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Negentiende Oost-Gelderlandrit zeer geslaagd
De Vordense Motorclub "De Graafschapryders" organaiseerde voor de 19e maal de Oost Gelderland-rit. Voor dit evenement
waren inclusief de offlcials van de KNMV 98 medewerkers(sters) in touw om alles gladjes te laten verlopen, hetgeen naar het
oordeel van de rijders (300 in getal) prima gelukt is. De crossproef op het militaire oefenterrein had een lengte van 4700 meter,
die door alle rijders twee keer gereden moest worden. Start en finish was op camping de Reehorst, alwaar de Graafschapryders
telkenjare enorm gastvry ontvangen worden.

rijders een succes geworden.

Een andere primeur is dat voor de eerste
keer in Nederland een rijdster in de enduro
van start is gegaan. Deze dame reed in de
klasse 125 cc junioren en behaalde een pri-
ma resultaat: zij eindigde als vijfde.
Zondag zijn alle wegen van het 55 km lange
parcours gevlakt en zijn alle restanten keu-
rig opgeruimd. De medewerking van de
plaatselijke overheden, defensie, paraticu-
liere grondeigenaren en vele anderen was
voorbeeldig.
Wedstrijdleider Frits Huisman kon de vol-
gende uitslagen die voor het kampioen-
schap meetellen, bekend maken.

Klasse 40+: l. J Pardon, 2. B. Woessink, 3.
J. Tuitert.

Klasse A-125. 1. A. Pullen, Markelo: 2. E.
Wullink, Zutphen: 3. G. Onstenk, Eefde.

Klasse B-175 cc. l. A. Eindhoven, Heide: 2.
H. Willems, Zwolle; 3. H. Buis, Groene-
kan.

Klasse D, boven 250 cc. 1. M. Wagemans,
Roermond: 2. T. Hegeman, Nijverdal: 3. P.
Cortenbach, St. Oedenrode.

Klasse 250 cc junioren: 1. Joh. Gast, Daar-
lerveen: 2. A. Peters, Nijmegen: 3. G.R.
Plechs. Langeveen.

Klasse E junioren viertakt: 1. W. Boersma,
Bergen: 2. B. v.d. Brink Overasselt: 3. K. de
Jong, Bleidwijk.

Klasse senioren 125 cc.: l . R. v.d. Straat, Al-
men: 2. JdUarkink, Lochem: 3. J. de Jong,
LangezjHl

Klasse Senioren 175 cc.: l . G. Kruiper, Nij-
verdal: 2. W. Morrenhof, Heino: 3. F. v.d.
Laan, Almelo.

Klasse senioren 250 cc. l. J. ten Velde, Hol-
ten: 2. d^chalkwijk, Hilversum: 3. H.

ijflm.

Het aantal niet geklasseerde (uitgevalle-
nen of anderszins niet van start gegaan) be-
droeg dit jaar slechts 10%. De EHBO afd.
Vorden behoefde slechts sporadisch in ak-

tie te komen, niemand liep letsel van enige
betekenis op. De veertig plus klasse, die
voor het eerst door de Graafschaprijders
geïntroduceerd is, is naar het oordeel van

Bak, Rij?

Klasse senioren boven 250 cc.: l. H. Poorte,
Nijverdal: 2. H. Wullink, Harfsen: 3. H.
Walhof, Hengelo (O).

Klasse senioren viertakt: l. G. Wolsink, La-
ren: 2. C. Slotboom, Putten: 3. A. Kammin-
ga, Bakkeveen.

Fraaie muurschilderingen in het
Dorpscentrum te Vorden
Het onlangs uitgekomen jaarverslag over 1981 van het Bestuur van de stichting
Dorpscentrum Vorden vermeldt naast allerlei wetenswaardigheden ook, dat het be-
stuur zich verheugt over de toenemende belangstelling van de Vordense bevolking
voor het Dorpscentrum. Het aantal bezoekers - niet meegerekend de schoolgymnas-
tiek - steeg in 1981 ten opzichte van 1980 met 3029 en kwam daarmee op het respec-
tabel getal van 53432.

Uitvoerig wordt vermeld wat allemaal in
het Dorpscentrum heeft plaats gevonden
en welke bedragen aan onderhoud etc. is
uitgegeven. Met alle mogelijk beschikbare
middelen wordt getracht het interieur effi-
ciënter in te richten en te verfraaien en voo-
ral gezelliger te maken. Zo is onlangs - in
1982 - de bar in de ontmoetingsruimte nog
een intiemer aanzien gegeven door er een
afdakje boven te maken. Boven de diverse
zitjes en boven de "stamtafel" zijn decora-
tieve en doelmatige lampen aangebracht.

Er zijn plantenbakken in hydro-cultuurge-
plaatst waarin de plantgoed floreren. Tus-
sen twee grotere ruimten op de bovenver-
dieping is een gemakkelijk verschuifbare
vouwwand gemaakt. Om praktische en es-

thetische redenen is in de gang op de bo-
venverdieping een lambriezering getim-
merd zoals al elders in het gebouw was ge-
daan.

De pas aangebrachte muurschildering in
de grote zaal (tevens sportzaal) verdient in
dit bestek een extra vermelding. Het be-
stuur zat al heel lang hiermee en heeft ten-
slotte de heer Boerstoel van de Insulinde-
laan in Vorden gevraagd een versiering aan
te brangen op een muur van niet zo'n fraai
schoon meltselwerk. De bedoeling was de
aandacht af te leiden van die muur en de
zaal verder gezelliger te maken. Naar het
oordeel van het bestuur is de heer Boerstoe
hierin op een voortreffelijke manier ge-

slaagd. Hij heeft door het maken van een
lijnenspel en een opvulling van vlakken on
opgewekte-uitvloeiende-kleuren een
prachtige vlakverdeling gecreëerd, dat pre-
cies aan de verwachtingen voldoet. De
schilderingen trekken de aandacht, doen
plezierig aan en zijn net niet te bont gewor-
den. Een artistiek verantwoorde zaak. Het
werkstuk vergde 3,5 dag van de vakantie
van de heer Boerstoel. De heer Boerstoel
heeft gemeend dit werk het bestuur en
daarmee de Vordense bevolking om niet te
moeten aanbieden. Het bestuur heeft zich
hiervoor al zeer erkentelijk betoond.

Vermeld mag nog wel worden, dat ondanks
de goede bezetting van het Dorpscentrum
er echt nog wel ruimte is voor vergaderin-
gen, lelzingen, cursussen, conferenties,
feesten etc. etc. Vooral overdag. In de avon-
duren is het dikwijls voor iedere Vordenaar
een gezellig vertoeven in de ontmoetings-
ruimte zodat men met het dorpsgebeuren
goed op de hoogte kan blijven. Het bestuur
wekt iedereen op vooral gebruik te maken
van deze accomodatie die speciaal gemaakt
is voor het bevorderen van het gemeen-
schapsleven in Vorden.

Gemeentenieuws
i g emeen tehu i s 05752-2323 - Telefoon g e m e e n t e w e r k e n 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag-t /m vrijdagmorgen van

8.00-12.30 uur en v r i j d a g van 13.30-17.00 uur - S p r e e k u u r bu rgemees t e r Mr. M. V u n c i e r i n k : vo lgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
C i e e r k e n : v r i j d a g van 10.011 tol l 1.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r 11.A. B o g c h e l m a n : donderdag van l 1.00 tot 12.00 uu r .

Verleende vergunning voor een collecte
Burgemeester en wethouders hebben ver-
gunning afgegeven aan de federatie sociaal
pedagogische zorg voor zwakzinnigen voor
het houden van een collecte in de periode
van 11 tot en met 16 oktober aanstaande.

Wijziging van de gemeentegids
De gemeentegids, een handig boekwerkje
waarin praktisch alle adressen van vereni-
gingen, instanties, scholen, huis- en
tandartsen etc. etc. staan, zal herzien wor-
den. Daartoe kunnen adreswijzigingen en
andere wijzigingen doorgegeven worden
aan de afdeling Interne zaken ter secreta-

rie. Daartoe kunt u gebruik maken van het
couponnetje achter in de Gemeentegids
1981, ook kunt u dit even telefonisch door-
geven aan de genoemde afdeling.

Publikaties ingevolge de Wet Arob.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-

zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer G.H. Vaags, Het Hoge 11 te

Vorden, voor het verbouwen van een
winkel-woonhuis tot woonruimte en
kantoor aan Het Hoge 26 te Vorden.

2. Aan de heer J.H. de Jong, Vordensebos-
weg 3 te Vorden, voor het bouwen van
een kelder aldaar.

3. Aan de heer D.J.Norde, Ruurloseweg48
te Vorden, voor het bouwen van een var-
kensstal aldaar.

Een woord van dank
De in Vorden gehouden collecte voor de
Vereniging tot Steun aan de Nierstichting
Nederland bracht in totaal f9991,05 op.
Een ieder hartelijk dank voor de gave, en
dank aan alle collectanten die ons tijdens
deze collecte terzijde stonden.

Nierstichting
Nederland

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Groenten & fruit show
Op maandagavond 11 oktober a.s. verzorgt de Stichting Propaganda
Groenten en Fruit in samenwerking met V.S.-markt Vorden, Dorpsstraat
18 een Groenten & Fruit Show voor de sonsument in Vorden.

De Show wordt gehouden in de zaal van café "De Herberg", Dorpsstraat
lOa, Vorden. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. De uitnodigingen
zijn verkrijgbaar bij V.S-markt Vorden.

In een aantrekkelijke en afwisselend programma van ca 2 uur wordt de
voedingswaarde van groenten en fruit voor ons voedingspakket bena-
drukt. Een voedingsdeskundige geeft informatie, er worden dia's en films
vertoond en er is een (gratis) verloting van fruit.

Voorts wordt er iets over exotisch fruit en bijzondere groenten verteld,
krijgt u een groentesnack (en een kopje koffie van de V.S.-markt Vorden)
aangeboden en kunt u tegen een lage prijs receptenboekjes kopen.

Een gezellige show en ... lekker leerzaam voor uw gezondheid.

Gerrit Schumaker
25 jaar herenkapper
Dezer dagen was Gerrit Schumaker 25 jaar
als herenkapper in dienst bij de familie
Heersink. Geen alledaagse gebeurtenis in
de kapperswereld. Tijdens een informeel
onderonsje met het personeel van kapsa-
lon Heersink werd de jubilaris een ge-
schenk onder couvert overhandigd. Voor
mevrouw Schumaker waren er bloemen.
De heer Heersink prees de heer Schuma-
ker voor zij n trouw en inzet. "Wij stellen dit
zeer op prijs", aldus de heer Heersink.

Viering
kinderboekenweek
Van 13-23 oktober a.s. is het weer kinder-
boekenweek. Het thema van dit jaar is rei-
zen. Boekhandel LOGA en de Openbare
bibliotheek organiseren gezamenlijk ter
gelegenheid hiervan een feestmiddag in de
openbare bibliotheek.
De kinderen van Vorden die 6-12 jaar oud
zijn kunnen hieraan meedoen. Zij kunnen
op woensdagmiddag 13 oktober naar de bi-
bliotheek komen met een potlood en zwar-
te viltstift om een tekening te maken die
met reizen te maken hebben.
Een jury zal een aantal tekeningen eruit
kiezen, waarvan dan een verjaardagskalen-
der gemaakt wordt. Wie hiervan meer wil
wten kan terecht bij LOGA en bij de Open-
bare Bibliotheek. Vanaf 13 oktober kun-
nen kinderen van 6-8 jaar ook meedoen aan
een puzzel, waaraan een klein kadotje ver-
bonden is. De puzzel is vanaf die dag in de
bibliotheek te krijgen.

