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JAC.H. DE JONG BIJ OPENING NEDAC OOST:

Succes is een zoete drank
waarvan je echter niet
dronken mag worden

Het 20 jarig jubileum van de Nedac; het 15 jarig jubileum van Sorbo alsmede de op&ung van het gebouwencomplex
Nedac Oost is vrydag in Vorden niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het was een kon^p en gaan van vele relaties, ge-
nodigden en andere belangstellenden. Alleen al 's avonds by het diner-dansant in het gebouwencomplex zelfwaren
bijna 600 personen bijeen.

Nadat de genodigden 's middags door
de direktie bij de Sorbo waren verwel-
komd, kreeg men een film te zien. De-
ze film gaf niet alleen een beeld van
zoveel jaren Nedac en Sorbo maar liet
de aanwezigen bovendien zien hoe
mooi het dorp Vorden wel is.
Hierna reden de koetsjes af en aan om
de gasten via kasteel Vorden naar het
gebouwencomplex Nedac Oost te
brengen. Bij het kasteel wachtte men
een surprise in de vorm van Saartje.
Deze bood alle dames een roos aan,
terwijl men bovendien met Saartje op
de foto mocht.

Opening gebouwencomplex
Tijdens de receptie werden de vele
gasten en personeel toegesproken
door de president-direkteur Jac. H. de
Jong. Deze ging in het kort in op het
jubileum van Sorbo en Nedac. "In fei-
te hadden we dit vorig jaar al moeten
vieren. We hadden evenwel geen tijd
en bovendien wilden we liever wach-
ten op de totstandkoming van Nedac

Oost. Ook moet ik eerlijk zeggen dat ik
even geaarzeld hebt om het succes
van onze onderneming te demonstra-
tief te tonen in deze economische
moeilijke tijd.
Nedac-Sorbo staat stevig in de bran-
ding en wij groeien nog steeds. Succes
is een zoete drank waarvan je echter
niet "dronken" mag worden", aldus de
heer De Jong.
Hij wees op het feit dat zijn vrouw
steeds naast hem staat. "Zij geloofde
in mij en dat gaf mij de kracht, terwijl
ook mijn medewerkers geloofden in
de Nedac-Sorbo formule".
De heer de Jong bracht de vele zaken-
relaties dank. "Bij velen is een vriend-
schappelijke zakelijke relatie ge-
groeid. Wel met behoud van alle
objektiviteit die nodig is bij de inkoop.
Voorts ging hij nog even in op zijn stel-
regel: "Distributie is produktie op weg
naar consumptie", waarbij hij stelde
dat de distributie volop in beweging is.
Nadat Nedac-Oost officieel door hem
voor geopend was verklaard werd het

Nutsfloralia
De jaarlijkse bloemententoonstelling van Flora! ia wordt dit jaar gehouden op 30
september en l en 2 oktober a.s. in de grote zaal van het Dorpscentrum.
Zoals elk jaar zijn er ook nu weer wedstrijden aan verbonden, waaraan iedereen
kan meedoen. We hopen vele van de, in het voorjaar, uitgereikte stekplanten terug
te zien, zowel van de schoolkinderen als van de volwassenen.
Gezien de resultaten op de lesavonden van de leerlingen van de jaarlijkse bloem-
schikcursus, zullen de inzendingen hiervan zeker de moeite waard zijn. We hopen,
dat ook cursisten van voorgaande jaren, door inzendingen zullen laten zien, dat zij
het bloemschikken nog niet verleerd zijn.
De inzendingen worden gekeurd door een vakkundigejury en er zijn vele mooie prij-
zen beschikbaar voor de mooiste inzendingen.
De Vordense bloemist Dijkerman heeft toegezegd, evenals voorgaande jaren, een
stand te verzorgen en ook de firma Kettelerij zal van de partij zijn evenals de heer
Spiegelenberg. Ook komt dit jaar de Tuinbouwschool uit Borcu/o weer met een in-
zending. Het belooft dus zekerde moeite waard te worden, om een bezoek te brengen
aan de Floralia tentoonstelling op één van de bovengenoemde dagen. U bent van
harte welkom.
Nadere gegevens omtrent plaats en tijd van inlevering vindt U in een advertentie el-
ders in dit blad.
P.S. Door een politieverordening mogen wij helaas de loten niet meer door de
schoolkinderen laten verkopen. Het bestaan van Floralia hangt echter wel van de
lotenverkoop af, dus wilt U dat Flora/ia b/ijji bestaan, steun ons dan door loten te
kopen. Ze zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden (zie advertentie). Bij voorbaat
dank.

woord gevoerd door de dochter van de
direktie Marianne de Jong. Zij memo-
reerde onder meer dat zij is opge-
groeid met Sorbo. "Wij hebben dat al-
tijd als prettig ervaren en hebben met
ons viertjes een zeer goed familie-
band", aldus Marianne de Jong die sa-
men met haar broer Jeroen pa en ma
danig in de bloemetjes zette.

Luchtfoto's
De heer H. de Jonge, verkoopleider
Nedac tevens de man die het langst bij
het bedrijf (uiteraard opde direktie na)
in dienst is sprak gelukwensen uit na-
mens het totale personeel. Hij toonde
respekt voor het feit dat de direktie er
steeds in is geslaagd het bedrijf ge-
zond te houden. "U hebt in al die jaren
echt niet met Uw duimen zitten te
draaien". Als blijk van waardering
kreeg de direktie een tweetal luchtfo-
to's aangeboden, Nedac Oost en het
gebouwencomplex van de Sorbo
voorstellende. Nadat de muziekvere-
niging "Concordia" 's avonds een mu-
zikale serenade had gebracht, hetgeen
zeer op prijs werd gesteld, volgde het
diner-dansant met een keur van ar-
tiesten.
Deze avond werd gepresenteerd door
Willem Duys. Medewerking werd on-
der meer verleend door "The Or-
phean Singers" uit Doetinchem, voor
welk koor de heer de Jong een lied had
geschreven met muziek. Tijdens dit
lied "pluk de dag" vertolkte de heer de
Jong / e l fde solo-partij. Verdere me-
dewerkenden waren deze avond on-
der meer Patricia Paay; Yvonne Kee-
ly; Donna Lynton; Los Alegros.
Hoogtepunt was evenwel het optre-
den van "The Star Sisters". De aanwe-
zigen konden er maar niet genoeg van
krijgen. Aan alles komt echter een
eind. Zo ook aan deze voor Nedac-
Oost zo'n belangrijke dag.

Dorpscentrum
In het "Contact" van vorige week
stond een artikeltje dat als kop mee-
droeg "Nadelig saldo dorpscentrum te

hoog". Deze kop kan misverstanden
opwekken. Weliswaar heeft het
Dorpscentrum voor het komende jaar
een nadelig saldo van f 152.000,- maar
dat wil nog niet zeggen dat dit nadelig
saldo te hoog is.
Wat het college aan de raad schrijft is
het volgende: "Wij stellen U voor bij
de vaststelling van de gemeentebe-
groting voor 1984 voor de onderhavige
stichting een subsidiebedrag van
f 152.430 op te nemen. Wij merken
hierbij evenwel op, dat het in het ka-
der van de noodzaak om te komen tot
verlaging van de gemeentelijke uitga-
ven in ons voornemen ligt begin 1984
met het bestuur nader overleg te ple-
gen of en ja op welke wijze tot vermin-
dering van het nadelig saldo kan wor-
den gekomen".

JAARBEURS

OOSTEN
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NIEUWS
VAN DE KERKEN

Meedoen iret de
bloemengrTOt
Iedereen kan meedoen met de bloe-
mengroet vanuit de Bloemendienst in
de Dorpskerk ook door bloemen-te-
brengen-naar-de-kerk en wel op a.s.
zaterdagmorgen 24 september. Als
het kan dan wel graag voor koffie-tijd.
Daarna kan dan de leiding van de Zon-
dagsschool de bloemen rangschikken,
ordenen en van een adreskaartje voor-
zien.
Dank voor dit mee-doen.

Kapel de Wildenborch
Op de vierde zondag van de maand,
zondag 25 september, is er ook kerk-
dienst in de Wildenborchse Kapel. Ds.
Veenendaal hoopt daar de dienst te
leiden.

Programma
gezamenlijk
kerke-werk
Bij de uitgangen van de verschillende
kerken in Vorden-Kranenburg liggen
boekjes (blauw) met het programma
voor het gezamenlijke kerke-werk
1983-1984. Ze zijn ook in het Dorps-
centrum uitgedeeld na de gezamenlij-
ke startdienst in de Dorpskerk op zon-
dag 11 september j.1.
Neemt u eens zo'n brochure mee.
En we nodigen u uit mee te doen, ou-
deren en jongeren. Er zijn leerhuisa-
vonden, Bijbelkring, catechesejeugd-
werk, jongerenkoor, verenigingen
en/.., enz.

Jongeren-avonden
Hervormde gemeente
We noemen graag nogmaals de data
van de jongeren-avonden van de Her-
vormde gemeente, in de hoop dat an-
dere besturen en organisaties deze ge-
plande avonden "vrij laten".
- maandag 24 oktober: samen Ge-
meente zijn
- dinsdag 31 januari: Kerk en maat-
schappij
- donderdag 22 maart: KJeur beken-
nen, uitkomen voor je Christen-zijn.
De jongeren (18-30) ontvangen hiero-
ver te zijner tijd een uitnodigende
brief met alle gegevens. De avonden
worden gehouden in "de Voorde".

Port betaald
Port pavc
kantoor Vorden

Bloemendienst-
gezinsdienst in de
Dorpskerk
A.s. zondagmorgen 25 september
wordt in de Hervormde Dorpskerk de
jaarlijkse bloemendienst gehouden in
samenwerking met Zondagsschool en
Jeugdkerk.
De kinderen kunnen zo veel als moge-
lijk bij de ouders in de kerk gaan zit-
ten. Kinderen die alleen komen,
wachten op elkaar bij "de Voorde" en
gaan dan samen met een leider/sters
van de Zondagsschool de kerk bin-
nen.
De liturgie voor deze dienst wordt uit-
gereikt. De samenzang van mooie, be-
kende liederen wordt feestelijk bege-
leid door Rudi van Straten, organist en
Philip Pelgrum uit Almen, trompet-
tist. Ds. Krajenbrink hoopt deze bloe-
mendienst-gezinsdienst te leiden.
Na de dienst brengen kinderen van de
Zondagsschool en leden van de
Jeugdkerk en ook andere kerkgangers
bloemen naar zieken, bejaarden en
ook naar enkele gemeenteleden die
we zo willen groeten en gedenken.
De Dorpskerk wordt weer fleurig ge-
tooid met vele bloemen. Iedereen is er
hartelijk welkom, zondagmorgen 25
september.

GEBOREN: Linda Bogchelman.
ONDERTROUWD: J.H. Kettelerij
en J.G. Olthof; M.H.J.M. Helmink en
A.Th.A. Schooltink.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: G.M.B. Gerritsen,
oud 64 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie-
ring; zondag 9.00 uur: Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 25 september: 10.00 uur en
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra, viering
H.A.

HERVORMDE GEMEENTE
zondag 25 september 10.00 uur: ds.
J.C. Krajenbrink; Bloemendienst-ge-
zinsdicnst i.s.m. Zondagsschool en
Jeugdkerk. Samenzang, orgel, trom-
pet.

KAPEL DE W1LDENBORCH
zondag 25 september 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal.

WEEKENDDIENST HUISARTS
24 en 25 september: dr. Vaneker, tel.
2432. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringen konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 24 september 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277. -
Weekdienst dr. Breukink, tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
24-25 september: W. Haccou, Vor-
den, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEK-JE
Mevr. Gille. Tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

NOODHULPDIENST
September: mevr. v.d. Vuurst, tel.
2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag. Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te
Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk:
Mevr. M. Kersten. Spreekuren: ma,
wo en vr, 8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-
9.30 uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Len-
selink. Spreekuren: ma, wo en do,
8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening:
Mevr. KA. Altena. Tel. 05752-3246.
Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

A.A.W. H U L P V H R U I N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelq Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



Uw VS-markt heeft daar
modisch garen voor.
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groenten
Geldig van 22/9-24/9'83

Dat is kwaliteit...

Vatverse
zuurkool

Q49
onze vaste lage prijs 0.65
nu deze week pak a 500 gram
Houdbaarheid enkele weken. Bewaart u de
zuurkool op een koele plek, het liefst in uw
koelkast.
Puike
aardappelen
(bintjes) 5 kilo

James Grieve
heerlijke sappige
handappel. 2 kilo

Let op... Voor een heerlijke pan
groentesoep... verse
Soepgroenten
zak a 400 gram

2?s
198

128
Maandag 26/9:
Prei van de klei
l kilo

Q?8
Dinsdag 27/9:
Hutspot
750 gram

0?8
Woensdag 28/9:
Gekookte bieten
l kilo

0?8

In de warmte van de afgelopen zomer denkt u niet aan
de snijdende koude van de winter. Maar die winter
komt gegarandeerd met striemende buien, ijzige
wind, sleetjes rijden en schaatsen. Voor zo'n

winter moetje een lekkere winter-
warme trui hebben en dan gaat er

niets boven eigengebreid.
Begin nu, dan heeft u de eigen-
gebreide garderobe voor de
kou nog in orde en... voordelig.

Kijk maar!

