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Rectificatie
In het "Contact" d.d. 1-10-1981 staat in een artikel over de raadsvergadering dat
de Herv. Diaconie f. 15.000,- beschikbaar stelt voor het sociaal cultureel werk.
Deze mededeling is niet geheel juist!
In overleg met de P.C.I. (Parochiële Caritas Instelling) hebben P.C.I. en Diaco-
nie van de Ned. Herv. Gemeente te Vorden besloten zich samen garant te stellen
t.b.v. een eventueel tijdelijk aan te trekken sociaal cultureel werker.

Kachelshow firma Barendsen
De hout- en kolenkachelshow die de firma Barendsen vorige week in zaal Bakker organi-
seerde is een groot succes geworden. Niet minder dan rond 450 personen kwamen een
kijkje nemen. Blijkbaar is er weer een hang naar de oude t i jd, getuige deze belangstelling
voor deze allesbranders.

Volgens de heer H. Barendsen is de belang-
stelling niet zo verwonderlijk. Nu het gas en
olie steeds duurder wordt gaan de mensen
niet alleen naar praktische maar ook naar
voordelige kachels kijken.
Tegenwoordig blijft men, alvorens definitief
de C. V. aan te zetten, langer de kachel sto-
ken.
De open haard is momenteel een luxe arti-

kel geworden.
Van een open haard heeft men namelijk
maar tien procent warmte rendement. Daa-
rentegen geeft de hout- en kolenkachel wel
70 procent warmte in de kamer. De heer Ba-
rendsen was zeer tevreden over deze ka-
chelshow. Ook was hij er trots op dat hij het
dealerschap had gekregen van het merk Jö-
tel, een Noorse houtkachel die erg in trek is.

Verloren en gevonden
voorwerpen
Verloren:
1. licht blauwe capuchon (poplin); 2. verze-
keringsplaatje bromfiets; 3. pink (dier); 4.
zwarte helm (Nolan); 5. blauwe jas (jogging
jack) maat 140; 6. rode fietstas + training-
spak en broodtrommel; 7. beige kindervest;
8. plastic tas met sportspullen (gymbroek en
gymschoenen); 9. quartz horloge metalen
bandje, E.R. in achterzijde; 10. l zwartleren
halsband met penning; 11. spanzaag; 12. ge-
breide grijze handschoen; 13. 2 Ford autos-
leutels met zwart plastic stuk verbonden aan
een geel etuitje met opschrift: "Garage
Groot Jebbink"; 14. Rood kinderschoentje,
maat 22; 15. zwarte poes met vlooienbandje.

Gevonden:
1. een grijze deken; 2. 2 sleutels aan draadje
"Abus + Lucas"; 3. Ierse setter (teef); 4. au-
to sleutel (Renault); 5. idem dito; 6. heren-
horloge met zwart bandje "Eterna"; 7. Ierse
Setter (teef); 8. schooltas - fiets wijnrood.
Gymschoenen blauw/groen l zwarte gym-
broek "Annemarieke"; 9. kinderhand-
schoentje (verschillende kleuren).

Geen snelheidsbeperking op
de Kranenburg
De snelheidsbeperking voor de Ruurlose-
weg ter hoogte van de buurtschap Kranen-
burg te Vorden wordt door het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat ingetrokken.
Daarvoor in de plaats komt alleen een ver-
keersbord met een adviessnelheid van vijftig
kilometer per uur, plus een bord met de aan-
duiding dat er in dat deel van de weg een
aantal gevaarlijke bochten liggen. Het mi-
nisterie vindt "het ongevallenbeeld van de
weg niet van dien aard dat een snelheidsbe-
perking geboden is".
Een en ander is een lelijke streep door de re-
kening van de plaatselijke buurtvereniging
Kranenburgs Belang. Het CDA-kamerlid
mr. G. van Dam had in een aantal schriftelij-
ke vragen aan de minister gewezen op de
noodzaak van maatregelen. Hij pleitte voor
een uitbreiding van de al geldende snel-
heidsbeperking in de buurtschap tot in het
bochtige deel van de weg, beter bekend
onder de naam De Wientjesvoort. Ook door
de buurtvereniging is herhaaldelijk daarop
aangedrongen en onder meer verzocht men
om een inhaalverbod in te stellen, maar men
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kreeg steeds nul op het request. Ook het stel-
len van vragen in de Tweede Kamer heeft
niet het geoogde resultaat gehad.
De aanwezigheid van een school, een café,
een kerk en enkele winkels heeft bij het mi-
nisterie geen gewicht in de schaal gelegd.
Want, aldus het ministerie er blijken aan-
zienlijk minder verkeersongelukken ge-
beurd te zijn dan de buurtvereniging
opgeeft. Van 1970 tot in de eerste helft van
dit jaar deden zich drie dodelijke ongevallen
voor en vier met allen letsel. De buurtvereni-
ging telde elf ongevallen met fatale afloop;
dat wordt door het ministerie bestreden. Het
lijkt niet waarschijnlijk dat de buurtvereni-
ging - en met name het actiecomité 50 km -
met een en ander akkoord zal gaan. Men zal
zich over een en ander beraden.