Uit het politie-rapport
Bij de rijkspolitie is aangiften gedaan van
de diefstal van sierringen (velgen) van een
personenauto, welke stond geparkeerd bij
Het Spittaal.

Keuze uit de aanwinsten
van de bibliotheek
Volwassenen: NOOTEBOOM, C. De rid-
der is gestorven. KHALIFA, S. De cactus,
roman, GRASS, G. Uit het dagboek van
een slak, SIMMEL, J.M. Hopen of sterven,
OFFICIËLE munten cataalogus Neder-
land... 1795-1983, ZICHT op Zuid Afrika,
JANSSENS, G.A.M. De Amerikaanse ro-
man, B RECHT, B. Mutter Courage und ih-
re Kinder, BALZAC, H. Le père Goriot,
MAURIAC, F. Thérèse Desqueyroux.

Oranjevereniging Vorden
De afgelopen week was het extra druk in de
Openbare Bibliotheek te Vorden. Vele in-
woners van Vorden en omgeving hebben
genoten van de tentoonstelling 100-jaar
Oranjevorstinnen. Een unieke fototen-
toonstelling waarin de Koninginen Emma
- Wllhelmina letterlijk in woord en beeld te
zien waren..
Radio-TV-zaak dekker verleende spontaan
zijn medewerking door belangeloos een
TV in de tentoonstellingsruimte te plaat-
sen. Een ieder kon genieten van Beelden
uit de afgelopen 100 jaren van deze unieke
tentoonstelling over ons vorstenhuis, wel-
ke op video te zien waen.
Hartelijk dank aan allen die hieraan heb-
ben meegewerkt.

Collecte werelddiakonaat
In alle gemeenten van de Nederlandse
Hervormde kerk (zo ook in de Hervormde
gemeente te Vorden, in de kerkdienst in de
Dorpskerk en ook in de Kapel de Wilden-
borch) wordt op a.s. zondag 10 oktober ge-
houden de collecte voor het Wereld-Diako-
naat.
Het doorlopende thema is: Honger is on-
recht. In het uit te reiken blad Globaal
wordt een overzicht gegeven van een aan-
tal projecen, met achtergrond informatie.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw ga-
ve in de kerkdienst, bij de uitgangs-collecte
te geven, dan kunt u (ook) een gave per
postgiro overmaken:
Generale Diakonale Raad te Utrecht, giro-
nummer 8685. Het-onrecht-van-de-hon-
ger moeten we samen bestrijden. We heb-
ben het (op ons) geweten.

GEBOREN: Anneke Ruiterkamp, Rowe-
na Cynthia Peters; Marriële Margaretha
Peters; Claudia Dekkers.
ONDERTROUWD: H.J. Gotink en
G.W.J. Menkhorst.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen.

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

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. J. Veenendaal.

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 10 oktober: 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober dr. Haas
tel, 1678. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 9 oktober 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566, Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
N. Wijers, Neede, tel. 05450-4141.

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 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.





Met grote vreugde en dank-
baarheid aan God, geven wij u
kennis van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

ANNEKE

Annie Ruiterkamp-Besselink
Henk Ruiterkamp
Marian
Erik
Arjan

7251 NS Vorden, 28 septem-
ber 1982
„De Bessekamp"
Lindeseweg 26

Mede namens mijn ouders,
Hermien en Rinus Dekkers, wil
ik u graag meedelen, dat ik er
een zusje bij heb gekregen, op
30 september 1982.

Ze heet:

CLAUDIA

Ramona Dekkers,
Brinkerhof 50
7251 WP Vorden

Dankbaar en blij geven wij U
kennis van de geboorte van on-
ze dochters en zusjes

ROWENA CYNTHIA

MARRIËLE
MARGARETHA

Antoon en Maria Peters
Antoine

30 september 1982
7251 LR Vorden
Ruurloseweg 54

Met vreugde en dankbaarheid
geven wij U kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje en
zusje Marleen Janine

We noemen haar

MARLEEN

Geert Jan van Zeeburg
Albertine van Zeeburg-

Bongers
Thijs

7251 CZ Vorden,
2 oktober 1982
HetWiemelink 10.

Voor de vele blijken van mede-
leven, ondervonden tijdens en
na het overlijden van onze lieve
moeder en oma

WESSELINA HERMINA
BEEFTINK-MAALDERINK

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:
Fam. Beeftink

Warnsveld, oktober 1982

SANITAIR EN BIJPASSEN-
DE WAND- EN VLOERTE-
GELS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

Weekendmenu: Herberg-
slaatjes van Sursum Corda.
Zaterdag 9 oktober.

Uw huis tocht vrij met Ellen-
flex tochtstrip.
Bazar Sueters, Kranenburg.

Vordens mannenkoor is
woensdag 13 oktober tussen
21.00 en 22.00 uur te beluis-
teren op Radio Oost (FM kanaal
31).

U kunt ook van tevoren bellen
om Herberg-salades te be-
stellen!!
Sursum Corda 9 oktober.

Te koop: plm. 1 ha gras aan de
Almenseweg nabij Kasteel "De
Bramel" te Vorden.
Kan worden gemaaid voor voe-
deren op stal of door jongvee
worden beweid tot de opstal-
ling.
Tel. Vorden 1776 of 1531

Te koop: efel kolenhaard 2
jaar oud in prima staat.
Heersink, Stapel broek 4
Vorden, tel. 05752-6677

Verwen U zelf. Koop zaterdag 9
oktober Herberg-slaatjes. U
helpt daarme U zelf en Sursum
Corda.

ROLLUIKEN
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

HANS MEIJER
en

RIEËT BEKMAN

geven u hierbij kennis van hun voorgeno-
men huwelijk op 15 oktober a.s. om 10.00
uur op het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 11.00 uur in de St.
Willibrordus kerk te Hengelo (Gld.) door ds.
Veenendaal en pastoor Morren.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur. Dagadres:
zaal Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo
(Gld).

Vordenseweg 35, 7255 BV Hengelo (Gld.)
de Horsterkamp 13, 7251 AZ Vorden.

Toekomstig adres:
Vordenseweg 23, 7255 BV Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 4 september waren wij 40 jaar
getrouwd. Wij hopen dit, samen met de kin-
deren en kleinkinderen te vieren op zater-
dag 16 oktober a.s.

M. BARGEMAN
H.J. BARGEMAN-HIDDINK

Warnsveld, oktober 1982
Rouwbroekweg 1

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur in zaal
„De Boggelaar", Vordenseweg 32, Warns-
veld.

isDe openbare bibliotheek

GESLOTEN
op woensdag 13 oktober i.v.m. viering van de Kin-
derboekenweek.

Wegens huwelijk medewerkster a.s. vrijdag vanaf
16.30 uur

GESLOTEN
Banketbakkerij

J.WIEKARTreinso^

Gevraagd met spoed tffc

administratieve kracht
voor 2 middagen in de week.

Postbus 101, 7250 AC Vorden, tel. 05752-3221.
Sollicitatie t.a.v. mevr. J.H.CA. Bruggeman.

Zaterdag 16 oktober
Bal voor gehuwden en verloofden

m.m.v.

„DE HAVENZANGERS"
(Gehele avond!)

(i.v.m. T.V. optreden verschoven van 9 naar 16 okt.) •

Café-Restaurant

KERKEMEIJER
Tel. 05757-1202, Ruurloseweg, Borculo

Onze LEGO bouwwedstrijd is een sukses. Jullie
kunnen nog tot vrijdag 8 oktober een "meester-
stuk" inleveren. Maandag 11 oktober zal de jury
zijn best doen om uit de vele inzendingen 'n keus
te maken.

De juryleden zijn:
Juf. Alie Hofenk.
Juf. Francien Horstink en
Dhr. A.M. Hulsebos.

Dinsdagmorgen 12 oktober kunnen jullie via een
raambiljet al zien wie de winnaars zijn.
Woensdag 13 oktober 's middags om 2 uur is de
prijsuitreiking.
Donderdag 14 oktober kunnen de werkstukken
weer opgehaal worden.

Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12, Vorden. tel. 05752-1364.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Terinzagelegging beschikking (art. 31 lid 2. Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de beschikkingen op de verzoeken van:

1. de fa. HecoStaalmeubelen, Kerkhof laan 1 te Vorden,
datum verzoek 5 maart 1982, ingekomen 15 maart
1982, adres inrichting Kerkhoflaan 1 te Vorden, ka-
dastraal bekend sectie K nr 169, om een vergunning
tot het oprichten of in werking hebben van een in-
richting voor de vervaardiging van staalmeubelen;

2. de heer J.GA. Schroër, Wildenborchseweg 23 te
Vorden, datum verzoek 1 maart 1982, ingekomen 28
juli 1982, adres inrichting Wildenborchseweg 23 te
Vorden, kadastraal bekend sectie C nr 1189, om een
vergunning tot het oprichten of in werking hebben
van een agrarisch bedrijf, alsmede een propaangasin-
stallatie;

3. de heer H. Wonnink, Hoekendaalseweg 2 te Vorden,
datum verzoek 12 augustus 1982, adres inrichting
Hoekendaalseweg 2 te Vorden, kadastraal bekend
sectie L nr 121, om een vergunning tot het oprichten
of in werking hebben van een agrarisch bedrijf met
mestopslag;

4. de heer F. Klein Brinke, Wiersserbroekweg 1 te Vor-
den, datum verzoek 2 augustus 1982, adres inrich-
ting Wiersserbroekweg 1 te Vorden, kadastraal be-
kend sectie D nr 2003, om een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunning voor een agrarisch
bedrijf met mestopslag, alsmede een propaangasin-
stallatie.

Strekking van de beschikking: voor zover thans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waar de inrich-
ting is gelegen te verwachten ontwikkelingen in de toe-
komst met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is de beschikking opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
ter voorkoming van gevaar, schade of hinder buiten de
inrichting.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaar hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbenden die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na dag-
tekening van deze kennisgeving bij de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overkeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek d
om schorsing van de beschikking dan wel tot het t
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 E A
's-Gravehage. De beschikking wordt niet van
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 7 oktober 1982
Burgemeesteren wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

-t-

GEMEENTÏ VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van het
bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening jo. artikel 50, lid 8 van de Woningwet, medewer-
king te verlenen - voor een periode van maximaal 5 jaren
- aan de heer HA. de Vries, kermisexploitant, voor het
plaatsen van een toiletgebouwtje op het perceel gele-
gen aan de Hamelandweg.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekening ligt vanaf maandag 11 oktober a.s. ge-
durende 14 dagen voor een ieder ter visie ter gemeente-
secretarie.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder be-
zwaren tegen dit voornemen indienen bij hun college.

Vorden, 7 oktober 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

JongensbroekenMonsieur B 35,-
Jongens jacks 69,-
Ruit- en streepshirts . 3 4 , 9 5
Spencers noo%scheerwoi) ........... 32,95

(div. modellen)

J3CKS met uitritsbare mouwen

(div . modekleuren) 89,-

terlenka (t/m maat 601A) 69,50

Cord. broeken stretch 98,-
Knicker hoekers heren 98,50
Grote collectie truien, vesten, spencers, overhem-
den etc. in uni en dessins.