Breigaren

Gogo Renner
Gogo DoIIy
bol 50 gram

Pracht Monstera
gatenplant Nu

Mooie fris-groene
Nephrolepis varen Nu
Supermooie
Gold Crest
groene kamerconifeer Nu

2 cvdamen vol knop
diverse kleuren per stuk 4.95
Deze week nogmaals:
Tros chrvsanten
op kleur of gemengd Nu
per bos 2.95 2 bossen

595
595,
6?5
8751
495

zuivel
Goudse kaas
jong belegen, kilo

Jacqucs kruidenboter
K)0 gram

Mona kwark naturel
225 gram 4^29-
Coberco
vruchtenyoghurt
aardbeien of perziken l liter nu

895
249
Q99
179

kruidenier
149
169
159

Dik speculaas
pak a 3 stuks \^%
Roomboter
amandelblaadjes
pak 200 gram !•£&•

Nieuw! Citric of
salmiak schotels
zak 50 stuks 4^8-

slijterij
| jonge jenever

liter deze week 14?5

allerlei
Brise continue
luchtverfrisser
3 geuren-2^5-

Gloeilampenset
pak 6 stuks. 40-60 en 75 watt

Coppelstock
citroen brandewiji
l liter
Coppelstock
beerenburg

Tafeltennisspel

249
425

Nivea crème
150ml.-335

Aqua fresh tandpasta
50 ml. nu

995
13?5J

650

275
1.29

Head & Shoulders
shampoo
blauw of groen 150 ml. voor

Cote d'Or bonbonbloc

Ola sinasbox

Salata
fles 0.5 liter deze week nog

Limonadesiroop
l liter sinas of frambozen 2-̂ 9

Andy allesreiniger
grote flakon 23%

Diamant frituurvet
500 gram deze week

425
2?s
2?5
179
2?9
239
209

Gogo Gratté
bol 50 gram 4-

l."
139
^m •

Breipennen 3, 3.5 en 4
geplastificeerd metaal per paar

129
•fc •

Bon O Mei
vruchtenyoghurt
aardbeien of bosvruchten
l literpak-2^9-

Hcro cassis
l literfles ±£&

Roosvicee
0.6 liter 2:5̂

Caveau wijn
rood, wit of rosé per fles 4*4&

v.d. Pijl augurken
3/4 pot, AB kwaliteit 4^59"

Zeeuws meisje
kuip 500 gram UQ-

169

159
239
375
129
170

Duyvis brosnoten
3 soorten -2-r2-9-

Smarius beschuit
pak a 2 rol 4-r69"

Appelstroop
pot 350 gr

Unox ragouts
4 soorten 2£&-

159
139
Q99
229

slagerij
Geldig van 22/9 - 24/9 '83

Haas- en
ribkarbonade
500 gram 5.98 hele kilo

Schouderfïlet rolladc
500 gram 6.48 hele kilo

Mager rundergehakt
500 gram 4.98 hele kilo

Schenkel met been
hele kilo

Tartaar
500 gram 7.48 hele kilo

1Q98
1198
8?8
6?8

1350
[Maandag t/m woensdag; 26/9 t/m 28/9

Varkenslappen
met been hele kilo

Verse worst
500 gram 3.98 hele kilo

Schouderkarbonade
500 gram

698
798
548

Geldig van 22/9 - 24/9 '83

Boterhamworst prima
150 gram

Bacon
100 gram

Leverkaas
150 gram

Boerenleverworst
250 gram

Sellery salade
100 gr a m

39
59
39
59

0?8
[Maandag t/m woensdag; 26/9 t/m 28/9

Snijbloedworst
100 gram

Paarderookvlees
100 gram

Gekookte leverworst
ring plm. 500 gram ncr stuk

Q49
139
398

bakkerij
Puntjes bolletjes
zak a 6 stuks

Krentenbollen
zak a 4 stuks

Muesli-slof
400 gram

Q98
Q98
229

Een sneeuwster voor een dichter...
Een huisvrouw uit Hengelo (Gee)
vond boodschappen doen corvee
Tot /A- bij de VS-markt belande

u hebben xr allrs voorhande.
En de prijzen vallen er altijd mee...

Fien Ankersmit
Ruurloseweg 69, Hengelo (G).

MARKT
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden 387'83



Dankbaar en blij geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
dochter en zusje

LINDA

Gerrit, Anja en René
Bogchelman

13 september 1983
Hoetinkhof 110,
7251 WE Vorden.

Wij bedanken alle vrienden en
kennissen voor de felicitaties
en cadeaux die wij ontvingen
ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van onze camping
"Wientjesvoort". Tevens be-
danken wij alle vrienden, vere-
nigingen, beoefenaars van ou-
de ambachten en alle anderen
die zo spontaan hebben mee-
gewerkt aan de succesvolle
braderie.

EAS. Frhr. von MENGDEN
G.C.E.Frfr.vonMENGDEN-

von HEYDEBRECK.

CRUIJF
MATST

AJAX
G.M.

29 oktober naar demonstratie
in Den Haag?
Buskaartjes a f 17,-
(kind f 10,-) bij O. Wempe,
Vaarwerk 17.

AFWEZIG
IM.J. Edens, tandarts

Woensdag 28 september
Donderdag 29 september
Vrijdag 30 september.

Collega's nemen waar.

Te koop: z.g.a.n. eiken wand-
meubel, lang 2,60 m.
Tel. 3513

Fietsroute
Henk en Ans Arf man.
Start: Brinkerhof 13, route
volgt.
Finish: Chinees.

Je vrienden.

Te koop: 1 3 deurs linnenkast.
2/3 leg en 1/3 hang. Teak hout.
Prijs f 75,-.
Tel. 05752-2112.

Voor ieder feest hebben wij
Slingers, crepe-papier, ser-
petines etc.
Bazar Sueters
Kranenburg - Vorden.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

SIERADEN
de nieuwe najaarskleuren
Bazar Sueters
Kranenburg - Vorden.

Doe allen mee aan de 4de
Kastelenloop van deTrimclub
Vorden op zaterdagmiddag a.s.
Afstanden 2'/2, 5 en 10 km.
Aanvang 13.00 uur. Startplaats
Kasteel Vorden.

a.s. vrijdag en zaterdag

Volksfeest Linde
Komt U ook?

Stomerij voor Vorden e.o.

Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Doe allen mee aan de 4de
Kastelenloop van deTrimclub
Vorden op zaterdagmiddag a.s.
Afstanden 21/2, 5 en 10 km.
Aanvang 13.00 uur. Startplaats
Kasteel Vorden.

a.s. vrijdag en zaterdag
117e Volksfeest bij de molen in

LINDE
Van harte welkom

Op maandag 26 september zijn wij 25-jaar
getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen en
ouders te vieren op vrijdag 30 september.

DJ. HOGESLAG
J. HOGESLAG-ABBINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in café wegrestaurant „de Bogge-
laar", Vordenseweg 32, Warnsveld.

Kruisdijk 5
7251 RL Vorden.

Op woensdag 5 oktober hoopt onze moeder, groot- en
overgrootmoeder

ENGELDINA ZWEVERINK-
GROOTBLEUMINK

haar 90ste verjaardag te vieren.

Een ieder die haar wil feliciteren iswelkom van 18.00tot
20.00 uur in Bar Bodega Het Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Joostinkweg 8, 7251 HK Vorden.

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

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

Alles op maat gemaakt naar: ^^

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

Hartelijk dank aan allen die op welke wijze
dan ook onze trouwdag tot een fijne dag
hebben gemaakt.

BERTENDINYSIEBELINK

September 1983
7227 DM Toldijk, ZE-weg 20

Nu ook in Vorden:

Cursus Duits voor beginners
Ervaren leerkracht start bij voldoende deelname in ok-
tober een cursus DUITS voor beginners in het Dorps-
centrum te Vorden.
24 lessen voor f 180,- op dinsdagavond (exclusief boe-
ken). Opgave is nog mogelijk in het Dorpscentrum. Tele-
fonische inlichtingen na 18.00 uur (tel. 05750-20591).
Zie verder RAAMBILJET Dorpscentrum.

VAKANTIE
1 t/m 15 oktober

KAPSALON

P. SIETSMA
DORPSSTRAAT 1, TELEFOON 1984

Er zijn nog enkele plaatsbewijzen ver-
krijgbaar voor de

Wierdense Revue
op woensdag 5 oktober a.s.
Prijst 19,50 p.p.

Lekker vers brood
van de warme bakker in vele variaties
o.a. 7 soorten volkoren,
haalt u bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Speciaal aanbevolen voor het
end: onze onovertroffen

DIK SPECULAAS

Verkoopadres:

Kluvers Sport Totaal
Zutphenseweg 41, Tel. 1318.

Aktiviteiten Commissie
voetbalvereniging "Vorden"

Sam - Sam
voor goede gebruikte kleding

gaat open op zaterdag 24 september
om 10.00 uur op Dollemansstraat 10
Baak.

Geopend op elke woensdag van 14.00-17.00 uur
en de laatste zaterdag van elke maand van
10.00 -12.30 uur, tel. 05754-507.

Primeur voor Vorden
op zondag 16 oktober en zondag 20 november

konsert van de

River Town Jazz Band
in 't Pantoffeltje.

Aanvang 15.30 uur. Entree f 5,-.

VOORVERKOOP VANAF HEDEN

Dit mag u niet missen!!!

bodet

NIEUW
voor Vorden en omgeving

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

worden 'aangevraagd.
Ook kunnen wij u per computer (systeem ja/nee)
proefexamens afnemen, zoals het in 1984 wordt

afgenomen. Iedereen vanaf 17 jaar is welkom.
We starten ca. half oktober.

Om plaats te reserveren, geeft u tijdig op.
Voor verdere informatie:

Autorijschool
Oortgiesenff

ff

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Slagerij Krijt
is HET adres voor alle
huisslachtingen.
Ook vullen wij uw diepvries graag
met eerste klas vlees!

Voor- en achterbouten,
hele en halve varkens.

Vlees bestellen?!
Nummer 1470 bellen!

Slagerij Krijt
DORPSSTRAAT 32, VORDEN.

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

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

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

BIJ ONS GEARRIVEERD
DE NIHJ\A/EEEUGEOT205

'NSTERKNU/VWIER
Een sterk nummer in zuinigheid. De 205 GL top van 170 km per uur
(1124 cm motor) verbruikt 1op23,3bi)90km, u l en sterk mm m KM in prijs: Peugeot 205 vanaf
constant. De dieselversie (1768 crn -motor) is f 14.695,- inclusief BTW, afleverings-
de zuinigste: 1 op 25,6 bij 90 km/u constant kosten f 355,-.

ierk nummer m pi ' ' '205GT _ _ —*—-B . _ _ _ _ _ .
(1360 cm -motor, 80 DIN pk) is ̂ o< •< l v. K H m i Iflï F^EV/VjEO

bij uw dealer: AUTOBEDRIJFTevens meerdere Peugeot Talbot modellen
aanwezig tijdens de showdagen donder-
dag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 sep-
tember a.s. van 10.00 -18.00 uur.

ttTRAGTER"
Zutphenseweg 85, Vorden. Tel. 1256.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

Zaterdag 22 oktober

Café-Restaurant

Kerkemeijer
Ruurloseweg 51, Borculo

TEVENS HET ADRES VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN

n Feest nummer dat is pas
n verjaardagstaart.

Zo'n heerlijk, v ro l i j k l -Vestmimmer
in de leeftijd van de jarige.

Als slagroomtaart , als vruchtengebak,
als appel- of iiKxvataart. Leuk om te geven.
Verrassend om te krijgen.

U hoeh alleen maar t i j d i g te bestellen
en we hakken uw Feest nummer met
alle plezier.

WARME BAKKER

OPLAAT Tel. 1373

Kaptein's

oliehandel b.v.
Gevraagd

medewerkster
gedurende de periode van 1 -11-1983 tot en met 28-2-1984 voor ons kan-
toor te Vorden.
Leeftijd: ca. 18 jaar.
Opleiding: MAVO, LEAO of gelijkwaardig niveau.
Geïnteresseerden worden verzocht schriftelijk te reageren bij:
Kaptein's Oliehandel B.V., Postbus 7, 7250 AA Vorden.



WIJ IIJN ZO BRUTAAL
DAT WE HALF FRANKRIJK

HEBBEN OPGEKOCHT
Je had die Fransen moeten zien kijken vorige

week, toen wij wat wijn kwamen inslaan. Dat ging
meteen met de nodige brutaliteit, want zulke grote
hoeveelheden tegelijk inkopen, dat hadden ze nog
nooit meegemaakt Zo houden we de prijzen laag
en het assortiment ruim. We konden zelfs nog
een aantal wijnen sterk in prijs verlagen.
Trouwens ook in Duitsland hebben we brutaal
wijn ingekocht We zijn er zeker van dat er
altijd een fijn flesje wijn voor u bij is.

BORDEAUX
ROUGE
fles 0,7 liter 499

BORDEAUX
B1ANC
demi-sec, fles0,7 liter

449
399

FRANSE WIJNEN,
EEN SPEURTOCHT
DOOR FRANKRIJK
METWINABORN
168 pagina's

PANDIN DE
LUSSAUDIÉRE
rood, fles 0.7 liter

PANDIN DE
LUSSAUDIÉRE
wit, fles 0,7 liter

CORBIÈRES
V.D.Q.S., fles 0,7 liter

MINERVOIS
V.D.Q.S., fles 0,7 liter

4VOOR1000

3vooR10°°

3VOOR10W

ROSE D'ANJOU
fles 0,7 liter .

