorden.
Tel.05752-1 31 3

Ons lekker gebakken brood,

Zo uit de oven in de
winkel
dat is pas vers.

ECHTE WARME BAKKER

ASSELTV A N

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Bent U in december of in 1982 12 1/2 of 25 jaar getrouwd?
Neem dan direkt kontakt op met Proficiat Express
telefoon: 05470-4105
U ontvangt dan GRATIS een felicitatiepakket met produk-
ten van bekende Nederlandse merkfabrikanten van één on-
zer Hostesses.
Enkele plaatselijke detaillisten bieden U tevens leuke kor-
tingen en/of geschenkjes aan.
Profiteer nu van ons unieke felicitatiepakket!
Proficiat Express bezoekt per jaar zo'n 50.000 12 1/2 en 25
jarige bruidsparen, zonder enige verplichting.

Tevens zoeken wy representatieve FREE-LANCE Hostes-
ses.

OoA foor bet f r slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

stecdt dot

Zutphenseweg - Vorden

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

m— J Cl Cl! volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.

TOYOTA CorollaDX (2 x) 1980
TOYOTA Starlet 5 sp. 3 drs 1978
TOYOTA Corolla 30 de luxe '77/78/79
TOYOTA Carina 1.6 de luxe 1976
TOYOTA Cressida 4 drs de luxe 1978
TOYOTA Celica 2000 XT 1979
FORD EsCOrt 2 drs. de luxe m. gasinst 1978

OPELAscona4drs 1977
FIAT 128 1976
DATSUN Sunny 120 Y 1979
TOYOTA CreSSida met gasinstallatie 1977

TOYOTA Carina stationw m gasinst 1979

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.), Vorden,
Ruurlo en Zieuwent

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G.), tel. 05753-1256

Erkend gas-inbouwstation voor Toyota-Vialle
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