HENGELO TEEL.05753-1383

ZONDAG 10 OKTOBER

TAKEITEASY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Voor al uw mode naar

AII j JLJL j • RUURLOAlles onder één dak.
Dames-, heren-en kinderkleding. Steeds aktueel.
Voordelige prijzen, groot assortiment.
Div. grote merken o.a. Presence- Ines-Gispa - Hammer- Mar.
Paris - Oxford - Barb. Farber.

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:
Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750 - 26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

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

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.

bankon. vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel.
handgemaakt.

L
De beste keuken
voor elke vrouw
Kom beslist eerst vrijblijvend bij
Holtslag kijken, voordat u uw keuken
koopt.

Nu de allernieuwste KEUKEN mo-
dellen in onze showroom

GEOPEND:
dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags ook van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 - 1 3.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*



Ui i

Chocolade
gangmakers
pak 6 stuks
van 2.29 voor

erig
rtifeleg....
feest van.

Hip-Hap
ontbijtkoek
500 gram
van 1.1 9 voor

Extra confiture jam
aardbeien-
kersen of
abrikozen
pot nu

Chocolade
blokreep
80 gram
van 1.1 9 voor

KofferAriël
2 kilo
VS prijs
Nu de helft van uw 2e koffer
terug via bank of giro.

Clien
allesreiniger
grote flacon
van 3.25 voor

Lux afwas
400 gram
van 1.79 voor

Br/o
margarine
pak 250 gram
van 0.97 voor

Supermooie
Azalia
van 7.50 voor
Regelmatig^ sproeien, matig
lichte plaars doch warme
standplaats, potg rond vochtig
houden.

Pracht forse
Croton
Vol licht warme
standplaats,
matig water.

Spin
chrysanten
pracht boeket
1e kwaliteit
geel/wit

vers «f uw
ledere dag bakt onze bakker 30
soorten lekker vers brood en
broodjes iedere dag zorgt onze
VS slager voor heerlijke
vleeswaren iedere dag kunt u in
onze kaasaf deling uit tientallen
kaassoorten kiezen iedere dag
vindt u bij uw VS markt het
lekkerste broodbeleg kortom
iedere dag kunt u uw gezin het
beste voor ontbijt en lunch
voorzetten met één bezoek aan
uw VS markt. VS da s lekker VerS*
* maar we hebben natuurlijk ook heerlijke b^Kjen en oude kaas!

Geldig van 7/10 • 9/10

Magere
varkens-
lappen
500 gram

Verse
braadworst
kilo

Geponeerde
schnitzels
100 gram

Nassivlees
500 gram

Gekookt
ontbijtspek
100 gram

Johma
vleessalade
150 gram

Maandag:
Hamlappen
500 gram

Bloedworst
150 gram

Dinsdag:
Magere
speklappen
kilo

Geldig van 7/10 • 9/10
Champignons
bakje 250 gram
onze vaste prijs
1.98.Deze week
+pracht recepten folder.

Cox's orange
3 kilo
forse maat

Bokma
jonge
jenever
1 literfles nu

Profiteer er nu nog eens van.
Anne
Spathpruimen
blauw 1 kilo
Let op! 20 Forse
pers sinaas-
appelen
gewicht ca. 3 kg

] Goudse kaas
Jong, jong belegen of bet
Nu Bij aankoop van 1 kilo
1 pa
Roomboter
voor slechts

Tljgerbrood
800 gram
deze week

Weense snijder
800 gram
deze week

Maandag:
Krop andijvie
kilo

Dinsdag:
Prei
van de klei
kilo

Woensdag:
Sla
2 krop

BOKMA

HOPPE

Hoppe
vieux
1 literfles nu

f5.75

Coberco
dagverse
yoghurt
1 lire r pa k

Mono
dessertvla
0.5 liter
van 1.59 voor

Eru
goudkuipje
van 1.42 voor

Schouder-
ham
100 gram

Woensdag:
Gehakt h.o.h
kilo

Boeren-
metworst
100 gram

ARKT
ENDAALSUPE MARKTEN BV
BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO - GOOR VORDEN

Ge/d/g van 7/10 -13/10 «2

Feest vruchtenbrood
gevuld met krenten, rozijnen,

l amandelen, hazelnoten,
' blgarreaux en een flinke rol j
banketsoiis. ,"
gew. ±
deze week

2aranen
rood

deze week
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44e jaargang nr 30

Voor de 57e maal
Vordense Nutsfloralia
Het afgelopen weekeinde is in Vorden voor
de 57e maal de Nutsfloralia gehouden. In
het Dorpscentrum werden onder andere
talloze fraaie stekplanten, bloemstukjes en
voorwerpen uit natuurprodukten tentoon-
gesteld. De bijenvereniging en bloemiste
GradaKJumper hadden bovendien elk een
eigen stand.
Een bijzonderheid dit jaar was het grote
middenstuk in de zaal dat enkele facetten
van het oude boerenleven liet zien. Zo wer-
den de "melkenstied", de "oosttied", de
"vespertied" en de "stoppelhaene" op spre-
kende wijze uitgebeeld. De makers van dit
interessante geheel waren de dames Deca-
nije, Edens, Gotink, Grouwelman, Pel-
grum en Weenk. De traditionele fuch-
siastand was dit jaar gemaakt door de heer
Sloetjes.
Zondagmiddag werden aan de bezitters
van de mooiste stekplantjes, bloemstukjes
e.d. verschillende prijzen uitgereikt.
De namen van de prijswinnaars luiden als
volgt:
Stekplanten schoolkinderen:
Geraniums: 1. Wim Bielderman: 2. Wilma
Stokkink: 3. Jeroen Oonk.
Ster van Bethlehem: 1. Rieneke Wesselink,
2. Esther Oosterink, 3. Wim Bielderman.
STEKPLANTEN VOLWASSENEN
Begonia's: 1. Wilma Zweverink: 2. Mevr.
Berenpas: 3. Mevr. Bogchelman.
Fuchsia's: 1. Mevr. Albers: 2. Wilma Zwe-
verink.
VOORWERPEN UIT NATUURPRODUK-
TEN
Kinderen: 1. Nicole te Linde: 2. Sabine te
Linde.
idem, tuintjes: 1. Renske Wempe en Edith
Harmsen: 2. André Harmsen: 3. Paul Spie-
gelenberg en Wienand Hoenink.
VERSIERD SPEELGOED:
Kinder tot 14 jaar: 1. Janine Dijkerman: 2.
Jeroen Oon: 3. Christiaan Brinkhorst.
Eigen gekweekte planten: 1. Mevr. Nue-
lend-Eggink: 2. Mevr. Zweverink: 3. Mevr.
Zweverink.
Eigen gekweekte vruchten: l. Bas Siemes en
Jochem van Druten: 2. Wouter Siemes: 3.
Herbert van Druten.
Idem (volwassenen): l. Hr. Klein Geltink:
2. Gonnie Kapper: 3. Hr. Klein Geltink.
Cursisten eenzijdig bloemstukje: 1. Ans
Wassink: 2. Mevr. Weg: 3. Mevr. Kapper.
Cursisten Biedemeier: 1. Elly Huizinga, 2.
Elly Besseling: 3. Elvi Huizinga.
Cursisten tafelstukjes: l . Marieke Wassink:
2. Mevr. Rouwenhorst.
Cursisten fantasie-stuk: l . Gonnie Kapper:
2. Mevr. Bergman: 3. Mevr. te Veldhuis.
Cursisten versierd voorwerp: 1. Ans Was-
sink: 2. Gerrie Hendrinks.
Niet-cursisten grote vazen: 1. Mevr. Pel-
grum: 2. Mevr. Harmsen: 3. Mevr. Hen-
driksen.
Niet-cursisten bloembakje: l . Mevr. te Lin-
de: 2. Mevr. Pelgrum: 3. Mevr. Gotink.
Niet-cursisten fantasiestukken groot: 1.
Mevr. Pelgrum: 2. Mevr. GotinkB3. Mevr.
Weenk.
Niet-cursisten fantasiestukken klein: 1.
Mevr. Nieuwenhuis: 2. Mevr. Teunissen.
Niet-cursisten tafelstukken: 1. Mevr.
Weenk: 2. Mevr. Harmsen: 3. Mevr. Go-
tink.

niet-cursisten veldbloemen: 1. Mevr. Go-
tink: 2. Hr. Brinkhorst.
Bloemstukjes: l. Vincent Spiegelenberg, 2.
Christine Teunissen: 3. Michel Hofs.
Bloemstukjes (kinderen 11 t/m 15 jaar) 1.
Ciska Valster; 2. Ciska Valster; 3. Ciska
Valster.
Droogbloemen-boeketten: 1. Mevr. Harm-
sen: 2. Mevr. Groot Nuelend: 3. mevr. Re-
gelink.
Droogbloemen-fantasie: 1. Mevr. Gotink:
2. Bennie te Pas: 3. Mevr. Groot Nuelend.

Operation Friendship
Na het bezoek van een groep Amerikanen
aan Vorden is het nu weer de beurt aan een
aantal Vordense jongelui om een bezoek te
brengen aan de VS. Uit Vorden en omge-
ving kunnen ca 20 jongelui mee. Er zijn
aanmeldingen binnen uit Vorden, Warns-
veld en Zutphen. Er zijn nog een aantal
plaatsen vrij. Een paar gegevens.
— je moet tussen 15 en 25 jaar oud zijn:
— het vertrek naar Amerika is op 29 juli, te-

rugkeer op 18 augustus
- de kosten voor het programma zijn

f 1300,-, waarvan 1/3 deel betaald moet
zijn voor l november a.s.

—je moet bereid zijn om in 1984 een gast te
ontvangen voor een zomerprogramma
van drie weken.

— je verblijf in Amerika is in gastgezinnen.

Wil je je opgeven of meer informatie willen
hebben, bel even aar Jan Rigterink, Brin-
kerhof 27 in Vorden. Telefoon 2933.
Als me mee gaat reisje met ongeveer 100
leeftijdgenoten uit Nederland en 200 jon-
gelui uit vijf andere Europese landen naar
één van de vijf Operation Friendship Sta-
ten, te weten: Massachusets, New Jersey,
Pennsylvania, Vermont en New York.
Denk er eens over. Het is een geweldige be-
levenis.

Aanrijdingen
Op de Dorpsstraat reed de bromfietsbe-
stuurder J.J.M.A. G. uit Hengelo op een
personenauto, bestuurd door A.G., eve-
neens uit Hengelo. De auto, komende uit
de Burg. Galleestraat, stond met z'n neus
in de Dorpsstraat. Dr. Vaneker verleende
eerste hulp aan de bromfietsbestuurder,
die met beenwond werd overgebracht naar
Het Spittaal.

Op de Z.E.-weg ter hoogte van de kruising
Beekstraat/Hartsteestraat vond een aanrij-
ding plaats tussen een bromfiets en perso-
nenauto. De bromfietser, H.B. uit Henge-
lo, komende uit de Beekstraat, stak plotse-
ling de voorrangsweg over, alwaar J.C.S.
uit Zutphen naderde. Een aanrijding was
onvermijdelijk. De bromfietser werd ver-
voerd naar het Spittaal, met een hersen-
schudding en vermoedelijk een gebroken
nekwervel.

Op 2 oktober j.1. vond op de Zellerdijk te
Vorden een zware aanrijding plaats tussen
twee personenauto's. De bestuurders
H.A.H. uit Vorden enE.G. uit Amsterdam
verklaarden beide elkaar in de bocht niet te
hebben opgemerkt. Het gevolg was dat de
auto's elkaar in de bocht frontaal aanreden.
Geen gewonde, maar de beide auto's wer-
den weggesleept.