CHABUS fles 0,7 liter

699
BORDEAUX SUPERIEUR AQQ
rood, fles 0,7 liter -§99 • i f^

MEDOC LQQ
fles 0,7 liter -79? UTT

Nieuwe wijnen in de Prijs-Slag

CAVEAUWIJN 3QQ
rood, fles 0,7 liter W i i

CAVEAU WIJN
m witi fies 0,7 liter _

WINZERDANK
fles 0,7 liter

UEBFRAUMILCH
fles 0,7 liter

BEREICH NIERSTEIN
fles 0,7 fles

_399
_399

ZEUB) SCHWARZE KHZ AOQ
fles 0,7 liter "f / jj

_499
PIESPORTER
MICHELSBERG
fles 0,7 liter

VALPOUCELLA
fles 0,7 liter

SOAVE
fles 0,7 liter

LAMBRUSCO
fles 0,7 liter

399
399
399
399

KEILER
GEISTER
fles 0,7 liter 1 VOOR

1000
WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN

38
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TWEEDE BLAD
Donderdag 22 september 1983

45e jaargang n r 28

De nieuwe wintermode:

Vol verrassende uitersten
Traditiegetrouw komt met elk seizoen een nieuwe mode. Een nieuwe mode vol ver-
rassingen en uitersten dit keer. Aan de ene kant is er een overweldigende belang-
stelling voor uiterst elegante en lady-like kleding (met een daverende terugkeer
van de rechte en zelfs de kokerrok!), aan de andere kant brengt de winter een heer-
lyk warme, sportieve ietwat sobere kledingstijl. Met afwerkingen en garneringen
o.a. van leer en gemaakt van "eerlijke" materialen.

De rok wint terrein, maar ook panta-
lonliefhebsters komen royaal aan hun
trekken, terwijl modieuze twijfelaars
met de broekrok uit de voeten kun-
nen. Heel aktueel is de 7/8 mantel in
een recht silhouet, die het magnifiek
doet op de kokerrok.

Ineens weer zeer bijdetijds is het zich
speciaal kleden voor een avondje uit.
Feestelijke kleding en cocktailjapon-
nen en -ensembles horen er plots
weer helemaal bij. Je mooi maken
mag weer!
Asymmetrie is op alle fronten troef,
zowel in de feestelijke kleding, de
mantels en broekpakken als de bon-
neterie, de rokken en japonnen.
Ruime mouwinzetten tot reusachtige
vleermuiswijdte toe kunnen bepaald
niet over het hoofd worden gezien.
De belangrijkste kleuren zijn grijzen
(middengrijs, antraciet etc.) en zwart,
daarnaast olijf, khaki, havanna en
mosterdgeel als aksent. Natuurlijke
tinten dus. Hierbij zijn vrolijke aksent-
kleuren (als helder rood en kobalt-
blauw) erg belangrijk, aangezien ze dit
toch vrij sombere kleurengamma ver-
levendigen. Dus zwart/rood, grijs/
blauw enz.
Kortom, het belooft een uiterst inte-
ressant modewintertje te worden.
Kom uw modehart gerust eens opha-
len bij Modehuis Visser te Vorden (lid
van de Modetti-Modegroep), waar
een heel groot deel van de nieuwe
herfst- en winterkollektie '83/'84 al te
bewonderen (en dus ook te passen)
valt! U bent er van harte welkom.

Rokken
Rokken zijn er weer in overvloed.
Nieuw is de slanke tot werkelijk super-
slanke kokerrok met een lengte van 68
tot 70 cm voor mensen die van hyper-
elegant houden. Daarnaast zijn er ook
zwierig wijde rokken tot volle cirkels
toe, met een lengte tot 72 a 75 cm (dus
bijna op de kuit). Leergarneringen
maken de nieuwe modellen nog aan-
trekkelijker. Verder zijn er veel grote,
opgestikte zakken, knoopsluitingen
en inzetstukken te vinden. De belang-
rijkste materialen zijn flanrtels, gabar-
dine en winterkatoen.

Blouses
Over het algemeen zijn de blouses
qua modellering vrij eenvoudig. Veel
voorkomende details zijn drukkno-
pen, laag ingezette mouwen, onderge-
schoven mouwen en vleermuismou-
wen, staande boordjes, kleine kraag-
jes, collen en uiteraard: asymmetrie.
Vooral flannels beloven erg populair

te worden (in uni en horizontale en
verticale streepdessins). Daarnaast
zijn er de linnenstrukturen en iets
duurdere wasbare wolkwaliteiten.

Pantalons
Gladde inzetstukken op de heupen
zijn er opvallend veel, waardoor de
nieuwe pantalons extra slank afkle-
den. Vanuit die "jukstukken" is de stof
via plooitjes aangezet, wat een leuk ef-
fekt sorteert. Natuurl i jk zijn er ook
"gewone" bandplooienbroeken met
bijv. originele tunnelceintuurs.
Andere details a la mode zijn: grote
zakken met drukkers en ritsen, stof-
combinaties (als corduroy met canvas,
flannel met leer etc.), ceintuurs en an-
dere taille-aksenten.
Belangrijke materialen zijn: corduroy
(des te breder des te jonger en mo-
dieuzer), flannels (in uni en gemê-
leerd), winterkatoen (als satijn, twill
en canvas) en verder ook prachtige
leer- en suède-kwaliteiten (voor aan-
trekkelijke prijzen). Thermobroeken
blijven van de partij en zijn ideaal voor
bitter koude dagen.
Elegant-sportieve broekpakken zijn er
volop in een meestal vrij rechte, strik-
te belijning, vooral van flannel en win-
terkatoen. Sommige hebben blaze-
rachtige jasjes met mouwomslag, an-
dere zijn een ruime body-warmer rijk,
die met een bloes of pullover wordt
gekombineerd.

Bonneterie
De jongste pullovers zijn behaaglijk
warm en poezelig zacht door de
lambswool/angora kwaliteiten. Ze
stralen veel allure uit bovendien. De
meeste zitten komfortabel en ruim.
Aantrekkelijk ogen de jacquard- en de
mozaïekdessins evenals de ton-sur-
ton dessineringen.
Vlakverdelingen in o.a. beige/bruin/
écru/off-white brengen afwisseling in
het toegepaste materiaal, dat per vlak
of blok weer anders is.
Talrijk zijn de grote collen, de laag in-
gezette mouwen (die een verbrede
schouder suggeren) en de vleermuis-
mouwen.
Nieuw is de slipover met boothals en
ruime armsgaten, waaronder met ge-
mak ruimte is voor een bloes met
vleermuismouwen. Ook hier: the con-
tinuing story of angora, wat een weel-
derig zacht en vrouwelijk beeld ople-
vert!

Japonnen
Terug van weggeweest is de robe
housse in een uiterst jeugdige uitvoe-
ring met bijv. een staande kraag, druk-

kers, mouwkappen en een ruime
mouwinzet plus grote, vierkante, op-
gestikte zakken. De belijning is recht.
Daarnaast zijn er veel slanke Y-lijn
modellen met een ietwat over-sized
l ij (j e en een vrij rechte rok. Mooie
klassieke jurken en pakjes hebben
soms een hagelwit gouvernantekraag-
je dat veelal heel praktisch afknoop-
baar is.
De belangrijkste kleuren zijn grijs,
rood, zwart, khaki en kombinaties
hiervan. Favorieten stoffen: soepele
flannels, wol en winterkatoen in stre-
pen, (klassieke) ruiten en in hoogmo-
dieuze vlakverdelingen.

Mantels
Ook in de mantels viert asymmetrie
hoogtij in kragen, sluitingen en garne-
ringen. Nieuw is de rechte 7/8 jas, die
het zo geweldig doet op de elegante
kokerrok. Andere aktüele details zijn
ruime mouwinzetten tot vleermuis-
wijdte toe, schouderaksenten, leergar-
neringen en echte sjaalkragen, even-
als de toepassing van doublé face stof-
fen in kontrastkleuren (bijv. zwart/ko-
balt en bruin/beige), die bij kraag en
mouwomslag zichtbaar worden.
Verder zijn er klassieke wollen man-
tels, sportieve jassen met corduroy ak-
senten en warm gevoerde trench-
coats.

FeW/cocktail
In het totale modebeeld neemt het
feest- en cocktailgebeuren plotseling
weer een heel belangrijke plaats in en
dat^yn jaren niet het geval geweest.
He^pljn niet meer zozeer de lange
avondjaponnen die op de voorgrond
treden, maar veel meer rokken, blou-
ses en japonnen die bij meerdere fees-
telijke gelegenheden (en ook daarbui-
ten) gedragen kunnen worden.
Bij Modehuis Visser te Vorden (l id
van de Modetti-Modegroep) vindt u
ook hierin nu al een ruime keus!
Erg veel worden crêpe- en zijde-achti-
ge materialen verwerkt.

Er is keus in twee- en driedelige pak-
ken met pantalon of rok.
Heel jong zijn de pantalonpakken in
linnenlook en spektakulaire vlakver-
delingen in bijv. grijs/geel/rood.
Plooiverwerkingen zijn erg modieus,
terwijl kleine details op veelal sobere
unistoffen voor een geraffineerd ef-
fekt zorgen.
Heel feestelijk en elegant zijn de wuf-
te Monroe-kokerrokken met pikante
knoopsluitingen en splitten.
Kortom: mooi zijn mag weer en het
omkleden voor een avondje uit zal op
zich al een feest zijn!

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Vorden-Alexandria 2-0
Vorden kreeg in deze wedstrijd al na
vijf minuten een dot van een kans de
score te openen. De Alexandria-doel-
man kon een hard schot van Chris
Hissink niet onder controle krijgen
waarna de bal voor de voeten van Ed-
dy Hiddink sprong die op nog geen
twee meter afstand de bal onbesuisd
hard tegen de lat kogelde.
De wedstrijd ging gelijk op met in de-
ze fase voor de Apeldoorners weinig
scoringskansen. In de 20e minuut
werd het 1-0 toen Eddy Hiddink uit
een pass van Chris Hissink scoorde.
Vlak voor rust zag Richard Bargeman
een hard schot via de handen van de
Alexandria keeper overgaan.
In de tweede helft hetzelfde spel-
beeld. Met dit verschil dat de Apel-
doorners wel wat mogelijkheden kre-
gen. Vorden-doelman Wim Harms
speelde evenwel een foutloze wed-
strijd. Toch hing een Apeldoorn-doel-
punt in de lucht.

Maar zoals het zo vaak gaat in het
voetbal, viel er een doelpunt aan de
andere kant toen één der Alexandria
verdedigers geheel onnodig hands
maakte. Chris Hissink benutte dit ca-
deautje vanaf de penalty-stip feilloos
2-0.
De wedstrijd werd er hierna grimmi-
ger op. Vorden kreeg in de slotfase via
Bas Oosterink en Chris Hissink nog
een paar mogelijkheden de voor-
sprong te vergroten. Het bleef even-
wel 2-0.

zaterdag 17-9-1983
Vorden AH - Erica AH: 0-5; Warns-
veld A l - Vorden A l: 3-3; Vorden B l -
Keijenburg BI 8-2; De Hoven BI -
Vorden B2 10-0; Vorden Cl - Zelos
Cl 3-2; Neede C2 - Vorden C2 1-0;
E.G.V.V. C2 - Vorden C3 3-3.
zondag 18-9-1983
Vorden - Alexandria 2-0; Vorden 2 -
Erix 2 0-1; Keijenburg 2 - Vorden 3 1-
0; Vorden 4 - Loenermark 7 1-0; Wit-
kampers 5 - Vorden 5 2-3; Neede 7 -
Vorden 7 3-2; Baak 5 - Vorden 8 2-3.

Programma
zaterdag 24-9-1983
DVC AH - Vorden AH; Vorden Al -
Socii A l; Dieren B l - Vorden B l; Vor-
den B2 - Dieren B2; Vorden Cl -Zelos
Cl; Vorden C2 vrij; Vorden C3 - Lo-
chem C3.
Zondag 25-9-1983
Albatros - Vorden; Grol 4 - Vorden 2;
G WW 2-Vorden 3; Vorden 4-De Ho-
ven 3; Vorden 5 vrij; Vorden 6 - Ratti
2; Vorden 7 - Lochem 11; Vorden 8 -
Eerbeek 8.

Zaalvoetbal
Velocitas 2-Rietmolen 4:1-0
Gedurende de gehele wedstrijd was
Velocitas sterker, maar de afwerking
liet te wensen over. Er werd te gehaast
gekombineerd. Bovendien was de
keeper van Rietmolen zeer goed op
dreef.
Toch moest hij uit een goede aanval,
opgezet door Ab Wentink, op een
schot van Michiel Werkman kapitule-
ren, die hiermee twee minuten voor
tijd de verdiende overwinning bij Ve-
locitas bracht (1-0).

Velocitas 3-Pandawa 4: 1-7
Voor de rust ging de strijd behoorlijk

gelijk op. De 1-0 voorsprong, die Pan-
dawa nam, werd door Frans Burger te-
niet gedaan (1-1). Op slag van rust
nam Pandawa wederom de leiding.
Rust 1-2.
Na de rust ging de konditie een woor-
dje meespreken en liep Pandawa uit
tot een regelmatige 1-7 eindstand.

Programma
Woensdag 21-09: Borculo: DEO l - Ve-
locitas l.
Maandag 26-09: Vorden: Velocitas l -
Rietmolen 3.

Uit het Ratti-kamp
s.v. Ratti l (zat)-Beekbergen l 3-5
Het eerste elftal van de zaterdag van
Ratti heeft haar eerste thuiswedstrijd
voor de competitie verloren.
Het was een zeer attractieve wedstrijd
door de hoge score en het spannende
score verloop.
Inde 15e minuut was het echter Beek-
bergen die voor de eerste treffer zorg-
de, die tot stand kwam uit een hoek-
schop. Direkt daarop, in de 24e mi-
nuut, was het voorstopper Jan Willem
de Hart die de gelijkmaker forceerde
via een schitterende kopbal.
Het was opnieuw de Beekbergense
formatie die op voorsprong kwam. Uit
een indirekte vrije trap werd vanaf 20
meter keihard ingeschoten zodat
doelman Herbert Rutgersgeen schijn
van kans had.
Nadat Beekbergen na de rust op 1-3
was gekomen, moest Ratti alle risico's
gaan nemen.
Harm Welleweerd werd vervangen
door Pascal Hartelman die de spitspo-
sitie innam. Het was dezelfde speler
die in de 78e minuut voor 2-3 zorgde
via een prachtige aktie binnen het 16-
metergebied.
De Kranenburgers bleven aanvallen,
maar helaas waren het de bezoekers
die de voorsprong uitbouwden via een
buitenspeldoelpunt in de 80e minuut:

trainer Karel
Nieuwenhuis nog een aanvaller in het
veld in de persoon van Gerard Oostcr-
laken, die Andre Balvert verving. In
de 84e minuut van ̂ wedstrijd zorg-
de hij voor de aans^preffer.
Twee minuten voor tijd werd het nog
3-5 voor Beekbergen, wederom een
doelpunt dat uit buitenspelpositie
werd gescoord. Eindstand: 3-5.
Al met al was het een leuke wedstrijd
voor het publiek, dat een hard vech-
tend Ratti niet zag slagen de buit bin-
nen te halen.
s.v. Ratti l moet zaterdag 24 septem-
ber in Wilp tegen de gelijknamige ver-
eniging aantreden.

Sp. Eibergen-s.v. Ratti 2 (dames) 1-2
Zondag 18 september heeft het twee-
de team van de dames van de s.v. Ratti
met 2-1 gewonnen van Eibergen.
In de openingsfase van de wedstrijd
werd het 1-0 voor Eibergen via een ei-
gen doelpunt van Gerrie Steenbreker.
Voor rust werd het nog 1-1 via een
doelpunt van Jolande Temmink.
Na de thee was het Gerrie Berendsen
die het winnende doelpunt kon aante-
kenen, zodat Ratti 2 nu mede aan de
leiding gaat met 4 punten uit 2 wed-
strijden, een goed resultaat.

Sp. Ambon 3-s.v. Ratti 2 (zat) 0-3
Ratti 2 doet het goed in de competitie.
Deze keer werd in Doesburg van
Sportclub Ambon gewonnen.
In de 40e minuut was het Jan van
Bommel die Ratti aan de leiding
bracht door een hard schot.
In de tweede helft kregen de Vordena-
ren het even moeilijk, maar in de 76e
minuut was het Gerard Oosterlaken
die resoluut voor 0-2 zorgde.
Vijf minuten voor het einde van de
wedstrijd was het opnieuw Jan van
Bommel die kon scoren. Eindstand
0-3.

Etten - Ratti (dames): 2 -10
Nadat het eerste dames-team van Rat-
ti de bekerwedstrijden tegen Witkam-
pers end H. en K. met resp. 2-0 en 2-1
gewonnen hadden, gingen zij voor de
eerste competitiewedstrijd naar Et-
ten.
Aldaar werd Etten met 2-10 onder de
voet gelopen. Brigit Bos en Anita Be-
rendsen scoorden elk viermaal, Marjo
Gotink en José Boers tilden de score
naar 2-10. Brigit Bos liep in de overi-
gens fair gespeelde wedstrijd een ge-
kneusde pols op en moest nog naar
het ziekenhuis.
A.s. zaterdag opnieuw een uitwed-
strijd voor Ratti I en wel tegen DZSO.

Verzetskruis voor Vordenaar
In Ze/hem ontving onze plaatsgenoot, de heer H. W. Groot Enzerink, uit handen
van Z.K.H. Prins Bern hardhet verzetskruis. H ij ontving deze voor het vele werk
dat hij heeft verricht tijdens de oorlog in het belang van Nederland.
Tijdens deze bijeenkomst werden nog aan 'n dertigtal verzetsstrijders de ver-
zetskruizen uitgereikt.

Ingezonden mededeling, buiten de verantwoording van de redactie.

Nedac-Sorbo en Vorden
Open brief

Allereerst wil ik mede namens mijn vrouw mijn dank uitspreken voor
de vele spontane gelukwensen die wij mochten ontvangen vanuit de
Vordense burgerij en het bedrijfsleven. Het was een prachtige dag
voor ons en al onze medewerkers.
Vorden en Sorbozijn nauw verbonden. Wij voelen ons hier thuis. Juist
daarom wil ik mij thans toch even uiten over enkele zaken die ons als
Vordenaren allemaal aangaan. Dit niet om het beterte weten, maar wel
uit oprechte gevoelens voor de sfeer in onze gemeente.
In de vele jaren dat wij hier wonen zijn wij werkelijk Vordenaren ge-
worden en zouden wij ons geen andere plaats kunnen voorstellen
waar wij zouden willen werken en wonen.
Het "werken" echter vooral in economische zin schijnt soms bestuur-
lijk vanuit de gemeentelijke overheid wat afstandelijk te worden be-
keken. Vergunningen worden traag en met veel vijven en zessen ver-
leend.
Kort geleden zei mij een provinciale ambtenaar zelfs, dat het "provin-
ciaal" bekend was, dat in Vorden nooit iets kon dan na veel touwtrek-
ken. Men zou het een continuele "stiptheidsaktie" kunnen noemen.
Beslissingen worden genomen op basis van de regels en wetten, ter-
wijl het toch altijd gaat om de geest van de wetgeving. Althans zo
denk ik er over.
Stiptheidsakties van welke aard dan ook leiden tot vertragingen en er-
gernis. Mijns inziens moeten regels en wetten met eeri zekere soepel-
heid worden toegepast. Het zich uitsluitend beroepen op regels en
wetten is dikwijls de weg van de minste weerstand. Wetten en regels
zijn er om excessen te voorkomen en niet om als keurslijf het leven van
de burger te verstikken. Besturen is ook het zoeken naar wegen om de
burger (en het bedrijfsleven) tegemoet te komen als het maar enigs-
zins kan.
Een beetje gemoedelijkheid hoort bij de aard van ons dorp. Zo zijn wij
het gewend.
Het zich beroepen op allerlei regels, waaraan nog een aantal wor-
den toegevoegd, is niet de weg.
Regels moeten er zijn. Samen met de burgers en het bedrijfsleven
moet men echter soms zoeken naar oplossingen. Dit vooral omdat re-
gels "regelen" en niet mogen leiden tot onnodige of overbodige toe-
passing, waardoor de vrijheid van de burger wordt verstrikt.

Deze kritische woorden zijn eigenlijk geschreven nadat tijdens de ope-
ningsdag van Nedac-Oost opnieuw is gebleken, dat vanuit "Ons Kas-
teel" zo weinig begrip komt voor eenvoudige verzoeken. Daaraan is,
bij de bouw van Nedac-Oost, een voortdurende ergernis over de
traagheid en muggezifterij vooraf gegaan. Dit was de bekende drup-
pel te veel, die de emmer deed overlopen.
"Begrip" voor wat redelijk en onredelijk is zal iedere Vordenaar kunnen
opbrengen.
Bij besturen moet er een samenspel zijn om waar mogelijk tot redelij-
ke oplossingen te komen. Mijns inziens is dit momenteel ver te zoe-
ken. Het moet toch eens een keer gezegd worden.
Besturen is het vertalen van regels in het belang van de betrokkenen,
waarbij het algemeen belang wordt gerespekteerd. Niet alles kan. Niet
alles mag. Maar tussen dat en niets mogen zit een groot verschil.

Dit commentaar schrijf ik niet alleen als direkteur van Sorbo, maar in
het bijzonder als Vordenaar. Zo voel ik mij. Ik houd van Vorden.
Vorden is geen "Den Haag" in de Achterhoek. Vorden is een gemoede-
lijke gemeente, waar niet alles, maar wel "iets" kan. In Vorden is men
elkaar (zo mogelijk) ter wille.
Zelfs vanuit een ambtelijke toren van "ons kasteel" zal men daar reke-
ning mee moeten houden. Dit in het belang van onze burgerij en het
bedrijfsleven.

Jac. H. de Jong



Bloemententoonstelling
58 jaar Nutsfloralia op vrijdag 30 september, zaterdag
1 en zondag 2 oktober 1983 in het Dorpscentrum te
Vorden.

WEDSTRIJDEN:
1. stekplanten voor schoolkinderen
2. stekplanten voor volwassenen
3. het maken van voorwerpen uit natuurprodukten,

zoals kettingen, poppetjes, dieren enz. a) voor vol-
wassenen; b) voor kinderen; c) tuintjes voor kinde-
ren.

4. versierd speelgoed voor kinderen t/m 14 jaar.
5. eigen gekweekte a) planten; b) bloemen; c) vruch-

ten.
6. cursisten: a) éénzijdig bloemstukje; b) biedemeier;

c) tafelstukje; d) fantasiestuk groot; e) fantasiestuk
klein; f) wandstuk; g) tuintje; h) droogbloemen.

7. niet cursisten: vanaf 16 jaar: a) kleine vazen; b) grote
vazen; c) bakjes; d) fantastiestuk groot; e) fantasie-
stuk klein; f) tafelstukje; g) wandstuk; h) stobben; i)
veldbloemen.

8. bloemstukjes kinderen: a) kinderen t/m 10 jaar; b)
kinderen van 11 t/m 15 jaar.

9. droogbloemen: a) boeketten; b) fantasiestukjes.
10. inzendingen gevorderden
11. inzendingen vaklieden en leerlingvaklieden.

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar.
Inleveren stekplanten volwassenen: donderdag-
middag 29 september van 15.30 tot 17.00 uur in het
Dorpscentrum (zij-ingang),
kinderplanten aan de scholen.
Inleveren stekplanten volwassen: donderdagmid-
dag 29 september van 15.30 tot 17.00 uur in het Dorps-
centrum (zij-ingang).
Alle overige wedstrijden: donderdag 29 september
van 19.00tot 21.00 uuren vrijdagmorgen 30 september
van 9.30 tot 12.30 uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).
De tentoonstelling is geopend: vrijdagavond 30
september van 19.30 tot 22.00 uur, zaterdag 1 oktober
van 15.00 tot 21.00 uur en zondag 2 oktober van 11.00
tot 17.00 uur. De prijsuitreiking vindt plaats zondag 2
oktober om 16.30 uur.
Entree f 1,50 per persoon, kinderen tot 14 jaar gratis toe-
gang. Verloting: de trekking vindt plaats maandag 3 ok-
tober om 19.30 uur in het Dorpscentrum.
Loten zijn verkrijgbaar bij: mevr. Boesveld, Het Wieme-
link 67, tel. 1743; Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12,
tel. 1351; Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555.

Wij staan ook op de jaarbeurs van het
Oosten, stand no.: Bu. 3.

Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggescharen, motoren, alleszuigers enz.

UUVVC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

1983 1983

Volksfeest Varssel
30 september:
10.00 uur: KLEUTERFEEST in de kleuterschool
14.00 uur: Spelen voor de lagere schooljeugd
19.30 uur: Toneelspel: "Margen schient de zun-

ne" na afloop dansen m.m.v. de boe-
renkapel "Crescendo".

1 oktober:
13.45 uur: optreden van muziekvereniging

"CRESCENDO"
14.00 uur: Volksspelen
19.30 uur: dansfeest met muziek van

"RED ROSE"

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
£utphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
1 0 verschillende soorten

Café-Restaurant

Er zijn nog
mensen die op
zitten.

Die zitten da^onder
die hoge rente van de NMS.

Ncdcrhmdschc Midcknsumds
^f^^t Spaarbank

Voor al le informatie over on/e spaarvonnen, kunt u terecht
hi| ons agentschap:

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

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

Grandioze
modeshow

Op maandag 26 september is
er de hele dag show en ver-
koop van de mode, gebracht
door de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

bij hotel Bakker in Vorden met
medewerking van:

fa. Wllllink schoenmode

fa. Siemerink optiek
fa. Dijkerman bloemsierkunst

SHOWTIJDEN:
10.00 uur -13.30 uur
en 16.00 uur.

De entree is gratis
maar wel graag plaats
bespreken.

met
Televisie

reparaties
--=-,- direct

li naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b

1 e beroepsgoederenvervoer

2e vervoer van gevaarlijke stoffen

Opgave voor en inlichtingen over de nieuwe cursus

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788. Ook voor uw

MOTOR-, AUTO- en VRACHTWAGEN- en BUSRIJBEWIJS

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

KINDERREGENLAARSJES
in rood - geel - oranje,
maten 24/35 10,-

Schoenen
l ederwarer

Reparatie

ad 14 Vonlcn

VORDENSE
MARKTLOTEN

verkrijgbaar bij H.J. Koning,
Wilhelminalaan 18.

Ons brood is gezond-lekker en vers
Zo uit de oven in de winkel!

Probeer ook eens ons eigengebakken

I I I een klasse apart.

WEEKENDREKLAME:

DIK SPECULAAS
WARME BAKKER

OPLAAI BAKT HET VOOR U.

Openingstijden:
Donderdag's 9.00-18.00 - Vrijdag's 9.00-21.00 - Zaterdags 9.00-17.00.