De bestuurder M.A.G. S. uit Zwolle gaf af-
gelopen zondag op de Z.E.-weg ter hoogte
van de Veerseweg geen voorrang aan
T.H.J.G. uit Drempt, die op die weg uit
richting Baak kwam. Beide personenauto's
totall-los.

Goede opkomst
ouderavond Chr.
L.H.N.O.
Het schooljaar 1982-83 is al weer een
maand oud. Dit was voor de Chr. L.H.N .O.
aan Het Hoge reden om de ouders van de
eerste klassen 27 september j.1. op school
uit te nodigen. Dat de ouders dit op prijs
stelden bleek wel uit de grote opkomst. Bij-
na alle ouders waren aanwezig. Volgens de
directrice van de school, mevr. L. Nijhoff,
was dit ook erg nodig. De overgang van de
lagere school naar het voorgezet onderwij
is voor veel leerlingen wel eens moeilijk.
Daarom is steunn van de ouders erg belan-
grijk. In een nwelkomstoespraak pleitte
mevr. Nijhoff dan ook voor een goede sa-
menwerking tussen ouders en school.
Tevens werd het verschil uitgelegd tussen
de oude huishoudschoo en het tegenwoor-
dige L.H.N.O. Het is immers geen school
meer, waar je leert om goed de huishou-
ding te doen. Het is nu meer een vorm van
onderwijs, die gekenmerkt wordt door sa-
mengaan van theorie en praktijklessen. Er
wordt veel aandacht besteed aan sociale en
creatieve vorming. Bovendien zijn er diver-
se mogelijkheden om na het LHNO naar
een vervolgingsopleiding te gaan, een he-
rinnering aan de oude huishoudschool is
nog wel de naam, die op de gevel van de
school prijkt. Maar ook dat zal in de nabije
toekomst gaan veranderen.
Na deze uitleg konden de ouders zelf een
aantal lessen bijwonen. Op die manier kon-
den ze een betere kijk krijgen op de gang
van zaken in de school. Na afloop van deze
geslaagde avond was er nog gelegenheid
tot het stellen van vragen.

Jong Gelre
Zondagmiddag 10 oktober organiseert de
afdeling Vorden van Jong Gelre een agrari-
sche wedstrijdmiddag bij de familie Rege-
link aan de Hengeloseweg te Vorden. On-
der andere vindt er een trekkerbehandig-
heidswedstrijd en een rundveebeoorde-
ling plaats. Voor elk onderdeel worden wis-
selbekers beschikbaar gesteld.

Henri Liesker
Het werk bestaat uit landschappen, wilde
planten/bloemen en enige portretten.
De heer Liesker studeerde aan de A.B.K. te
's-Gravenhage waar hij de diploma's haal-
de voor de akten "middelbaar tekenen".
Sinds 1948 is hij werkzaam geweest bij het
onderwijs, zowel in het westen, zuiden als
oosten van het land, tot 1980. Hoewel hij
momenteel meer over vrije tijd beschikt
om te produceren ziet hij het contact met
de jonge mens in de voorbije jaren als een
beslissende ervaring in de ontwikkeling
van zij oeuvre.

Rattil-IJsselstreekO-1
Opnieuw heeft Ratti geen kans gezien om
de eerste winstpunten binnen te halen. Te-
gen IJsselstreek ging de strijd goed tegen
elkander op, maar tot scoren kwam geen
van beiden voor de rust. Na de rust legden
beide ploegen het accent wat meer op de

aanval, waardoor een levendige wedstrijd
ontstond. Hoewel Ratti bij twee van die
aanvallen juist dat klein beetje geluk ont-
beerde, kregen de Deventernaren dat juist
wel. Bij één van haar aanvallen schoot Ratti
speler Rob Heuvelink bij de afweer de bal
in eigen doel. IJsselstreek kreeg hiermede
teveel. Een gelijkspel had de verhouding
beter weergegeven.

Ratti C-Grol C 16-0
Een eenzijdige vertoning. De ruststand
was 6-0. Mare Seuters maakte totaal 10
doelpunten, waaronder het eerste en het
laatste doelpunt. Doelman Rob Lucassen
van Ratti heeft amper een bal aangeraakt.
Scheidsrechter Lichtenberg had een ge-
makkelijke taak.

Rattil-VliegentHertl
Ratti zaterdag kreeg Vliegend Hert uit
Apeldoorn op bezoek. Direct in het begin
een gelijkopgaande wedstrijd, waaruit niet
zou blyken dat de score zo hoog zou oplo-
pen. Maar langzamerhand begon Ratti
meer aan te dringen. Toch moest de thuis-
club met het eerste doelpunt wachten tot in
de 21e minuut. Reinier Gosselink schoot
ineens van zeker 15 meter afstand op het
doel van Vliegent Hert. De keeper welke in
de korte hoek stond, was duidelijk verrast,
want de bal ging over hem heen in het doel.
Ratti kreeg nu de smaak te pakken met 2
keurige doelpunten in de 24e en 32e mi-
nuut van Henk Bulten werd de stand 3-0
voor Ratti.
Na de rusts hetzelfde beeld. Vliegent Hert
liet nog even de tanden zien, maar werd na-
derhand overspeeld. In de 52e minuut wed
Jan Nijenhuis gevloerd in het penaltyge-
bied. De door hem zelf genomen straf-
schop werd op keurige wijze benut. 4-0.
Ratti bleef doorgaan en had de totaalscore
nog veel hoger kunnen opvoeren. Nijen-
huis en Smeitink mistten tot 2 maal toe al-
leen staand voor de keeper van Vliegent
Hert. Het was Gerrit Hoetink welke in de
83e minuut de laatste goal maakt en de
stand bracht op 10-0. Ratti heeft nu uit 4
wedstrijden 7 punten met een doelgemid-
delde van 27-5.

Ratti3-Erica 11-0
Voor de rust ging de strijd goed tegen el-
kaar op. Het enige wapenfeit was een kop-
bal op de la^an Jan van Bommel. Na de
rust moest ̂ H meer tempo gaan maken.
Erica kwam ürj tijd en wijle gevaarlijk op-
zetten. In de 40e minuut kregen de bezoe-
kers een penaly toegewezen voor neerleg-
gen. Echter werd deze twee meter naast ge-
schoten. ,
Even later werd het echter toch 1-0 voor
Ratti door een fraai doelppunt van Eric
Rotman. Zo kreeg Ratti 3 - met een bruiloft
van Eppie nog in de benen - toch nog loon
naar werk.

Uitslagen: Ratti A - Apac A2 1-6: Ratti C -
Grol C 16-0: Ratti l - Vlieg. Hert 10-0: SS-
SE4 - Ratti 2 2-2: Ratti 3 - Erica 2 1-0.

Programma aanstaand weekend: afd. jeugd:
Ratti A vrij: Ratti B vrij: Noordijk C - Ratti
C.
Afd. zaterdag: Ratti l - Columbia 1: Wilh.
SSS 5 - Ratti 2: Ratti 3 - Wilh. SSS 7.
Afd. zondag: Ratti l - Ruurlo l: Zelhem 5 -
Ratti 2: Soci i 6 - Ratti 3: Ratti 4 - Warnsveld-
se Boys.
Afd. dames: Ratti l - Sp. Overwetering 1:
Ratti 2 - Halle.

Vorden pakt punt
by Ajax Breedebroek
Het eerste elftal van Vorden heeft de op pa-
pier moeilijke uitwedstrijd tegen Ajax
Breedebroek afgesloten met een 2-2 eind-
stand. Het was geen spektaculaire wed-
strijd. In het eerste halfuur was er weinig te
genieten. In de 35e minuut nam Vorden
een 0-1 voorsprong, toen een blunder in de
Ajax-defensie resoluut door linkerspits Pe-
ter Hoevers werd afgestraft.
Vijf minuten later tastte Vorden-doelman
John Wenneker bij een hoge bal mis. Tij-
dens de daaropvolgende scrimmage werd
de gelijkmaker gescoord door Geven.
Doelman Wenneker raakte geblesseerd en
moest zich laten vervangen.
In de tweede helft een gelijkopgaande wed-
strijd met de betere kansen voor Vorden.
De afwerking liet echter te wensen over. Na
een halfuur spelen nam Ajax geheel tegen
de verhouding in een 2-1 voorsprong.
Hein Rothman, ingevallen voor Klein
Brinke knalde in de slotfase keihard tegen
de lat. Wat niemand zag doch de scheids-
rechterwei, was het feit dat de van de lat te-
ruggesprongen bal achter de doellijn op de
grond terecht kwam. Dat betekende doel-
punt en 2-2.

Uitslagen V.V.Vorden
Zaterdag 2 oktober: Vorden Ao - KSVW Ao
2-2; Kl. Dochteren Al - Vorden Al 4-3;
Vorden Bi -Zutphen BI 0-2; Zutphanina

Bl-VordenB24-l;WarnsveldCl-Vorden
Cl 1-2; SHE Cl-Vorden C2 0-14; Zutphen
C2 - Vorden C3 6-0.
Zondag3 oktober: Ajax B - Vorden 2-2: Vor-
den 2 - Socii 1-2; WVC 4 - Vorden 31-2;
Vorden 4 - Eerbeek 3 0-4; Vorden 5 - Oeken
3 4-2; Vordenó - Zelhem 5 3-0; Dierense
Boys 5-Vorden 7 2-2; AD'9-Vorden 8 2-0.
Programma zaterdag 9 oktober: Dinxperlo
Ao - Vorden Ao: Warnsveld Al - Vorden
Al : Vorden BI - AZC BI: Vorden B2 -
Gorssel B2: Vorden Cl - vrij: Voorst C2 -
Vorden C2: Vorden C3 - de Hoven C2.
Zondag 10 oktober: Neede -Vorden: Pax 4 -
Vorden 2: Vorden 3 - DEO 3: Vorden 4 -
Brummen 4: Vorden 5 vrij: Keijenburg 4 -
Vorden 6: AZC 7 - Vorden 7: Vorden 8 vrij.

en het gebrek aan zelfvertrouwen, SEC
won met 15-13. In de 4e set zag Dash amper
kan overeind te blijven, maar dank zij mis-
sers van SEC en inzet van Dash kwam
Dash toch weer op 9-10. In de slotfase be-
sliste evenwel de sterkere mentaliteit van
SEC, dat ook deze set met 15-13 op haar
naam schreef.

"Velocitas"
Het eerste team van de Vordense zaalvoet-
balvereniging "Velocitas" is danig uit haar
slof geschoten door de competitiewed-
strijd tegen Gorssel II met 19-2 te winnen.
De ruststand was 10-1 in het voordeel van
de Vordenaren. Velocitas II verloor met 5-2
van "De Zevensprong" uit het Joppe. H.
van Beek en M. Werkman scoorden de te-
gengoals.