Grote Volvo show
op 22, 23 en 24 september a.s bij:

DEUNK-HENDRIKSEN ,
Wij tonen u op deze show de gehele 340, 360 en 240 serie met daaronder de nieuwe 340 en 360 sedan.
Tijdens deze dagen bieden wij u onze inruilauto's aan tegen zeer scherpe prijzen en tonen u diverse orgine-
le Volvo accessoires tegen aantrekkelijke prijzen.
Gebruikte Volvo's o.a.:
343 GL 1980 Koper mett. 58.000 km 343 DL 1979 Rood 44.000 km.
343 L 1981 Rood automaat 41.000 km Renault 14 LS 1980 Blauw 65.000 km
343 GLS 1982 Rood mettalic 52.000 km Renault 14 TL 1981 Rood 19.000 km

met LP.G. en trekhaak Volvo 66 GL 1976 Automaat Goud metallic
244 GL Grande luxe 1982 met LP.G., trekhaak Audi 100 L 5E 1979 Koper metallic met trekhaak

en overdrive. 38.000 km Audi 100 Avant 1978 Groen
343 DL 1981 automaat Rood metallic 12.000 km. Peugeot 505 GR L.P.G., 1980 met open dak.trekhaak



Verhuisbericht
Na geruime tijd gevestigd te zijn geweest aan de Rozen-
hoflaan 14a te Zutphen is

Accountantskantoor H.J. van der Vegte
m.i.v. 15 september 1983 verhuisd naar Ruurloseweg 21,
7251 LA VORDEN, tel. 05752-2086.

De A. V. groep is een combinatie van samenwerkende dienst-
verlenende kantoren, verder bestaande uit:

— Administratiekantoor Vorden B.V.
— A.V. Adviesbureau voor fiskaal en juridische aspecten.
— A.V. Automatisering

•
gevestigd te Vorden, Ruurloseweg 21. Tel. 05752-1485.

Goed nieuws
voor sportvrienden.

I V t m - u w r H i . l i . i . u h . i iporolip»ajr tp
nntwikkdd voor sportu-vi' nirn-.cn ihc luw

igsvri
i i < i

• i M i r m . i l , s i»-! i . i . i l u n i w i k k i - U l f
I I . I S V O I M I .

t>i-aale Hollandu sportband die bn
clki- hcwi'King onhrnsp.-liik < ip ::nn plaats bluft.

, voor mannen die hoge

Sportief ondergoed heefteen merk

Hollandia

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

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

a.s. zaterdag
Volks- en kinderspelen

aanvang 13.30 uur.

Volksfeest Linde
Zaterdagavond dansen

m.m.v. "THE TRAMPS".

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Tijdens de
jubileumshow
Demonstratie van de

LATTENBODEM:

RAWI AUTOMATIC DE LUXE
(2 motoren)

Volledig automatische en traploos
verstelbare lattenbodem met 2
electromotoren, waardoor het
hoofd- en voetdeel onafhankelijk
van elkaar in elke gewenste stand
geplaatst kan worden.
Volledig beveiligd

De grote flexibiliteit zorgt voor een
anatomisch perfecte ondersteu-
ning van Uw lichaam. Zevenvoudig
verlijmde latten met extra midden-
versteviging opgehangen in soe-
pele kantelbare rubbers.

Ook leverbaar in vaste uitvoering

Jubileum
koopavonden:

a.s. woensdag
donderdag
vrijdag
maandag en
dinsdag

TOT 9 UUR'S AVONDS.

HELMINK meubelen
ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN. TEL 1514.

Damescollegeschoenen

in zwart leer

Schoenen
Lederwaren

Reparat ie

KKINK
Nieuvvs t ad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

WIJ PRESENTEREN
IEUWE PEUGEOT 205

r JBBB, M^W JIJ ̂
, i;:!:::.:... ï 'pWBHil̂  iljlllljiii '̂Éllll̂ ^̂ ^̂ Bk ' '' .ilüiüi^::: . : : ' ' ' ' Wl̂ ^̂ Plhl t ül'iiiiÜili

'N STERK NUMMER
Nu in onze showroom: de nieuwe Peugeot 205. een uitgebreide, vrijblijvende proefrit!
'n Sterk nummer in prestaties, zuinigheid,charme Sterke prijs: vanaf r 14.695,- incl. BTW,
en comfort. Zeven uitvoeringen: aflever!ngskosten f 355,-. .
vijf motorversies, waarvan twee diesels. U bent
van harte welkom op onze presentatie. -„
En natuurlijk staat 't sterke nummer klaar voor ü
Uw dealer:

Vanaf 22 september in ons bedrijf.

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. R RHOF
Bleekstraat 14, Hengelo Gld. Tel. 05753-1947

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG'tf
Vrijstaande «.rangen

tei 05752 2737 ARCHITECTUUR

CONTACT
EEN

GRAAG
GELEZEN

BLAD

bungalow
Inl.: P. Boerdijk, tel.155454-
1704, tijdens kantooruren.

Doe allen mee aan de 4de
Kastelenloop van deTrimclub
Vorden op zaterdagmiddag a.s.
Afstanden 21/2, 5 en 10 km.
Aanvang 13.00 uur. Startplaats
Kasteel Vorden.

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag thermolana
halfwol ondergoed.
Verkrijgbaar bij:

Zuiver scheerwpl,
een garantie voor kwaliteit!

U weet 't, als u het wol- NN
merk ziet kunt u zeker zijn Vv
van een stukje kwaliteit! Oo-
Omdat wij, in uw belang, \
daar veel waarde aan
hechten, én aan draag-
komfort, prachtige stoffen
en kleuren, daarom is
zuiver scheerwol een
belangrijke plaats in onze
kollektie waard! En of dat
nu de mantels en de coats
betreft of de rokken en de
pantalons: kwaliteit
verloochent zich niet...!

Kies uit de nieuwe

l l

en uit veel origenele modellen bij: Modecentrum

o.a. Ruurlo

t/m maat 52 van 11 5,-~ 480,-

Japonnen - pakjes - overgooiers t/m 52 ook oneven maten
Broekpakken - pantalons
Pullovers in angora - lambswool en acryl.

o.a. Marianne Paris - Erfo

(o.a. Hammer - Ravens) van 59.-- 225-

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike-
bomen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTÏRIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

KWALITEITSONDERGOED
voor het hele gezin haalt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 . VORDEN TEL 05752-1971

Burg. Galleestraat 3 - Vorden



Ja zó\vü iedereen
Volop autonieuyvs van het

Citroen-front.

Dat Citroen niet stilzit om echt zoveel
mogelijk aan uw autowensen te voldoen,
blijkt wel uit het grote aantal nieuwe model-
len en uitvoeringen.

Zo is de Visa-serie uitgebreid met een
supersportieve Chrono, een zonnige Cabriolet,
een handige bestel-Service en kreeg de CX
Break er een extra luxe broer - de TRE - bij.

Minimaal f 2()()()/terug
voor uw oude auto.

Maar liefst tweeduizend gulden geeft
Citroen u tot en met 1 oktober a.s. terug voor

Bij Citroen staat nu alles reeds in het teken %/van het nieuwe autojaar'84.
En nooit eerder ging de komst van de nieuwe modellen gepaard met zoveel
attractieve aanbiedingen en opmerkelijke primeurs.

Eclatante inruilpremies, virtuoze financieringsconstructies, een videowed-
strijd en natuurlijk gratis koffie voor iedereen omlijsten dit belangrijke gebeuren.
Voor elke automobilist is er nu een Citroen naar z'n hart En... naar zijn portemon-
nee. Zeker nu. Want zo voordelig en zo toegesneden op uw financiële mogelijk-
heden kwam u nog nooit aan een kwaliteitsautomobiel. Zonder dat dit ten koste
gaat van Citroën's vermaarde Kroongarantie en attente service. Of uw belangstel-
ling nu uitgaat naar de charmante LNA, de eigenzinnige Visa's, de stijlvolle GSA, de
revolutionaire BX, de superieure CX of de legendarische Eend, dit is het 'moment
suprême' om voordelig over te stappen.

Komt dat zien in onze showroom. U bent van harte welkom.

Als u ooit aan zo'n elegante Citroen
LNA heeft gedacht dan is dit het moment om
toe te slaan. Want de LNA modellen 1983 zijn
drastisch in prijs verlaagd. (Beperkte voorraad).
Zo kost de LNA nu f 11.700,-, de 4-cilinder LNA
11E f 12.100,- en de super complete LNA 11RE
slechts f12.700,-. En als u hem vóór 1 oktober
koopt en gebruik maakt van ons unieke inruil-
aanbod kan u dit een voordeel van zo'n dikke
f 3.000,-opleveren (LNA11RE).

2CVviert /n 35e verjaardag.

De auto die met z'n vertederende
uiterlijk en ongeëvenaarde zuinigheid de hal-

uw oude auto, zelfs al is-ie in werkelijkheid rijp
voor de sloop. Zolang* de wagen maar mini-
maal twee weken op uw naam staat, u een
nieuwe Citroen koopt en deze laat financieren
bij Citroen Financiering Nederland (tegen de ge-
bruikelijke voorwaarden).

Is uw auto meer waard, dan bieden wij
u voor deze gelegenheid toch een extra hoge
inruilprijs. En kunt u eveneens profiteren van
onze gunstige financieringsmogelijkheden.

BX «jjamma nu direct leverbaar
en uitgebreid niet BX 19 Diesel.

De auto die in snel tempo bezig is ook
Nederland te veroveren, is nu direct leverbaar.
Maar dat niet alleen. Het BX gamma is zojuist
uitgebreid met een BX 19 Diesel, die spot met
alle Diesel-tradities. Zo snel, stil en comfor-
tabel. Haal nu alvast de nodige voorinfor-
matie om in de stemming te komen.

Kans op videorecorder
voor Hko Visa-of (JSA-proel rijder.

*/

Een leuke wedstrijd waarvoor de deel-
nemingsformulieren voor u klaarliggen.

De eigenzinnige Visa. Nu ook als supersportieve Chrono en binnenkort als handige Service en als zonnige Cabriolet. U heeft ,il (vn Vis,i v ,i 112.425.-.

De revolutionaire Citroen BX. Binnenkort ook verkrijgbaar als 19 Diesel.
U rijdt al BX vanaf f 20.900,-.

De gerenommeerde Citroen CX. Nu ook in geheel nieuwe '•
uitvoering. U bezit al een CX voor f 32.635,-.

ve wereld veroverde, viert binnenkort zijn 35e
verjaardag. Dat de goeie ouwe Eend nog zo fris
is als een hoentje, demonstreert Citroen u o.a.
aan de hand van het feit dat de 2CV nu ook
verkrijgbaar is met 5e deur. En ook de komen-
dejaren zal deze vrolijke snuiter nog geducht
van zich doen spreken.

IMiruvvr KtMid voor maar l 199.,-
|H-r maand.

Een buitengewoon aantrekkelijk aan-
bod dank zij een buitengewone constructie.
Het Auto-Plezier-Plan. Speciaal bedoeld voor
wie niet alleen goedkoop en comfortabel wil
rijden, maar ook de maandelijkse afbetaling
tot een minimum wil beperken.

Ook voor de andere Citroen-modellen
is een dergelijke constructie mogelijk.

Primeur:de CX l)irsrl Turbo
maakt /ijn cntrvr in Nederland.

De auto waar menig Diesel-rijder reik-
halzend naar heeft uitgekeken-, de CX Diesel
Turbo. Zelden zoefde er zo'n rappe, comfor-
tabele, stille en zuinige Diesel over 's heren
wegen. Een afspraak voor een proefrit voor-
komt nodeloze wachttijden.

Profiteer nu van Citroërfe vrijgevige najaarsstemming t/m loktöber a.s.
Prii/pn Pïfln^ipf Ml-rprrvlhphflndplino pn ;iflp\/pnno<;kr>t;rpn nnk\A/ii7ioinopn wnnrhphni irlon t/V—s \.—s %ƒ V—Prijzen exclusief ML-tectylbehandeling en aflevenngskosten, prijswijzigingen voorbet n

AUTOMOBIELBEDRIJF RUESINK BV
BORCULOSEWEG 21, RUURLO TEL 05735-1753
DE VENTERKAMP11, RUURLO TEL 05735-2004
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CITROEN*

GROTE HAARDEN EN KACHELSHOW
een rijke keus uit vele modellen

* allesbranders

J0TUL
OF NORWAY

* kolenkachels
* houtkachels
* gaskachels

U bent welkom op
vrijdag 30 september van 15-22 uur
zaterdag 1 october van 10-16 uur

in de zaal van Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 — Vorden

DEALER VOOR DE ACHTERHOEK
ZUTPHENSEWEG 15-VORDEN-TELEFOON 057 52-1261



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 22 september 1983
45e jaargang nr 28

ACTIVITEITEN COMMISSIE 'VORDEN' ORGANISEERT

Wierdense Revue
in Dorpscentmm

Hallo Luu, wie komt op woensdag 5 oktober en vriedag 7 oktober bie oe in 't Dorpscentrum. Tot dan. Groeten van:
Dika, Graads, Hennik en Moo.

117e Volksfeest bij
Lindese molen
A. s. vrijdag en zaterdag staat de Lin-
dese molen weer in de feeststand. De
weersverwachtingen voor a.s. week-
end zien er wat beter uit, maar de
commissie die de volksfeesten jaar-
lijks organiseert heeft toch maar het
zekere voor het onzekere genomen en
een tent met verwarming genomen.