VOLLEYBAL

Volleynalcompetitie
De plaatselijke volleybalvereniging Dash
die een kleine 300 leden telt, is nog steed
groeiend. Vooral de herenafdeling begint n
meer de belangstelling van de manlijk deel
van de Vordense bevolking te krijgen. In
het seizoen 1982/1983 wordt met een re-
cord-aantal teams aan de competitie deel
genomen. De deelname is als volgt: dames
1: Nat. Comp. 3e div.: dames 2: Prom. kl.
District: dames3en4: Ie kl. distr.:dames5:
2e kl. distr.: dames 6 en 7:3e kl. distr.: meis-
jes jun. distr. : meisjes asp. 5 teams: asp.
comp. in totaal 13 teams dames/meisjes.
De heren 1: prom. kl. distr.: heren 2: Ie kl.
distr. heren3en4:3e kl. distr.: l^ngensju-
nioren-team en 2 junioren^Biranten-
teams.
In totaal dus 7 teams heren/jongens. Geza-
menlijk nemen dus 20 teams aan de norma-
le competitie deel. De jeugd van 9 -12 jaar -
de mini's ofwel de pupillen komen met de
totaal 7 teams maandelijks ui^fcens an-
dee pupillenteams in het distn^Dit ge-
beurt in de vorm van een toernooi, hetgeen
een spectaculair gebeuren is, dat het aan-
kijken zeker waard is.
Inclusief alle jeugd zijn er dus 27 teams sa-
mengesteld, die op sportieve wijze een vol-
leybalwoordje zullen meespreken.
Het is de bedoeling dat regelmatig uitsla-
gen, verslagen en zo mogelijk standen ge-
publiceerd zullen worden.
Uitslagen van de tot dusver gespeelde wed-
strijden.
Dames prom. kl.: Vios l - Dash 2 2-2: Dash 2
-Voorwaarts 3-1:
Heren prom. kl.: V en K l -Dash 13-0: Dash
l -Voorwaarts 13-1.
Dames Ie kl.: Dash 4 - Wik l 0-3: Dash 3 -
DVO l 0-3: Wilh. l - Dash 4 3-0: Wilh. 2 -
Dash 3 1-2.
Dames 2e kl: A.B.S. 3 - Dash 51-2:
Dames 3e kl: Dash 6 - Colmschate 0-3:
Dash 7 - DVO 4 0-3: Dash 6 - Sp. Deventer
3-0:Dash7-SalrosO-3.
Meisjes jun: Dash l - Harfsen 0-3: Dash l -
Hansa l 1-2: Dash l - Sp. Deventer 1-2.
Heren Ie kl.: Dash 2 - Epse l 2-1: Dash 2 -
Witk l 0-3.
Heren 3e kl.: Dash 4 - Voorw. 4 l -2: Lettele
2-Dash42-1: Dash3-WSVl 2-1: Dash4-
DVO 4 0-3.
Jongensjun.:Dash l -Hansa3 3-0: Almen l
- Dash l 0-3: Dash l - Vios l 3-0.
Jongens asp.: A.B.S. - Dash 0-3: Dash l -
Hansa l 2-1: Bruvoc l - Dash l 2-1.

Dash-dames geven
winst weg
Het eerste damesteam van Dash komt in
de competitie 1982/83 uit in de 3e div. B.
Afgelopen zaterdag werd de eerste wed-
strijd gespeeld uit tegen SEC 2 in Brum-
men. De aanvoerdster van het vorig jaar -
Tineke Elbrink - maakt geen deel uit van de
Dash-ploeg in verband met een te ver-
wachten blijde gebeurtenis. Als debutant
is opgenomen Carla Jansen, die de afgelo-
pen zaterdag een goede wedstrijd speelde.
Hoewel de ploeg niet een optimale voorbe-
reiding heeft gehad, was er voldoende aan-
leiding de wedstrijden zonder angst tege-
moet te zien. De enige handicap was een
lichte blessure van Bertine Rouwenhorst,
die voor deze wedstrijd dus uitgeschakeld
was. In de eerste set kon Dash vrij gemak-
kelijk op voorsprong komen en blijven.
Het werd 10-15. In de 2e set bleek bij een
voor Dash bij zonder gunstige stand van 10-
14 de angst toe te slaan. Opslagen, passes
etc. mislukten en SEC zag kans de set in
haar voordeel af te ronden met 17-15. Hoe
ongelooflijk ook, maar in de 3e set hetzelf-
de beeld. Dash kwam comfortabel op 9-13,
maar ook niet weer de verlammende angst

PAARDESPORT

"De Graafschap"
Zaterdag 23 oktober wordt er op het terrein
aan de Hamelandweg te Vorden een on-
derlinge samengestelde wedstrijd gehou-
den tussen de L.R. Zevenstern uit Steende-
ren en de ponyclub "De Viersprong" uit
Toldijk en de organiserende ver. "De
Graafschap" uit Vorden.

Ryvereniging
"De Graafschap"
Zaterdag namen Henny Lenselink met
Pauline en Wim Lenselink met Rione deel
aan een samengestelde wedstrijd in Nee-
de. Na een derde plaats met 126 punten in
de dresssuur behaalde Wim Lenselink ui-
teindelijk de elfde plaats na cross en sprin-
gen. Henny Lenselink werd 16e. Vorige
week namen beide ruiters deel aan een sa-
mengestelde wedstrijd in Borculo. Hier
werden zij respektievelijk 6e en 17e.

Dammen
Ondanks 4 persoonlijke nederlagen in de
wedstrijd van DCV l tegen Nijverdal is de
uitslag toch nog 11-9 in het voordeel van
DCV geworden. Na deze overwinning
staat DCV 3e met 5 punten achter Amster-
dag '80 en Alkmaar met 6 punten uit 3 wed-
strijden. Komende zaterdag wordt de be-
langrijke wedstrijd Vorden-Alkmaar ge-
speeld.
Het streekduel tussen DCV 2 en DZW
Warnsveld is in een 10-10 gelijkspel geëin-
digd. Voor beide teams heeft er meer inge-
zeten: Rossel en Lankhaar maakten in een
slechte stand remise, terwijl Breuker in
tijdnood een goede stand remise moest ge-
ven en Klein Kranenbarg zijn tegenstander
onnodig dam en remise liet halen.
Het 3e team heeft het moeilijk in de 2e klas-
se. Afgelopen week verloren ze kansloos
smet 13-3 van Dinxperlo.
Het 4e team speelde met 5-5 gelijk tegen
DCW Wehl.
Uitslagen onderlinge kompetitie: senio-
ren: J. Lamers-H. Graaskamp 0-2: G. Was-
sink - W. Sloetjes 2-0: H. Ruesink - D. van
Rikxoort 2-0: Jeugd: B. Voortman - M.

Boersbroek 0-2: G. Brinkman - H. Beren-
pas 1-1: M. van Burg - W. Berenpas 0-2: J.
Kuin - M. Halfman 2-0: M. Boerkamp - B.
van Zuylekom 2-0: W. Hulshof- A. Bouw-
man 2-0: E. te Velthuis - H. Bakering 2-0: E.
Brummelman-J. Dijk 1-1: E. te Velthuis-
M. Boersbroek 2-0.

B.V. Flash
Flash 2 - Rianto 6-2: Flash l - Groenlo
6-2.

Ingezonden
Sparta nieuws
Zaterdag 2 oktober hebben we met 3 da-
mes-teams deelgenomen aan een lijnbal-
tournooi. Deze werd gehouden in Neede
en was georganiseerd door Rayon Berkel-
streek.
Metee om 10 uur, waren wij al aan de beurt
tegen de altijd sterk spelende dames van
N.G.V. Neede. Heel verrassend wonnen
wij de eerste 3 wedstrijden. Dit gaf ons een
enorme stimulans om verder te gaan. Ook
de volgende 3 partijen werden gewonnen.
Er moesten in totaal 4 wedstrijden per
team gespeeld worden. Sparta I werd pou-
lewinnaar door alle 4 partijen te winnen.

Sparta II won 2 wedstrijden en verloor er 2,
terwijl Sparta III 3 wedstrijden won en er l
verloor. Door het winnen van 4 wedstrij-
den van Sparta I kwamen zij in de finale, en
natuurlijk weer tegen de dames uit Neede.
Aangemoedigd door onze medespeelsters
vanaf de bank kwamen we voor te staan
met 7-2, mar de Needse dames kennende,
zij vochten natuurlijk terug en zo werd het
7-7.
Toen nog l partij tegen poule winnaar 3,
ook Neede, deze wisten wij te winnen met
14-1. Dus kampioen! Wat een feest, de ge-
wonnen taarat wer onder genot van een
kopje koffie heerlijk opgegeten en over het
behaalde succes werd natuurlijk nog lang
nagepraat. Proficiat dames.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty Internatinal.
7 okt: Bejaardenkring reisje
8 okt: Jong Gelre, Volleybal, Dorpscen-

trum
10 okt: Jong Gelre, agrarische wedstrijd-

dag,
Agrarische gespreksgroep bij fam.
Regelink, Hengeloseweg.

15 okt: Jong Gelre, Dropping Hotel Bloe-
mendaal.

16 okt: feestavodn H.S.V. de Snoekbaars

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"'t Kan vekeern", mot ene Bredero zo'n vierhonderd jaor eleen al 's un
keer ezeg hemmen. Daoran mosse ik denken too'k zondagaovund in olde
kranteknipsels zat te zuuken nao de daotum van un bepaold gebeurn wat
met dit vehaal wieters niks uutstaonde hef. Bi'j dat zuuken kreeg'k un
krante uut november 1972 in hande waorin un stuksken ston oaver un
dokter die in Dennendarp kwa wonn'n en daor boer wol wodd'n. Hoe of e
precies heitten we'k neet krek meer maor zien namen had iets met kold
weer te maak'n, zo was 't wel.

A'j dat stuksken zo deurleazen beloaven 't heel wat te wodd'n. Helamaols
ze van "trugge nao de natuur". Biologische landbouw wol e daor gaon uu-
toefenen, iets waor e ok de boern uut de buurte warm veur wol maak'n.
Die boern uut de buurte hadd'n nog wel un paar vraogteikens oaver dat
boern van den dokter. Want tussen mooie woorden in un krante laoten
schrieven oaver veknochtheid an 'n achterhooksen grond en de warke-
lukheid van 't boernleaven kan nog wel 's iets veschil bestaon.

't Makkeluk ezeg: "bi'j ons op 't bedrief spuite wi'j neet", maor dan kumpp
den pense vol arbeid, hoe blief i'j de dissels en de brannettels in de weie
baas. Um oaver de zuring maor helemaols neet te praoten, a'j wnen pol
laot zaai'n he'j 't volgende jaor alles vol staon. Now wille wi'j op dizze
plaatse natuurluk neet beweern dat dat spuiten zo goed is veur ons. Maor
zolange 'n borger 't spöl van 'n boer neet better betaald zal e mott'n spui-
ten um de arbeidskosten in de hand te holl'n. En a'j dan neet spuit en ow
neet krom wilt warken geet 't ow as den dokter den boer wier, now met
zo'n betjen tien jaor eleen. Enen grote pröttel waor de brannettels tot an
de dakgötte greujt, 't land enen hoop kwekke is en de warktuuge buuten
lig te rott'n en te roesten.

'n Dokter is now Dennendarp weer uut, argens nao un ander buutenhuus
in 't noorden van ons lieve landjen. Zien veknochtheid an 'n Achterhook-
sen grond, zoas in 't stuksken ston, is schienbaor van beurbi'j gaonden
aard ewes. Hoewel, 'n olde achterhookse dorsmölle hef e nog wel mete-
nommen. Daor mos de pelitie nog an te passé kommen umme 't vekeerr
te regelen, heel vrog in de nach ging e daor al met op pad.