Zodat vrijdagavond een ieder er be-
haaglijk bij kan zitten als de toneelve-
reniging "A.E.V." uit Exel voor het
voetlicht komt met het stuk "Storm
rond de stal".
Zaterdag komt de Chr. muziekvereni-
ging Sursum Corda met majorette-
groepen de feesten luister bijzetten.

"Moo" te gast bij
plattelandsvrouwen
Voor de eerste bijeenkomst die de af-
deling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen organiseerde was
mevrouw Sanderman-Vrieze uitgeno-
digd. Zij is beter bekend als "Moo" bij
de Wierdense Revue. De ruim 200
aanwezige dames hebben bijzonder
van haar optreden genoten.
Voor de pauze waren het onder ande-
re gedichten van Johanna van Buu-
ren. Daarna waren het veelal anekdo-
tes uit de revue. Haar voordracht werd
afgewisseld met een optreden van de
volksdansgroep "Wikke" die op voor-
treffelijke wijze een aantal nieuwe
dansen voor het voetlicht bracht.
Op donderdag 22 september maken

de dames uit Vorden een dagtocht
naar kasteel Amerongen en naar de
tuinej^an Rob Herwig in Lunteren.
Woe^pag 12 oktober staat er een le-
zing op het programma door de heer
Knoop uit Deventer. Hij zal spreken
over het onderwerp "Spanningen in
het hedendaagse gezin".

GMaagd
Onze plaatsgenoot, de heer H.F.J.M.
Franken, De Horsterkamp 35, behaal-
de te Woerden het diploma Accoun-
tant-Administratieconsulent.

Opbrengst kollekte
De kollekte van het Koningin Wilhel-
minafonds voor de kankerbestrijding
heeft dit jaar te Vorden het mooie be-
drag van f8950,50 opgebracht.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis Q5752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis : maandag- t/m vr i jdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunde r ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1 Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken zal vrijdag 23
september aanstaande niet in de gele-
genheid zijn om het wekelijkse
spreekuur te houden.

2 Verleende vergunning voor een col-
lecte
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 26 september tot
en met l oktober aan het Prinses Bea-
trix Fonds een vergunning afgegeven
voor het houden van een collecte.

3 Publikaües ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt contact
opnemen met afdeling I ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunning:
1. Aan de heer J.H. Boerstoel te Vor-
den, voor de bouw van een schilders-
werkplaats op het terrein achter het
pand Dorpsstraat 9 te Vorden.

4 Raadsvergadering d.d. 27 septem-
ber 1983
Deze vergadering begint om 19.30 uur
en wordt gehouden in het gemeente-
huis. Aan de orde zullen onder meer
de volgende punten komen.
- Goedkeuring jaarrekening 1982

van de Stichting Openbare Biblio-
theek en Leeszaal Vorden;
- goedkeuringjaarrekening 1982 van

de Stichting Dorpscentrum Vorden;
- goedkeuring begroting van de

Stichting Dorpscentrum Vorden voor
1984;
- rapport woningbouwprogramme-

ring Gewest Midden-IJssel 1983-1987;
- verstrekking leningen aan de Wo-

ningbouwvereniging "Thuis Best"
voor de financiering van de grond- en
bouwkosten van 7 woningwetwonin-
gen en 8 woningen voor alleenstaan-
den en tweepersoonshuishoudens;
- verkoop bouwgrond in het be-

stemmingsplan "Brinkerhof 1973, nr
2", aan Aannemingsbedrijf G. Ribbe-
rink B.V. te Hengelo (Ov.) voor de
bouw van zes woningen;
- verkoop gebouw van de voormali-

ge Nutskleuterschool aan de Vereni-
ging "Het Groene Kruis" te Vorden;
- aanbieding rekening 1982 van het

gemeentelijk grondbedrijf;
- vaststelling bestemmingsplan

"Wientjesvoort 1983";

- vaststelling nieuw reglement van
orde van de vergaderingen van de ge-
meenteraad en beëindiging werk-
zaamheden commissie voor openheid
en openbaarheid van bestuur;
- verdaging beslissing op het be-

roepschrift van de heer E.A.S. von
Mengden, Ruurloseweg 85 te Vorden,
tegen kampeerexploitatievergun-
ning;
- Wet Geluidhinder; zonering langs
wegen;
- verbetering gedeelte Joostinkweg;
- wijziging Algemeen Ambtenaren-

reglement;
- wijziging Uitkeringsverordening;
- aangaan van een gemeenschappe-

lijke regeling inzake subsidiëring van
de Stichting Schooladviesdienst "Oost
Gelderland";
- aangaan van een overeenkomst

met het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen terzake van de
rechtspositieregeling voor het perso-
neel in dienst van schoolbegeleidings-
diensten;
- vaststelling vergoeding vakonder-

wijs als bedoeld in art. 101 bis van de
Lageronderwijswet 1920 over de pe-
riode l januari-1 augustus 1982 tb.v.
de bijzondere scholen voor ge woon la-
ger onderwijs;
- verzoek om schadevergoeding van

G. Berendsen, Van Lennepweg 8 te
Vorden, naar aanleiding van een ge-
weigerde kapvergunning;
- aanleg riolering Medler.

5 Intrekking verbod om water te ont-
trekken
Het Dagelijks Bestuur van het Water-
schap van de Berkel maakt bekend dat
het tijdelijke verbod om water te ont-
trekken aan de waterschapsleidingen
ten behoeve van beregeningsinstal-
laties met ingang van 19 september
1983 is ingetrokken.

RUILVERKAVELINGSWET 1954

RUILVERKAVELING „RUURLO"

Kennisgeving ingevolge artikel 58 lid 2

De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling
van het blok genaamd "Ruurlo" deelt U mede, dat
van 27 september 1983 tot en met 14 oktober
1983 op werkdagen (behalve op zaterdag) in de
Prinses Beatrixschool aan 't Rikkelder te Ruurlo,
des voormiddags van 9.00 uur tot 12.00 uur en
des namiddags van 13.30 tot 16.00 uur, voor een
ieder kosteloos ter inzage zullen liggen:

a. een gewaarmerkt afschrift van de lijst van
rechthebbenden, als bedoeld in artikel 55;

b. het proces-verbaal van classificatie of een
gewaarmerkt afschrift daarvan, als bedoeld in
artikel 57 lid 2;

c. een register van de uitkomsten der schattingen
en de kaarten, waarop de klasse-grenzen staan
aangegeven.

Binnen veertien dagen na de laatste dag waarop
bovenvermelde stukken ter inzage hebben gele-
gen (dus vóór 29 oktober 1983) kan iedere
belanghebbende zijn bezwaren tegen de toe-
kenning en omschrijving van rechten op de lijst van
rechthebbenden en tegen de schattingen schrif-
telijk indienen bij de secretaris van de Plaatselijke
Commissie voor de ruilverkaveling "Ruurlo" p/a
Platvoetsdijk D 80b, 7271 RZ Borculo.

Na verloop van bovengenoemde termijn kunnen
slechts zij als rechthebbende worden erkend, die
voorkomen op de lijst van rechthebbenden of die
tegen de daarop voorkomende toekenning of
omschrijving van rechten bezwaren hebben inge-
diend of hun rechtverkrijgenden.

Het is dus van groot belang na te gaan of alle rech-
ten juist omschreven staan en wel in het bijzonder
of alle erfdienstbaarheden en andere beperkte
zakelijke rechten zijn opgenomen.

Ruurlo, augustus 1983

De Plaatselijke Commissie voornoemd,
G. C. Klein Bluemink, voorzitter,
Mevr. J.M.E.T. Bussemaker, secretaris.

Modieus en makkelijk... citytrotteur
met „gouden" bitje, speelse flosjes
en platte college-hak.,
Styled by Jacobs

Sierlijke eenvoud... uw favo-
riete pump voor vele gelegen-

heden van prachtig chroom-
leer met „gouden" hakgarnering.

KLM-styled by Ena.

WULLINK

VORDEN

VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4. TEL. 1342

Uit het
politierapport
Rijwiel contra auto

Op de kruising 't Hoge/Raadhuis-
straat kwam afgelopen woensdag een
wielrijdster uit Vorden in botsing met
de auto van mevrouw O. uit Vorden.
De wielrijdster verleende geen voor-
rang. Gelukkig was er geen persoon-
lijk letsel. Wel kreeg de auto schade.

\
Geen voorrang op

Industrieweg
Bestuurder B.J. v. Z. uit Eefde ver-
leende op de kruising Industrieweg/
Nijverheidsweg geen voorrang aan
autobestuurder J.L. uit Warnsveld.
Ook hier alleen materiële schade.

Reegeit op Rondweg
Afgelopen zaterdag des avonds in het
tweedonker werd een reegeit gevon-
den in het talud van de Rondweg. De
reegeit was blijkbaar pas aangereden,
vermoedelijk door een auto. Er heeft
zich echter niemand gemeld. De ree-
geit werd op de gebruikelijke wijze af-
gevoerd.

Klaverjassen
om half varken
In zaal Schoenaker had Mevr. Oosten
met-5751 punten afgelopen vrijdag de
eerste prijs met het klaverjassen.
Tweede werd de heer J. Stapper met
5759 punten en derde Mevrouw Lich-
tenberg met 5737 punten.
De poedelprijs verwierf de heer H.
Takkenkamp met 3859 punten.
In totaal wordt er acht avonden ge-
speeld. Van elke deelnemer worden
de zes beste resultaten samengeteld
om te bepalen wie aan het eind het
uitgeloofde halve varken heeft gewon-
nen. Indien men dus een of twee
avonden mist behoeft dit geen pro-
bleem te zijn. De volgende wedstrijd
is op 14 oktober a.s.

Dammen

Waterpolo
Poseidon - Vorden '64: 5 - 2
Het jongensteam van "Vorden '64" is
de competitie gestart met een ver-
diende 5-2 nederlaag tegen Poseidon.
Tot aan de derde speelperiode gaven
de Vordenaren goed partij. Martin
Siebelink en Marck Karmiggelt scoor-
den de tegentreffers.

DCV l heeft de eerste kompetitie-
wedstrijd tegen Nijverdal goed door-
staan. Er werd met 12-8 gewonnen.-
De wedstrijd begon slecht, want op
een gegeven moment was de stand 4-
8, na nederlagen van Wim Wassink
(blunder in goede stand) en Harry
Graaskamp (kloknederlaag). De 4
wedstrijden die toen nog bezig waren,
werden echter allen gewonnen. Wie-
ger Wesselink, Simon Wiersma, Ger-
rit Wassink en Johan Krajenbrink wa-
ren hier verantwoordelijk voor.
De overige uitslagen in de eerste ron-
de waren: Deventer-Uithoorn 9-11;
Zaandam-Alkmaar 5-15; Beverwijk-
Heemstede 9-11; Veluwezoom-En-
schede 16-4.
Voor de onderlinge kompetitie wer-
den de volgende wedstrijden gespeel:
groep l: A. Wassink - W. Sloetjes 2-0;
H. Esselink - G. Hulshof 2-0. Groep 2:
W. Wesselink - H. Hoekman 1-1; B.
Breuker - W. Hulshof 2-0; J. Lamers -
J. Slütter 0-2. Groep 3: B. Nijenhuis -
H. Ruesink 0-2; M. Boersbroek - S.
Buist 0-2. Groep 4: B. Rossel - S.
Wiersma 1-1; B. Wentink - G. Brum-
melman 0-2; B. Hiddink - J. Lankhaar
2-0.
Voor de alternatieve kompetitie werd
gespeeld: G. ter Beest - T. Slütter 0-2;
G. Wassink - J. Krajenbrink 0-2.
Jeugd: H. Berenpas - M. Kuin 2-0; M.
Boersbroek - M. Boerkamp 0-2; J.
Slütter-I. Baakman 2-0; R. Slütter-A.
Bouwman 2-0; A. Bouwman - H.
Boerkamp 2-0; W. Hoenink - W. Ad-
dink 2-0; E. van Est - B. van Zuylekom
2-0; J. Kuin - H. Boerkamp 2-0; A.
Bouwman - R. Slütter 1-1; J. Slütter -
W. Hoenink 2-0; I. Baakmna - W. Ad-
dinkO-2; M. Kuin - J. Kuin 1-1.

DCV-ers verliezen 2e
wedstrijd bondskompetitie
Evenals 2 jaar terug verloren de DCV-
ers hun 2e wedstrijd in de bondskom-
petitie. 2 jaar terug heette het Vinke-
veen, nu was het Enschede. Verant-
woordelijk voor de geheel onnodige
12-8 nederlaag waren met name Henk
Hoekman en Gerrit Wassink. Beide
verspeelden hun goede stand en ver-
loren. Ook Johan Krajenbrink had een
vrij goede stand, maar door een sim-
pele doorbraakkombinatie werd het
remise. De enige overwinning was
voor Wim Wassink, die al vroeg een
schijf won en het deze week wel goed
afmaakte.

De individuele uitslagen zijn:
1. B. Wiggers - J. Krajenbrink l-l;
2. J. Baas - W. Wesselink l-l; 3. M.
Fluit - H. Ruesink l-l; 4. H. Bosch - G.
Wassink 2-0; 5. G. Schirinzi - H. Graas-
kamp l-l; 6. B. Slot - W. Wassink 0-2;

7. G. Kleinsman -A. Wassink l-l; 8. E.
van Gunst - S. Wiersma J-J; 9. B. Maas
- T. Sluttr 2-0; 10. A. Bruins - H. Hoek-
man 2-0.