Al met al is den dokter an de Deldensebroekweg in Dennendarp un grote
ervaring rieker en denkeluk un heleboel centen armer ewodd'n. Maor
meschien hef e, en da's ok heel wat weer, wel heel gelukkug eleafd bi'j ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman
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GROTE HAARDEN EN KACHELSHOW
een rijke keus uit vele modellen

* allesbranders
* kolen kachels
* houtkachels
* gaskachels

U bent welkom op
vrijdag 8 oktober van 15-21 uur
zaterdag 9 oktober van 10-16 uur

in de zaal van Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 — Vorden

barendsen DEALER VOOR DE ACHTERHOEK
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 05752-1261

KEUKENS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

Goed ondergoed voor het hele
gezin haalt u bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden

Zeer voordelige, nieuwe en ge-
bruikte kolen-, olie-, gas-, ge-
vel-, haarden en kachels. Al-
lesbranders. Inruil mogelijk.
De echte kachelsmid
Jansen, Bleekstraat 1
Hengelo, tel. 05753-1360

Vrouwen verwen Uw gezin rnet
Herberg-s laatjes dit wee-
kend. Sursum Corda 9 oktober.

Te koop: Droog openhaard-
hout gekloofd bij U thuis be-
zorgd, Berken, Beuken, Eiken
gemengd,
per m3

per 2 m3

VEILING BORCULO

f 90,-
f 170,-

Komt u het echter halen, dan
kunt u f 10,- per m3 minder be-
talen.
Tel. 05753-3110

Te koop: 1 cv ketel, oliege-
stookt, 1 boiler, propaan
160 liter, 1 partij opdek
deuren, maten 201,5 x 78 cm
201,5x73 cm.
Vakantieoord, '"t Sikkeler'V,
Ruurlo, tel. 05736-221.

Te koop: volbloed neurende
M.R.IJ. vaars.
Vader: Julius. aan de telling 13
oktober.
Produktie Moeder:
2.4. jaar, 4822 L. 4.07 vet.
3.55 eiwit.
3.4. jaar 5446 L. 4.08 vet.
3.51 eiwit.
B.T. Bennink, Wildenborchse-
weg 18, Vorden.
Telefoon 05752-6745.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TFL 05752-1971

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

Dalo tonnen
te koop Houten vaten (regen-
tonnen) v.a. 1 2,5 tot 200 liter.
Prijzen vanaf 1 2,50
Inl. Meidoornstraat 1 a, Henge-
lo Gld. tel. 05753-2759

AUTORIJLESSEN?

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

Te huur gevraagd in Vorden een
woning voor ca. 1 jaar. ingaan-
de 1 november.
Tel. 05752-2635.

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

Op MAANDAG 11 OKTOBER 1982 en
volgende dagen, telkens aanvangende om
19.30 uur , zal een

KUNST-, ANTIEK-,
MEUBEL-, GOUD-,
ZILVER-, MUNTEN-EN
INBOEDELVEILING
worden gehouden in villa "BORSIA",
gelegen aan de STEENSTRAAT 25 te
BORCULO, tel.: 05457-3942, t.o.v. de heer
J.G.A. Koebrugge, gerechtsdeurwaarder te
Groenlo. Deze veiling zal geschieden om
contant geld, bij opbod, aan de meest
biedende.

KIJKDAGEN: ZATERDAG 9 en ZONDAG
10 OKTOBER 1982, telkens van 10.30 uur
tot 17.00 uur.

CATALOGI zijn uitsluitend tijdens de
kijkdagen verkrijgbaar ad ƒ 4,—.
KOOPOPDRACHTEN zullen zonder extra
kosten worden uitgevoerd.

VEILINGBEDRIJF "PIEDFORT",
Dullert 61, 6852 MB Huissen, Tel.: 085-
255482.
Veilingmeester: Marinus J. Walstijn,
beëdigd taxateur.

Villa "BORSIA" is uit de hand te koop.
Informaties worden verstrekt door de
veilingdirectie.

De Cristali
mocassin
Een klasse beter
U merkt hetdirekt, het naarde voet
gevormde loopvlak en de verstevi-
ging in de voetholte.
Het zachte soepele leer voegt zich
heerlijk om de voet. Dat is pas-
vorm, dat is kwaliteit. Het is een
genot om te lopen op

De betere mocassin
In twee wijdtematen

WULLIIMK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

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

j —

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

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

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

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

met
Televisie

reparaties
-i- direct

l i k - naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Adverteren
doet

verkopen!

Najaars- tevens
verlotingsmarkt 1982
Vrijdag 8 oktober a.s. weekmarkt met tal van verrassingen voor hen, die op de markt hun inkopen doen. U
hoeft dit keer niet te wachten op de prijsuitreiking. Als het geluk met U is kunt U direct Uw prijs in ontvangst ne-
men. Zie de prijzenkraam op de markt.

Het marktbestuur en de kooplieden

PROfimK
PMMM
KWom
MN-
BltVIWlH

ESPfCË'-f EcliteFrg-

BoomöriB
wnde mat

Kaashandel
Vrijdagmarkt

P. BAKKER Borden

Holland Kaascentrum
In kaas de baas

Bakkerij

TSTOEPJE
Jan van Aart van Jan de Bakker

Elke week aanbiedingen in
najaarsspecialiteiten

SPECULAAS

SPECULAAS ROLENS

SPECULAAS BROKKEN

GEVULD SPECULAAS

van 14,75 voor

Poelier
Hoffman

Slank met kip

13,-

Kuikenpoten 5,95
2 kg .......................................................... 11,-

Kip in het zuur PerPot 5,-
Vers en gekoeld.

Deze week is het

de week van het brood
Proef het verschil. Koop daarom brood

van Warme Bakker Oplaat.

Weekend reclame

TOMPOUZEN

4 halen 3 betalen

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U

Kies |e eigen pump . . .

met deze leuke queon<e pump . .

in metallic blauw
net grappige zilverglonsvoenng.

' "om van een pri|s!

» • oostpn
i), ndd bollennn i ip < ,

hak|e m blauw gn|s metallic uitvoering

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN



LET OP Vanaf 6 oktober ontvangen wij iedere woensdagmiddag en zaterdag weer eikels. • rT

Voorlopig alleen Amerikaanse eikels.
BOOMKWEKERIJ M.G. SPIEGËLENBERG BV -Ruurloseweg 26 - Vorden - Telefoon 05752-1464
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De Brutale kruidenier
geeft het goede voorbeeld

met z'n 152 prijsverlagingen!
Net ats iedereen levert
de "bnttolé'ook

Blooker cacao, , r^-i on
pak 125 gram _ -4-C7J IL. Cl

Parkstone
crackerbread,
pak 200 gram

Uitjes zoetzuur,
ot 720 ml

Gouda s Glorie
tafelmargarine,
Gouda s Glorie
frietsaus,
pot 0,65 liter

Margarine,
pakje 250 gram

Roggebrood,
licht, pakje 450 gram

Roggebrood,
donker, pakje 450gram

49
Smith's chips,
zak 120 gram, paprika

Piek schuurpoeder,
met bleekmiddel, bus 450 gram

sperziebonen,
heel blik

IVlCll 9M> mm m-^m
pakje 250 gram. Vru Produkt.

Delmonte
tomatenpuree,
Gouda s Glorie
margarine,
pakje 250 gram

55

59

59
59

Diepvriesspinazie, cq
pak 450 gram. Vrij Produkt -©J OO

Appelmoes, ,.,«_- en
pot 720 ml -rOy «JO

zwaluw lucifers, -^ en
klem, 10 pakjes _-^O *JO

Multy
huishoudspons,
witte peper,
busje 50 gram

iglo spinazie,
paT 450 gram

Cream crackers,
pak 200 gram

Heinz witte bonen,
m tomatensaus, half blik

Sperziebonen,
Va pot

worteltjes extra fijn,
Stokbrood,
vacuüm verpakt

Mergpijpjes,
150gram, pak 5 stuks

Nootmuskaat,
busje 50 gram

Spa bronwater,
literfles _____

Rode bietjes,
Vt pot

Rode kool,
Vi pot

69
69
69
74
79

QQ. 70
-ïf3 I W

Fourré biscuit,
chocolade, rol 19 stuks

Fourré biscuit,
vanille, rol 19 stuks

varkenssaté,
3 stokjes

J» 89
4? 89

89
89
99
99
99
99
9

99

99

Sabrina
damesverband,
maxi, pak 20 stuks

California
erwtensoep,
heel bhk

Prodent fluor
tandpasta,
popiaiooo,
oak 4 rollen

4^159
4^159

unox smac,
blik 200 gram

Gouda s Glorie
frituurvet,
pak 500 gram

Pilchards in

Becel voor de koffie,
fles 0,5 liter

Slagersleverworst,
ring 500 gram

Cider real deml-sec,
f lesO.75liter

unicura zeep,
ongeparfumeerd, 2 stukken a 90gram -

Schick scheermesjes,-^IQQ
platmum. lOstuks ^ J;? IOO

Hansaplast strips,
Hansaplast pleister,

l meter

Heinz sandwich
spread,
pot 300 gram

Hazelnootcreme,
.•,im 169

Heinz pikante
spread,
pot 300 gram

Kwak zachte zeep,
450 gram

Tolet w.c.-poeder,
bus 430 gram 99
witte servetten,
pak 100 stuks

Homburg leverpastei, ̂  70
blik 200 gram _ -Ï73 l O

Uyttewaa4 piccalllly, ^ 70
potje 300 gram _ -<f3 i 3

79
79
70
l O

70
f J

70
l J

yg

Makreel in olie,
blikje 200 gram

Diepvries soeppakket
500 gram

potje 300 g

AJP maizena,
pak 400 gram

Ontbljtkoek,
350 gram

Bourbon pudding,
vanille

Bourbon pudding,
aardbei

Grijs toiletpapier, ^ nn
4 rollen a 250 vel J-cr3 OO

99
99

Clorlxbleekmiddel, .... QQ
flacon 480 gram -4T3 OO

jordan
afwasborstel, 449- 99
Havermout, ^^ gg

99
99

Brandspiritus,
flacon 1 liter

Suikerklontjes,
kilo

Tonijn in olie,
blik 200 jram

Roosvicee,

_^e^239
_^7^239
_^249
_^249

Chocoladehagelslag, 07eo_iQ
pak 400 gram, melk. Vrij Produkt -tfrTJ b'T O

Chocoladehagelslag, 070 ?AQ
pak 400 gram, puur, vrij Prortukt •*r3 mmm^mj

Aluminiumfolie, ?z&9R(l
rol 25 meter vrij Produkt ~3^fj fcUO

Mini Mars,
zak 250 gram

Mini snickers,

Mini Milky-way,
zak 250 gram

zonnebloemolie,
l iterflacon, vri j ProduK

Celstof luiers,
StUkS

^$299
_*&2SQ

Slager
Friesche Vlag
halvamel, î l̂ Q
fles 0,5 liter —T7J IUO

Magere vanille vla,
houdbaar literpak

Augurkjes AB,
' i Lil',pot 720ml

Tolet air capri, o-xrlfiQ
. ml -<f-z9 IUO

Pilchards in
tomatensaus, -̂ 169

iigbaar
:i (ldig tot en met 9 oktober a s

varkensfilet,
'O gram

jarwebloem,
Kitkat,
pak 6 stuks _

vole melk,
houdbaar, literflacon

Doperwten /
wortelen fijn, 469-149'

Halfvolle koffiemelkMQ€r-|7Q
fles 1000 gram --röw II O

Remia fritessaus,

648
Verse kuikenbouten, 090

645siavllnders,
N ' i •

Bourbon pudding,
chocolade

Augurkjes AB,
potje 370 mi

PCD zoute pinda's,
zak 250 gram

Tissue toiletpapier,1

Croma
braadmargarlne, Q-. on
pakje 200 gram ___ -ÏTO UU

Gold Pack pudding, oc
\J\J

Ch inese sperzieboneo^^ -| -| g
Pindakaas,
pot 370 mi _ _

ViSStiCkS,
250 gram. pak 10 stuks

Diepvries patat

Doperwten extra
fijn,,

lik

aardbei, 78 gram 5 pakjes
Boterhamkorrels,
donker, zak 500 gram

Gold Pack pudding .^ oc
vanille, 78 gram _ 3DaKjes-+-T. \J\J

Gold Pack pudding ._, oc
caramel, 78 gram _ 3 pakjes -r^To \>\J

Gold Pack pudding,
chocolade, 78 gram _ 3 pakjes

Bruine bonen,
heel blik . __ _

Boterhamkorrels,
licht, zak 100 gram

Cricket

Damesverband, ^oa-17Q
met hechtstnp, pak < " ' , lukt«4^79 l l O

Loyal vleesbrokken,
jumbo L i - ' ii m

Groenteman
• . i

f mtprijzen geldig tot en met 9 oktol

_199
249

_ 79

witlof,
.• i gram

Appelen,
' • ', kilo

Hutspot,
pank1,!.! ' ,

Brilio soappads,
'_uks

Kapucijners,
heel blik

oc
\J\J

— on
--«TJ UO

QQ
\i*J

Doperwten extra f ijn . x^-i -i n
halfblil v! i i'njdukt _ --r*i3 l IO
Magerechocoladevla.^^-i-iQ
houdbaar. literpak _ --KK3 l IO

Tuinbonen

Augurken c,
zoetzuur, pot 720 ml

wortelen fijn,
heel bhk

Krenteslof
met spijs,
400 gram

Doperwten zeer f ijn,.^ on
half bhk _ _ -4- tlO

Abee huzarensalade, ^ on
bakje 150 gram ___ _ -ï7 UO

Smith's chips, ^ QQ
zak 120 ram, naturel _ \J+J

Spa citroen,
hterfles

Blue Band halvarine,
' i gram

Doperwten zeer fijn,
heel blik, vrij Produkt

pinda:?|ndop. 4^149
Ardita
damesverband, /uocrlAQ

-4^73 l "T O

Transparantfolie,
rol 30 meter

Kersen op lichte

Frolic, _______
Diepvries kip,i i ' , 1 1 1 1

Gouda theelichten,
pakje 1 ' '

Engelse marmelade,
pot 450 gram .

Golden wonder
minif rietjes, ozölQQ
diepvrn." il ' ' ' ' ^Vo IOO

Tissue keukenrollen,
gedecoreerd, p,^ .' : il

O.B. tampons,
U ' M . i ' ' , ' l , k S

O.B. tampons,
• i l k S

Beaujolais,
Diepvries konijn,

i ' haal lOOOgran

enz. ...enz..

^ ^Wit dit land nodig heeft is een brutale kruidenier
D PRUS-SIAG

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 7 oktober

44e jaargang nr 30

Anonieme Alcoholisten:
Wie, wat, hoe

De K.P.O. Kranenburg/Vprden opende
het seizoen 1982/83 met een Eucharistie-
viering in de St. Antoniuskerk afgelopen
dinsdagavond. Aansluitend gingen de da-
mes naar zaal Schoenaker. Mevrouw Wig-
gers opende deze eerste bijeenkomst en na
enige mededelingen omtrent het jaarpro-
gramma, gaf zij het woord aan enige Ano-
nieme Alcoholisten. Een hunner vertelde
over het ontstaan van de A.A., werkwijze
en hoe men tot de A.A. kan toetreden.

Twee andere A.A.'ers vertellden van hun
problemen, vooral tijdens hun dranktijd.
Alcoholisme is een ziekte die gekenmerkt
wordt door lichamelijke overgevoeligheid
voor alcohol, gepaard aan een geestelijke
inslag die het beste obsessie kan worden
genoemd.

Een alcoholist die met de A.A. in contact
komt krijgt te horen dat hij zelf (samen met
anderen) aan zijn herstel moet werken. Dit
werken met anderen kan hij doen tijdens
groepsavonden, waar op informele wijze
openhartig van gedachten wordt gewis-
seld.

Op deze gesloten bijeenkomsten, waar hij
alleen te doen heeft met mensen, die het-
zelfde probleem hebben als hijzelf, krijft
hij gelegenheid, zich te confronteren met
het begrip alcoholisme en dat wordt toege-
licht door de persoonlijke ervaringen waar-
van anderen in de groep vertellen. De A.A.
heeft geen plaats voor voorschriften of
dwang. Men eist van niemand een belofte.

TWAALF STAPPEN
De A.A. heeft twaalf stappen geformu-
leerd, waaarvan de drie fundamentele

overwegingen zijn: De erkenning van per-
soonlijke machteloosheid. De erkenning,
andere alcoholisten nodig te hebben voor
eigen herstel. De erkenning van de nood-
zaak van vertrouwen in een Hogere Macht.
Die Hogere Macht behoeft niet een God te
zin in de religieuze zin van het woord.

Kort geformuleerd: De A.A. is een ge-
meenschap van mannen en vrouwen, die
gezamenlijk hun ervaring, kracht en ver-
trouwen aanwenden om te komen tot een
oplossing van het alcoholprobleem dat ze-
met elkaar gemeen hebben en om anderen
te helpen op de weg naar herstel van alco-
holisme.

De enige vereiste voor A.A.-lidmaatschap
ishet verlangen om op te houden met drin-
ken. De A.A. kent geen verplichte contri-
buties; zij bedruipt zichzelf door vrijwillige
bijdragen van haar leden. De A.A. is niet
gebonden aan enige religieuze of politieke
stroming, organisatie of instelling. De A.A.
neemt geen standpunt in met betrekking
tot de principiële geheelonthouding.

De enige doelstelling is eigen herstel te be-
werkstelligen en andere alcoholisten te
helpen op de weg naar een normaal gezond
leven. Uiteraard kwamen er na de inleiding
vragen uit de toehoorders. Hij of zij die
meer wil weten over de A.A. kan elke vrij-
dagavond terecht in kamer 10 van het
Volkshuis in Zutphen, Groenmarkt 65.
Voor de regio is een telefonisch contact
mogelijk met telefoonnummer 05450-
2457. Men behoeft zich niet aan te sluiten
bij de groep Zutphen; natuurlijk kan men
zich ook aansluiten bij de groep Arnhem of
Apeldoorn.

De talrijke dames van de K.P.O. hebben
met deze avond enigszins een inzicht ver-
kregen over het werk van de A.A., de pro-
bleemdrinkers (1,5 miljard in de wereld),
hoe wordt men probleemdrinker en de fi-
nanciële en geestelijke gevolgen.

KNIPTIP (•

Bloemen zijn ideale
motieven voor het ma-
ken van foto's en dia's.
Ze zijn mooi, kleurig en
erg geduldig.

"De Graafschapitjders"
Het team van de Vordense auto- en motor-
club "De Graafschaprijders" heeft een
vierde plaats behaald bij de landelijke kam-
pioenschappen orienteringsritten der
KNMV. De rit werd verreden in de Friese
gemeente Ooststellingswerf. Aan deze rit
konden alleen de provinciale kampioene
deelnemen. Het team van "De Graaf-
schaprijders" dat 235 punten behaalde be-
stond uit B. Regelink/H.B.J. Horsting: J.
Luiten/B, de Bruin: G. Versteege/A.C.
Weevers: W.D. Wisselink/mevr. G. Wisse-
link en M. Baakman/W. Fleerkate. Het
Friese team "De Stormvogel" werd kam-
pioen. Individueel eindigden de heer en
mevr. Wisselink op de vijfde plaats.

Geslaagd buitenlands
bezoek Vordens
Mannenkoor
Zondag jongstleden was het Vorden Man-
nenkoor op bezoek bij de Chorgemeinscs-
haft Disteln in de plaats Herten in de
Bondsrepubliek Duistland.
Het koor verleende zijn medewerking aan
een kerkdienst in de volle St. Josefkirche
aldaar, waar een aantal van de meer dan

600 kerkgangers met een staanplaats ge-
noegen moest nemen. De accoustiek van
deze kerk en de mogelijkheid voor een
goed opstelling van het koor, droegen er
toe bij dat het op zeer waardige wijze luister
werd bijgezet aan de dienst. Een dienst die
in een internationaal kader was gesteld.
Voor de gasten wer in het nederlands een
lezing uitgesproken: bovendien werd in
het Nederlands bij aanvang van de dienst
een welkomswoord en bij de afsluitig een
dankwoord gericht tot de Vordense zan-
gers.

Vóór de afsluiting en na afloop werd bij het
zingen van respektievelijk Tolitte hostias
en Domine, salvam fac Reginam Nostrama
de orgelpartij uitgevoerd door de plaatselij-
ke organist Henz Eugen Spengler. Deze sa-
menwerking met het Vordens Mannen-
koor bracht een voortreffelijke uitvoering
tot stand. De Chorgemeinschaft Disteln
had de voorbereidingen met grote zorg ge-
troffen. In het verenigingsgebouw in de
wijk Disteln waren de leden van beide ko-
ren lange tijd bijeen om in dit vriend-
schapsbezoek nader kontakt te leggen.
Zondagmiddag werd er een middagcon-
cert uitgevoerd door de beide koren.
Vooraf gaf de heer Franz Josef Ritter in een
toespraak in het Nederlands een historisch
overzicht van dde Chorgemenschaft Dis-
teln, die is ontstaan door een samenvoe-
ging van het Caciliencor St. Josef. en de
MGV Liedertafel die beiden omstreeks het
begin van deze eeuw werden opgericht.
Na afloop van het middagconcert sprak na-
mens het Vordens Mannenkoor de heer
Jan Tap tot de Chorgemeinschaft woorden
van dank voor het enthousiaste onthaal en
voor de uitstekende organisatie die men
mocht ondervinden. Ter bevestiging van
deze dankwoorden en ook als herinnering
aan ahet bezoek aan de Chorgemeinschaft
Disteln vorig jaar aan Vorden bracht,
mocht hij, de voorzitter van de Chorgemei-
schaft Disteln een vaantje van de gemeene
Vorden overhandigen.

Samen uit
Met z'n vijftigen uit Vorden en omgeving
een dag op pad. De mais aan de hoop en nu
voor één dag land en vee achter zich latend
de bus in en hartje Veluwe er weer uit. Dat
was dan bij de boeren Praktijkschool in
Barneveld.

Aan de koffie lurkend hoorden boer en
boerin wat er zoal op onze school geleerd
kan worden. Je kunt het zo gek niet beden-
ken op landbouwgebied of er is wel wat te
leren op deze school. Alles wat met dieren
te maken heeft en op een boerderij thuis
hoort. Behalve het melkvee daarvoor moet
je niet in Barneveld zijn. Want ook de boer
kent specialisatie. Dat is ook deze dag te
merken, de nadruk in de richting van de
zeug met biggen. Maar deze school heeft
dus veel deskundigheid in huis. Een vierde
van de leerlingen komt uit het buitenland,
vooral de arme landen. Een mooie vorm
van ontwikkelingshulp. Ze krijgen op deze
wijze goedkoop geschoolde mensen in
huis. Arme mensen geen vis geven maar ze
leren hoe ze moeten vissen.
Dan gaat het naar de praktijkruimte. Een
ruim aantal voorbeelden op praktijkschaal
voor de moderne huisvesting. Een ieder
kijkt met andere ogen en neemt mee wat
hem lijkt. Onder elkaar voor en nadelen af-
wegen. De varkens brengen het laatste hal-
fjaar een redelijke prijs op en zijn desge-
wenst weer in de belangstelling. OOk de
boerenvrouwen praten mee, in veel geval-
len hebben ze naast de boekhouding ook
een deel vanhet werk in het achterhuis.
Vroeger was er een knecht. Die werd te
duur, de vrouw is een goedkope vervanger
en altijd aanwezig. Je noemd het anders.
Ze is mede firmant. Geen trammelant met
echtscheidingen op de boer, je hebt elkaar
veel te veel nodig. Wat is een boer nu zon-

,der zijn vrouw? Werkjes als biggen en kal-
fjes verzorgen de hokken weer zindelijk
maken dat is geknipt voor de voruw.
Tegen vier uur wil men richting eigen vees-

tapel die zal nogdie nodige verzorging be-
hoeven. Een ieder kan z'n eigen spul verge-
lijken met het hier geziene. Het is een ge-
slaagde dag geworden. De organisataor de
H r. Neerhof rijksvoorlichter heeft alle eer
van zijn werk. Een volgende keer gaan de
boeren graag weer mee. Niet vast roesten
op het eigen erf.