Onderlinge kompetitie
In de onderlinge kompetitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld:
Groep l: J. Krajenbrink - G. Hulshof2-
0; A. Wassink - T. Slütter 1-1; H. Klein
Kranenburg - H. Esselink 2-0.
Groep 2: W. Wesselink-J. Slütter 2-0;
H. Wansink - H. Hoekman 0-2; B. Breu-
ker - J. Lamers 0-2.
Groep 3: S. Buist - H. Ruesink (afgebr.);
M. Boersbroek - J. Mosselink 0-2; W.
Berenpas - B. Nijenhuis 1-1; J. Hoenink
- ö. ter Beest l-l.
Groep 4: G. Brummelman - G. Wassink
0-2; B. Wentink - J. Lankhaar 0-2; B.
Rossel - B. Hiddink 0-2.
Jeugdkompetitie: R. SI u t ter-F. Ibrahim
2-0; B. van Zuylekom - J. Kuin 0-2; J.
Brandenburg - J. Slütter 0-2; W. Beren-
pas - E. van Est 2-0; M. Kuin - A. Bouw-
man 2-0; M. Boerkamp - E. te Velthuis
0-2; f. Baakman - H. Boerkamp 0-2; F.
Ibrahim - G. Brinkman 0-2; H. Beren-
pas - G. Brinkman 0-2; W. Berenpas-J.
Brandenburg 2-0; M. Boersbroek - I.
Baakman 2-0; F. Ibrahim - A. Bouw-
man 2-0.

Touwtrekken
nadert ontknoping
Nog één wedstrijd is er te gaan en dan
is bekend wie de kampioenen van Ne-
derland zijn.
In de 720 kg-klasse werd er afgelopen
zondag in Busslo hard aan getrokken.
De strijd om de eerste en tweede
plaats gaat hier tussen de ploegen van
Eibergen en De Bisons. Vermoedelijk
trekt laatstgenoemde vereniging hier
aan het langste eind.
In de 620 kg-klasse gaat de strijd tus-
sen Eibergen en Vorden. Eibergen
heeft weliswaar de beste papieren tot
op heden, maar wie weet heeft Vor-
den het kruit voor de laatste wedstrij-
den bewaard.
Afgelopen zondag wist de jeugdploeg
van Vorden wederom - voor de derde
maal in successie - de eerste plaats te
veroveren.



GEMEENTE VORDEN GAAT ONDERZOEK INSTELLEN:

Is boerderij bij kasteel
voor meerdere doeleinden
te gebruiken
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Algemeen Bestuur informeerde de heer C.
Chr. Voerman by het college wat de beweegredenen zy n geweest dat de Sorbo ter gelegenheid van
haar jubilea geen gebruik mocht maken van de boerderij bij het kasteel. Ter gelegenheid van deze
festiviteiten had de direktie van de Sorbo namelijk een film laten maken over het bedrijf/elf. Bo-
vendien gaf deze film een goed beeld van de fraaie omgeving van Vorden. Aangezien de vele hon-
derden gasten ook het kasteel van dichtbij zouden zien, wilde men deze film in de boerderij gaan
draaien. B & W van Vorden gaven evenwel geen toestemming omdat één en ander een te commer-
cieel tintje zou hebben.

In deze vergadering van de commissie
Algemeen Bestuur stelde burgemees-
ter Vunderink dat de funktie van de
boerderij in de eerste plaats een verga-
derruimte van de gemeente is; ont-
vangsten de gemeente betreffende en
bovendien bestemd voor culturele
doeleinden zoals tentoonstellingen
etc.
"We hebben regelmatig verzoeken
van verenigingen, particulieren e.d.
De vraag is evenwel waar leg je de
grenzen. Misschien moeten we wel
verdergaan dan alleen het sociaal kul-
turele werk. In elk geval zullen we er
in het college verder over gaan pra-
ten", zo zei de heer Vunderink.

BELEID AANPASSEN
De heer H. Tjoonk (WD) was van
mening dat het gemeentebestuur het
beleid moet gaan aanpassen. "Dit was
toch een schitterende gelegenheid om
Vorden te promoten. De boerderij
moet zeer zeker ook voor andere
doeleinden gebruikt kunnen worden.
Ik denk zelfs b.v. aan recepties bij hu-
welijken, waarbij dan wel de plaatselij-
ke horeca ingeschakeld dient te wor-
den. Natuurlijk wel huur laten beta-
len", zo stelde de heer Tjoonk.
Burgemeester Vunderink vroeg zich
wel af wat dit voor het gemeentelijk
apparaat gaat betekenen. "Denkt U
eens aan de horeca. Voelen zij zich
vanwege concurrentie vervalsing niet
in de kuif gepikt? Denk aan de relatie

tot het dorpscentrum. Allemaal zaken
die je goed moet overwegen", aldus
burgemeester Vunderink. In elk geval
beloofde hij een onderzoek te zullen
instellen in hoeverre de boerderij voor
andere doeleinden gebruikt kan wor-
den.

BESTEMMINGSPLAN
WIENTJESVOORT
Een deel van de commissie Algemeen
Bestuur t.w. de heren C. Chr. Voer-
man (CDA) en H. Tjoonk (WD)
schaarden zich achter het voorstel van
B & W om het bestemmingsplan
Wienjesvoort vast te stellen. Dat
houdt in, dat wanneer de raad
eveneens haar fiat geeft, het zuidelijk
deel van de camping van de heer von
Mengden gesloten zal moeten wor-
den.
Zowel Voerman als Tjoonk vonden
dat hier gekozen moet worden voor de
"agrarische bestemming", terwijl de
heer J. Bosch (P.v.d.A) vasthield aan
zijn standpunt om de belangen van de
heer von Mengden te laten prevele-
ren. De heer von Mengden hield tij-
dens het inspreken nog een warm
pleidooi voor zijn camping en hoopte
hij o.m. dat het huidige karakter van
zijn natuurcamping behouden zou
blijven. "Om dit te kunnen bereiken
moet het gebied te zuiden van de
Ruurloseweg erbij betrokken blijven,
teneinde het geheel economisch ren-
dabel te doen zijn", aldus von Meng-

den
De heer Tjoonk deelde nog wel mede
dat enkele leden van zijn (WD) frak-
tie een andere visie hebben op dit be-
stemmingsplan. Op de vraag van bur-
gemeester Vunderink welke visie dan
wel, vroeg Tjoonk of dit in de krant
komt. Toen alle ogen van de commis-
sieleden richting perstafel keken, be-
sloot de heer Tjoonk toch maar liever
met antwoorden te wachten tot in de
raadsvergadering van dinsdagavond
aanstaande.

VERKEERDE INFORMATIE?
De heer C. Chr. Voerman (CDA) had
gelezen dat wethouder Bogchelman
tijdens bijeenkomsten waarbij over
g^saansluitingen werd gesproken
kenbaar had gemaakt dat de gemeen-
te Vorden een reservepot van 300.000
gulden heeft voor gasaansluitingen.
"Ik dacht dat deze reservepot ook voor
andere doeleinden gebruikt zou wor-
den. Heeft de gemeente het beleid ge-
wijzigd? Gaf wethouder Bogchelman
wel de juiste informatie?", zo infor-
meerde de heer Voerman. In de a.s.
raadsvergadering zal het college ant-
woorden.

VERKEERSPLAN
Burgemeester Vunderink deelde
dinsdagavond mede dat het college
voornemens is om het verkeersplan
volgende maand aan de orde te stel-
len.

22 sept. Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum

2 okt. V.R.T.C. Herfsttoertochten
40 - 80 -120 km

6 okt. Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum

9 okt. Wedstrijdmiddag Agrari-
sche commissie en Jong
Gelre, fam. Fokkink,
Wiersserbroekweg 16

20 okt. Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum

22 okt. Revue GMvL
Dorpscentrum

26 okt. KPO
28 okt. Alg. ledenvergadering

Regio West-Achterhoek
Zaal Jansen, Hoog-Keppel

3 nov. Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum

4 nov. Jong Gelre, dropping
Hotel Bloemendaal

12 nov. Feestavond
HSV de Snoekbaars
35-jarig jubileum

17 nov. Bejaardenkring Vorden
Dorpscentrum

18 nov. Jong Gelre
Schaatsen, Deventer

22 nov. KPO
25 nov. Jong Gelre, Alg. najaars-

vergadering
Hotel Bloemendaal

Jong Gelre: elke tweede vrijdagavond
in de maand volleybal in het Dorps-
centrum.

I.V.N.-wandeling
Landgoed Vorden
Zaterdag l oktober organiseert het
I.V.N. afdeling de Oude IJsselstreek
een natuurwandeling rond Kasteel
Vorden onder leiding van natuurgid-
sen.
Het landgoed is 80 ha groot en eigen-
dom van het Gelders Landschap. In
het kasteel is het gemeentehuis van
Vorden gevestigd.
De wandeling begint op het kruispunt
Waarlerweg/Schimmeldijk. Vandaa-
ruit een prachtige kijk via de "zicht-
laan" op de zuidzijde van het kasteel.
Langs de zichtlaan een romantisch
pad, links en rechts oude bomen. De
wandeling leidt langs bospaden, over
bruggetjes, rond het kasteel, langs de
Veengoot en door het populaire Kno-

penlaantje.
Een natuurwandeling vol afwisseling:
het intieme landgoed, het stijlvolle
kasteel, de fraaie herfstkleuren, de rij-
pe bessen en zaden, de kruidige
herfstgeuren maken van deze wande-
ling een echte natuurbelevenis.
U bent van harte welkom.
Samenkomst: Kruispunt Waarler-
weg/Schimmeldijk. Voor busreizi-
gers: halte café "Het Zwaantje" aan de
weg Vorden/Doetinchem. Deelname
gratis.

Waardering voor
bestuur Stichting
Dorpscentrum
De commissie financiën toonde zich
dinsdagavond zeer tevreden over het
beleid dat door het bestuur van de
Stichting dorpscentrum wordt ge-
voerd.
De heer H.J. Graaskamp (CDA) wees
erop dat het college toch voorzichtig
moet zijn met haar voornemen om
met het Dorpscentrum te gaan praten
of er een mogelijkheid is het nadelige
saldo omlaag te brengen. "Wanneer je
weet dat zij hun best doen dan moetje
niet telkens vragen of het niet goedko-
per kan. Dat werkt irritant", aldus de
heer Graaskamp.
De heer A. Ploeger (PvdA) meende
juist dat het goed is dat het college hier
een "signaalfunktie" heeft.

De gemeente is voornemens de voor-
malige Nutskleuterschool aan het
Groene Kruis te verkopen. "Is dit wel
wenselijk. Kijk eens naar de staat
waarin de kleuterschool op het Jeb-
bink verkeert", zo merkte de heer M.
Groen (WD) op.
Wethouder H.A. Bogchelman wees
op het feit dat er bij de lagere scholen
lokalen vrijkomen. In 1985 zullen de
kleuterscholen bij de lagere scholen
geïntegreerd worden", aldus de heer
Bogchelman.
Op een vraag van de heer Ploeger wat
er met het voormalig jeugdcentrum
gaat gebeuren, moest de wethouder
het antwoord schuldig blijven. "Er
wordt wel aan gewerkt, maar concreet
valt er nog niets te zeggen".

Ook Ratti weer aan het
klaverjassen
Bij de s.v. Ratti wordt vrijdagavond
weer gespeeld. In het klubhuis aan de
Eikenlaan beginnen de wedstrijden
stipt om acht uur.

Wielersport
" Acht kastelen rij ders"
organisee^
Herfsttoerrochten
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrij-
ders" organiseert voor het vierde ach-
tereenvolgende jaar zogenaamde
Herfsttoertochten op zondag 2 okto-
ber a.s. De start en inschrijving is bij
café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg
te Vorden.
De deelnemers voor de 120 km lange
tocht kunnen tussen 8.00 uur en 11.00
uur starten; de deelnemers voor de 80
km tussen 9.00 uur en 12.00 uur en de
deelnemers aan de tocht over 40 km
kunnen tussen 10.00 en 14.00 uur van
start.
De 40 km gaat rondom Zelhem; de 80
km gaat via Slangenburg, Gaanderen
naar Montferland. Via Beek, Wehl en
Hummelo keert men dan weer terug
naar Vorden. De 120 km tocht gaat on-
der meer via Babberich en Zevenaar.
De routes worden met pijlen aangege-
ven.

Paardesport
Jaarvergadering rij-
vereniging "De Graafschap"
Tijdens de jaarvergadering van de rij-
vereniging "De Graafschap" welke
maandagavond 26 september om
19.30 uur in Hotel Bakker zal worden
gehouden zal onder meer het gouden
jubileum van de vereniging ter sprake
komen. Dit jubileum zal worden ge-
vierd op zaterdag 25 februari 1984.
In het jubileumjaar zal tevens een
concours hippique voor paarden en
ponies worden gehouden.

Tafeltennis
Treffers '80 - Vios: 9 - l
Het eerste team van de Vordense ta-
feltennisvereniging "Treffers '80" ver-
sloeg in de eerste competitiewedstrijd
Vios met 9-1. Knippen en Evers haal-
den de volle buit binnen, terwijl
Schoenaker 2x wist te winnen.
Het derde team verloor kansloos met
9-1 van Bredevoort. R. Bohmer redde
de eer.
Treffers 4 speelde met 5-5 gelijk tegen
Reflex. Voortman en de Heus won-
nen elk tweemaal en Martinus lx. Bij
de jeugd leed Treffers I een 9-1 neder-
laag tegen Reflex. Alleen Bruinsma
wist een partij te winnen. Nijenhuis en
invaller Hovenkamp, verloren al hun

partijen. Het tweede team won met
10-0 van Bredevoort. R. Wiekart, R.
Schouten en M. Kemper wonnen al
hun partijen.