Multiple Sclerose
Stichting
De Afdeling Zuid-Gelderland van de Ne-
derlandse Mutiple Sclerose Stichting start
na de zomer met een eerste bijeenkomst op
7 oktober a.s. in het Kerkelijk Kultureel
Centrum (KKC), Dorpsbrink van "Het
Dorp" te Arnhem. Op deze bijeenkomst
zullen deskundigen van de G.M.D. (Ge-
meenschappelijke Medische Dienst) en
van het Ministerie van Volkshuisvesting
iets vertellen over WONINGAANPAS-
SINGEN. Er zal ruim gelegenheid zijn om
vragen te stellen en om onderling van ge-
dachten te wisselen. Ook zal de medisch
adviseur van de afdeling aanwezig zijn.
Mul t ip le Sclerose is een aandoening van
het centrale zenuwstelsel en wordt geken-
merkt doordat de draden van dat stelsel op
meerdere plaatsen hun isolerende laag ver-
liezen, wat aanleiding geeft tot diverse
klachten zoals: moeheid, wazig of dubbel
zien, tintelingen in handen en benen, trek-
ken met één been, stotend spreken enz...
De ziekte is reeds vanaf 1835 bekend maar
tot nu toe kent niemand de oorzaak en er
zijn ook geen geneesmiddelen voor. De
ziekte, die een sluipend karakter heeft,
openbaart zich meestal bij mensen tussen
de 20 en 40 jaar. In veel gevallen leidt de
ziekte tot ernstige vormen van inval idi te i t .
Patiënten, zeker zij die nog niet bij de stich-
ting aangeslsotcn zijn, en andere belanstel-
lende zijn hartelijk welkom op de bijeen-
komst. Nadere informatie is verkrijgbaar
bij: de heer J. Floors, Kon. Wilhelmina-
straat 74, 6661 VZ Eist, tel. 08819-2336.

De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Bedrijfszeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veilig

DOLMAR
barendsen

Zutphenseweg - Vorden

NIEK VAN HUNNIK
RUURLO Domineesteeg 14 Telf. 05735-2896

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Mensen, die bij Hotel Bakker in Vorden iets
hebben gevierd, zeggen het:

een heel mooie zaal met een
verzorgde bediening, een
beste keuken en tóch heel
'gewone'prijzen
Een erg verzorgd feest hoeft echt niet duurder
te zijn. Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij

Hotel Bakker Dorpsstraat 24 VORDF.N
Telefoon 05752-1312

INFOCENTRUM
Gratis advies en hulp bij bouwen en verbouwen

— bouwsubsidieregelingen
— energie besparing
— rechtspositie
— hinderwet

Bouwkundig adviesburo
>J. Hi V93CJS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 05752 1787

't Is weer raak bij Niek van Hunnik

NU

De koffie
staat
klaar

NIEK VAN HUNNIK
Hattem achter 't Heem
Leliestraat 1
Tel. 05206-43383

RUURLO
Domineesteeg 14
Tel. 05735-2896

Opheusden
Tel. 08887-1641

Het vertrouwde
adres met
50 jaar ervaring!

Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag van
9.00 tot 18.00 uur
Vrijdags van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 tot
17.00 uur
's Maandags gesloten



architectenbureau VAN HOUTE
Nieuwstad 25, tel. 1269

Al ruim 50 jaar goede ontwerpen en objec-
tieve adviezen voor iedere soort bouw.
Van de kleinste schuur of dakkapel tot en
met grote objecten als banken, sporthallen
etc.
Van restauratie tot en met moderne bouw.
Eerste informatie-/adviesgesprekken zijn al
50 jaar vrijblijvend en zonder verplichting.

CONTACT
EEN

GRAAG
GELEZEN

BLAD

„Oud Vorden"

AUTO-SCHADE?

Voor een schade kunt u overal terecht,
maar voor vakwerk moet u bij
ons zijn. Daar zijn wij FOCWA bedrijf voor!

Plaatwerk en
spuitwerk
aan alle merken auto's, snelle expertise,
gehele verzorging van schade-aangifte,
huurauto, enz.

Geef uw auto voor de ko-
mende winter snel een
ECHTE anti-roest behan-
deling.
U kunt telefonisch een
afspraak maken.

Airtoschadeherstelbedrijf
S.WIEGERINCK B.V.

Goorseweg 13 * Postbus 136
7240 AC LOCHEM* 05730-4765

Aap, brood, mies.»
Kinderen kunnen het niet vroeg genoeg le-
ren. Want brood draagt ook een behoorlijk
steentje bij in de ontwikkeling van uw kind.
Vooral brood van uw Echte Bakker.
Volkorenbrood bijvoorbeeld, van de hele
tarwekorrel.
Vol zemelen voor een goede stoelgang, zet-
meel voor energie, ijzer, B-vitamines, cal-
cium voor sterke tanden en kiezen, eiwitten
voor de groei en opbouw van het lichaam.
Net wat uw kinderen nodig hebben.
Volkorenbrood - een schoolvoorbeeld!

Zutphenseweg 18, Vorden

Niet gestoord door langsrazend en benzinedampen verspreiden verkeer rusten deze tou-
ristes langs de straatweg naar Ruurlo. Links bij de "handwijzer" de afslag naar de Wilden-
borch. Deze kaart werd in 1921 gepost. Als wegverharding zijn de ouderwetse straatklin-
kers gebruikt. Toen deze Rijksweg van Zutphen naar Winterswijk in de vorige eeuw werd
bestraal zou een Vordenaar hebben verondersteld dat die weg wel nooit klaar zou komen
omdat de steenfabriek zoveel stenen nooit zou kunnen maken.

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

Verloting Nutsfloralia
De prijzen zijn gevallen op de onderstaande num-
mers:

9, 27, 50, 73, 84,
234, 278, 339, 349,
525, 543, 593, 709,

1117, 1135, 1180, 1239,
1449, 1489, 1516, 1657,
1927, 1947,1956,1957,
2185,2200,2330,2444,

151, 153, 161
352, 427, 449
834, 861,1085
1333, 1344, 1381
1687, 1766, 1839
2028, 2048, 2089
2457, 2464, 2468

De prijzen kunnen afgehaald worden bij:
Mevrouw Hesselink, Molenweg 1 5, Vorden.

Spelen denvijs energie in al
/ijn vormen leren kennen
In deze tijd staat energie in het middelpunt
van de belangstelling. Kranten, tijdschrif-
ten en speciale uitgaven wijden er veel aan-
dacht aan. Voor- en tegenstanders trachten
elkaar voor de TV en op de radio te overtui-
gen. Maar wat is waar en wat is echt belang-
rijk? En vooral: beschikken we over vol-
doende basiskennis van de verschillende
vormen van energie, om dat allemaal te
kunnen begrijpen. Kunnen we onze kinde-
ren duidelijk de voor- en nadelen van aard-
gas, windenergie, aardolie, kernenergie,
waterkracht en zonne-energie vertellen!
De Stichting Energie Informatie onder

voorzitterschap van prof. dr. M. Bogaardt
heeft voor dit probleem een speelse oplos-
sing bedacht. Men greep terug op het alou-
de en gezellige kwartetspel, dat voor deze
gelegenheid een "quintet-spel" is gewor-
den, omdat er per energiesoort nu eenmaal
zoveel te vertellen is.
Er zijn zeven quintetten: aardolie, kerne-
nergie, aardgas, zonne-energie, steenkool,
waterkracht en windenergie.
Binnen elk quintet komen de volgende vijf
onderwerpen aan bod: herkomst, omzet-
ting van de energie, toepassing, nadelen en
voordelen.
Het spel geeft dus een uitstekend beeld-in-
een-notedop- van energie en maatschappij.
Het unieke van dit quintetspel zit 'm in het

ontwerp. Door de kaarten per onderwerp
naast elkaar te leggen ontstaat een doorlo-
pende instructieve strip.
Het spel "Spelen met Energie" is geschikt
voor l tot 5 spelers. Een even nuttige als ge-
zellig bezigheid, vooral als de ouders het
met de kinderen spelen. Gedurende het
spel kunnen zij dan nog eventuele vragen
beantwoorden.
Dit bijzondere Energie-quintet-spel is te be-
stellen door het overmaken van f. 9,- op gi-
ronummer 22.64.800 van Slavenburg's
Bank te Delft, t.g.v. rek. nr. 64.42.44.542.
Ln.v. De Stichting Energie Informatie,
onder vermelding van "Quintet-spel".
Het spel wordt U dan zo spoedig mogelijk
toegezonden.

Schoolkinderen starten
kinderpostzegelaktie
Deze week, om precies te zijn op woensdag
6 oktober, gaat de traditionele kinderpost-
zegelaktie van start. Op dat moment gaan in
heel Nederland zo'n 400.000 schoolkinde-
ren bestellingen opnemen voor kinderze-
gels en kaarten.
Sinds 1948 wordt met de scholenaktie
"door het kind - voor het kind" de jaarlijkse
kinderpostzegelaktie ingezet. De opbrengst
daarvan is bestemd voor het verbeteren en
vernieuwen van voorzieningen voor kinde-
ren. Kinderen die in lichamelijk, geestelijk
of sociaal opzicht extra hulp nodig hebben.
Juist nu er fors bezuinigd wordt krijgt het
kinderzegelgeld extra betekenis. Voor ver-
nieuwingen en verbeteringen is er finan-
cieel vaak geen ruimte meer. Als de uitvoe-
ring voor de te helpen kinderen toch heel
erg gewenst is kan het kinderzegelgeld uit-
komst bieden. Er wordt ook geld besteed
aan uü^^opende zaken als vervoermidde-
len en^wneges voor gehandicapten, kin-
derboerderijen, onderzoekprojekten, voor-
lichting, speel-o-theken, vakantieprojekten
en kinderopvangcentra. In het buitenland
wordt een groot aantal voorzieningen voor

e kinderen gesteund met bij-
materiaal en accomodatie. De

kinderpostzegelaktie bracht vorig jaar
ruimt vijftien miljoen gulden op. In het
afgelopen boekjaar werd er ook voor ruim
vijftien miljoen gulden uitgekeerd en toege-
zegd, zodat het niet alleen om traditionele
redenen weer tijd is voor een nieuwe kin-
derpostzegelaktie.
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PRIJS IN NATURA: DEELNEMERS No.: 045324969

Wanneer u ALLE getallen in uw getallen-
reeks kunt terugvinden tussen boven-
staande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden;
wij sturen alle winnaars
schriftelijk bericht.

Wij maken gaarne
(//i/Ar-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

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

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