Vordense tafeltennis-
kampioenschappen
De Vordense tafeltennisvereniging
"Treffers '80" organiseert op zondag 8
januari en Vordense tafeltenniskam-
pioenschappen. Dit wordt gehouden
in zaal De Herberg.

Tennis
Slottoernooi en competitie
V.T.P.
Ondanks de lichte septemberregen
waren er 40 enthousiaste tennisspeel-
sters en -spelers zonder 18 september
aanwezig op het slottoernooi.
Na de koffie met gebak werd door de
eerste zestien regenvaste spelers bezit
genomen van de banen.
's Middags om half vijf waren alle par-
tijen gespeeld en kon de balans opge-
maakt worden. Carin Fransen, bij de
dames, en Eelke Huizinga, bij de he-
ren, hadden de meeste games verza-
meld en werden dus winnaar. Zij wer-
den op de voet gevolgd door respectie-
velijk Henny Wempe en Gerard de
Vries. Poedelprijswinnaars waren Di-
ny ter Beek en Hans Bos. Het was een
gezellige en geslaagde afsluiting van
het tennisseizoen.
We kijken echter al naar de toekomst
en wel naar het competitiespelen in
1984. Iedereen, die hieraan mee wil
doen kan zich vóór l oktober opgeven
op de bekende adressen, zodat V.T.P.
ook volgend jaar weer goed vertegen-
woordigd is in de regionale competi-
tie.

Sta stil bij de vrede
Elke vrijdagavond staan sinds 26 au-
gustus enkele mensen in het dorp met
een bord waarop staat: "Sta stil bij de
vrede".
Waarom en wat betekent dat? zullen
velen (vooral jongeren) zich afge-
vraagd hebben. Deze mensen staan
daar om uw aandacht te vragen voor
de vrede en de gerechtigheid in de we-
reld. Wilt u meer weten dan kunt u de-
ze mensen zelf vragen om inlichtin-
gen.

Vredesplatform
Zo langzamerhand weet iedereen wel
dat zaterdag 29 okt. '83 een laoAlijke
demonstratie tegen kern^pens
wordt gehouden in Den Haag. Men-
sen die mee willen, kunnen bij de heer
O. Wempe, Vaarwerk 17, Vorden,
kaartjes bestellen.
Tenslotte wordt er in het Dorpscen-
trum op donderdag 13 oktober een ge-
spreksavond georganiseerd over "De
medische kanten van de bewape-
nmë • (zie advertentie)

River Town Jazz Band
Het is dan toch eindelijk gelukt de be-
kende River Town Jazz Band naar
Vorden te halen.
Voor twee konserten in 't Pantoffeltje
en wel op zondag 16 oktober en zon-
dag 20 november heeft Nico van Goe-
them zo weten te kontrakteren. De Ri-
ver Town Jazz Band geniet een grote
bekendheid en heeft een fanclub van
ongeveer 400 mensen, die jaarlijks
een overzicht krijgen toegestuurd van
alle concerten, die worden gegeven.
De bezetting van de band bestaat uit:
trompet: Gerrit Westerhuis; clarinet-
tist/Tenorist: Thijs de Jong; trombo-
ne: Wim Rauw; piana/Voc.: NicoSin-
ger; banjo/gitaar: Dick Roemer; bas:
Joan Krukkert; drums: Bep Doorn-
berg.

Voor vele liefhebbers zitten er onget-
wijfeld oude bekenden onder w.o.
weer duidelijk aanwezig Bep Doorn-
berg, die zijn techniek en show weer
heeft toegevoegd aan zijn vertrouwde
Rivertown.
Een avond, die u beslist niet mag mis-
sen en die volgens organisator en ini-
tiatiefnemer Nico van Goethem zeker
volgend jaar een vervolg zal krijgen
met ook andere orkesten. Voorver-
koop van de kaarten vanaf heden.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
'"k Gao maor 's nao Harm Rikkers, met dat rotweer is 't buutenwark toch
niks gedaon. En 't lig mien trouwens ok bes nao 't zin, um dizzen tied van
't jaor wöd 't in 'n hof toch zo zuutjesan 'n pröttel."
Toon van de Spitsmoes krummeln achter de taofel hen, stok un piep te-
bak op en köstern nao buuten. 'n Heel'n dag vrouw op de hande zitten
kieken was ok niks gedaon. Dan ging i'j maor anmarkings maken en he'j
zo de grootste ruzie.

De Rikkers-luu wonn'n un paar honderd trad bi'j eur vandan in un bör-
gerhuusken, un daghuurderswontjen zoll'n ze vrogger zeggen. Harm's
vader had vrogger ok nog op daghuur egaon en had ok op de boerderi'je
waor Toon now wonn'n heel wat zweitdröppels laoten vallen. Harm had
zich in die tied al wel bekekken da'j van dat stellenwark eerder un boel
pien in de rugge as un hoop geld oaverheel'n en had schoolmeister willen
wodden, ok al umdat e heel goed kon leern. Maor achteraf bekekken was
dat zien vak toch neet ewes, hee had schienbaor te weinug geduld umme
de kinder een en ander bi'j te brengen. Naodat 't un maol of wat gebeurt
was dat e de kinder un poete um de oorne had egeven, had 't hoofd van
de schole um de raod egeven nao ander wark uut te kieken, dit wodd'n
niks zo.

Harm was, nao wat umzwarvingen, too bi'j un plaatselukke groothandel
in sluutspelden, waskniepers, stopgaorn en meer van dat soort grei trech-
te ekommen en vedienen daor now goed zien brood. Umdat die groot-
handel un grote ni'je schuure in gebruuk had enommen, hadd'n met de
anderen ok de Rikkers-luu daor gistren fees van ehad en Toon was t'r be-
ni'jd nao hoo dat ewes was.
Tj komp net op tied Toon, wi'j heb de koffie broen", begroeten vrouw
Rikkers um.
"Is Harm neet bi'j de voore?"
"O jaowel, den zit bi'j de kniens te oel'n, nao 't fees van gisteraovund is e
nog neet volle geale peer'n weerd."
"Is e zat ewes dan?"
"Nee, dat neet maor hee was toch wel aardug taöts en dan ok nog late d'r
bi'j, dan we'j 't wel."

Op 't roepen van zien vrouw kwam Harm al gauw de kokken in.
"Zo Toon, i'j woll'n zeker wetten wa'w gistren zoal opemaakt hebt."
"Krek eraon, was 't de moeite nog weerd?"
"Now, uut de kunst, daor zorgt de baas wel veur, zowied ken i'j um wel. 't
Leep allemaole prima volgens plan, alleen jammer dat die film neet in de
boerderi'je bi'j 't kasteel edraaid mog wodd'n."
"O jao, dat mog neet van de börgemeister, is 't neet?"
"Och, van de börgemeister, in ieder geval neet van B en W. Of de B of de
W daor now op tegen was wet ik neet. Zee woll'n 't in ieder geval neet
hemmen, d'r waarn tevölle economische belangen an de film vebonden,
zoat ze dat nuumt. Net of wi'j daor afwasbossels zoll'n gaon vekoop'nü
Schienbaor vindt ze op 't gemeentehuus ok dat Vorden un "landelijke"
gemeente mot blieven zonder enugge veuruutgang wao'j an geld vedie-
nen maor neet te volle mot denken. Veural neet te volle reclame veur
Vorden want 't mog hier 's te druk wodd'n. 't Was un mooie geleagenheid
ewes umme 't mooiste stuksken Vorden an de luu wieter uut 't land te
laoten zeen. Die waarn dan later, met anderen weer ekommen en hadd'n
hier allichte wat achterelaoten. En dat misse wi'j now. Want waor gin
mense kump wod ok gin kwatjen uutegeven, ok neet bi'j ons in d'n Ach-
terhook".

Leestman.

Maisoogst in volle gang
Vol élan hebben de loonbedrijven en de agrariërs zich gestort op het
binnen halen van de mais.
Lange dagen worden er gemaakt om de mais zo snel mogelijk binnen
te krijgen. Immers men herinnert zich nog al te goed de ontzettend
natte herfst van enige jaren terug, toen telkenmale de machines ble-
ven steken in de drassige bodem.
Ook in Vorden treft men daarom de groptse machines op de wegen
aan. Kundige mannen besturen de machines, maar toch kan het nog
wel eens voorkomen dat men de grootste moeite heeft deze kolossen
zonder schade op de percelen te krijgen doordat de toegangswegen
voor deze machines te smal blijken of dat de inritten te nauw zijn.
Op de wegen veroorzaken deze machines ook wel eens een file. Ook
geluidsoverlast is niet altijd te vermijden. Een en ander is echter ono-
verkomelijk in onze agrarische streek in deze tijd van het jaar.
Laten we dus zo nodig wat medewerking verlenen, door b.v. op de we-
gen wat in te houden, de machines voorrang te geven bij op- en inrit-
ten. En wat de geluidsoverlast betreft, het zal nog wel meevallen en...
het is maar tijdelijk.
Een goede maisoogst.

Foto van Vorden-van-toen

Deze kaart uit ongeveer 1920 toont de Pastorie "De Wehme". Dominee Jansen
en zijn gezin waren de laatste bewoners van dit eerbiedwaardige gebouw onder
de hoge bomen. Veel mensen zullen zich nog de lessen in het aangebouwde ca-
techisatielokaal herinneren.
Na 1960 werd hier het bejaardentehuis gebouwd dat dezelfde naam kreeg. De
mooie oude bomen konden voor het meerendeel worden gespaard.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265)

Tentoonstelling
30 september en 1 -f 2 oktober

Pluimvee en konijnenvereniging

Zaal de Herberg
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Bij gelegenheid van ons 25 jarig jubileum
nodigen wij U vriendelijk uit in de feestelijke
stemming te delen en te profiteren van onze
talrijke speciale jubileumaanbiedingen.
U bent van harte welkom in al onze afdelingen
Jong Wonen - Klassieke en eigentijdse
meubelen - Slaapkamerafdeling - Tapijtkelder
en Woningtextiel, totaal 4000 m2.

4000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

waardebon van 75.-

Openhuisdagen (alleen in Vorden)
Woensdag, donderdag, vrijdag 21, 22, 23 september geopend tot 21 u.

Zaterdag 24 tot 16 uur maandag dinsdag 26 en 27e tot 21 u.

HELMINK
meubelen

Erkende
binnenhuisarchitectuur

Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24, Telefoon 05752-1514

EIBERGEN
Laagte 16. Telefoon 05454-4190

Maandagmorgen gesloten - Vrijdag koopavond

Grote keuze in

Wand- en
vloertegels -

Hout- en
plaatmateriaal -

Stenen en
steenstrips -

Deuren - Sanitair,

Kortom alles voor
de bouw

ENKELE PRIJSVOORBEELDEN

Wandtegels P m v a 12f 50
Vloertegels p m v a 20f-

A-cement. 50 kg in P.E. zak p.zak U,Zü

5 x 7 cm. Geschaafd p.m1. Z,bU

Alle prijzen inclusief 18%BTW. Afgehaald.

WIJ PRESENTEREN
DENIEUWE PEUGEOT 205

ALLES VOOR DE BOUW
Brinkweg 32, 7021 BWZelhem. Tel. 08342-1376

Nü in onze showroom: de nieuwe Peugeot 205. een uitgebreide, vrijblijvende proefrit!
'n Sterk nummer in prestaties, zuinigheid,charme Sterke prijs: vanaf T 14.695,- incl. BTW,
en comfort. Zeven uitvoeringen: afleveringskosten f 355,-.
vijf motorversies, waarvan twee diesels. U bent
van harte welkom op onze presentatie. __
En natuurlijk staat 't sterke nummer klaar voor ü
Uw dealer:

OFF. DEALER

: cosmo
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

Kwinkweerd 15, 7241 CW Lochem, De Stoven 5, Zutphen,
telefoon: 05730-2441 telefoon: 05750-22181

PEUGEOT

TALBOT

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG
...



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

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

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

'Sparen zonder vastzetten
en toch met hoge rente?"

Dus kunt u er bij wanneer u wilt. Maar blijft u
er 6 maanden af, dan is dat wel zo voordelig. Als u de
tabel bekijkt, Mlt u zien dat u altijd begint met een
prima basisrente.

Maar ook dat de Patentrekening u beloont
met een extr^wentepremie (ca. 50% van de basis-
rente) over dat gedeelte van uw spaargeld dat de
gehele renteperiode op uw rekening stond.

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

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

*̂ B

^****^^r /^^"

Dat kan met de PAKNlREKENING
Rekening

soort

Patent basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum*
saldo

f 2.500,-

f 5.000,-

f 10.000,-

Basis*
rente

3 '/2%

3 '/2%

4 %

4'/4%

Premie*
rente

1 3/4°/0

2 %

2 '/4%

Totaal
rente

3'/2°/o

5'/4%

6 %
6'/2%

* wijzigingen in minimumsaldi en rentetarieven voorbehouden!

• hoge rente
• dagelijks opvraagbaar zonder boete of opnamekosten
• rente opgebouwd uit basisrente plus premierente
• hoe hoger uw minimumsaldo, hoe hoger de rente
• rente bijschrijving op l december en l juni

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
Barchem: Lochemseweg 12; Borculo: Spoorstraat 4;
Laren: Dorpsstraat 5; Vorden: Decanijeweg 3.

spaarbank
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