BIoedplamaavond geslaagd!
Maandag 28 september heeft de afdeling
Vorden van het Nederlands Rode Kruis
weer haar tradionele bloedplasmaavond ge-
houden.
De opkomst van het aantal donors was dit
jaar iets minder dan vorig jaar, toch is het co-
mité zeer tevreden. 202 donors zorgden
voor ruim 100 liter bloed.

Het is zeer verheugend dat zich eik jaar weer
nieuwe donors melden. De speciale oproep
leverde 15 nieuwe donors op. Dit jaar werd
voor het cci^M' iedere donor een heamo-
globine bepsHTverricht (onderzoek bloe-
darmoede), dit ter bescherming van de do-
nor en de ontvanger van bloed. Er werden ,
geen donors afgewezen.

Donors en
voor het w^

Imedewerkenden bedankt
n van deze avond.

Beatrix collekte
De Beatrix-collekte heeft in Vorden f.
4.403,85 opgebracht. Hartelijk dank aan alle
collektanten voor de mederwerking.

Aktiviteiten kulturele vereningingen gem. Vorden
1981/1982

24 oktober

6, 7 november

1 4 november

1 2 december

16 januari

30 januari

20-23 februari

5, 6, 13 maart

29, 30 april

vereniging

Vordens Dameskoor

Jong Gelre

karnavalsvereniging De Deurdreajers

Toneelvereniging Krato Kranenburg

karnavalsvereniging De Deurdreajers

Vordens Toneel

karnavalsvereniging De Deurdreajers

muziekvereniging Sursum Corda

Oranjevereniging Vorden

lokaliteit

Dorpscentrum

Dorpscentrum

zaal Schoenaker

zaal Schoenaker

zaal Schoenaker

Dorpscentrum

Schoenaker/Herberg

Dorpscentrum

Dorpscentrum

omschrijving aktiviteit

zangerskontaktavond

toneelvoorstellingen

aftreden/installatie Prins en zijn gevolg

toneelvoorstelling

Pronkzitting (buut, dans enz.)

toneelvoorstelling

karnavalsaktiviteiten

jaarlijkse uitvoering

toneel/Oranjeprogramma

9i!iS
Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur weihouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.
1. Taakverdeling binnen het college van bur-
gemeester en wethouders i.v.m. de wet-
houderswisseling.
2. Verleende collectevergunningen.
3. Tervisie legging diverse structuursche-
ma's.

Taakverdeling binnen het college van bur-
gemeester en wethouders i.v.m. de wethou-
derswisseling.
Zoals u ongetwijfeld uit de talloze publika-
ties in de dagbladen vernomen zult hebben
is de heer Lichtenberg als wethouder afge-
treden. Hij wordt opgevolgd door de heer
J.F. Geerken. De heer Geerken was voor-
heen fractievoorzitter in de raad van de ge-
meente Vorden voor het C.D.A. Deze funk-
tie zal nu verricht worden door de heer Voer-
man. De heer Lichtenberg blijft raadslid
voor het C.D.A.

In verband met deze wethouderswisseling
volgt onderstaand de taakverdeling binnen
het college van burgemeester en wethou-
ders zoals deze op l oktober j. 1. is ingegaan.

De burgemeester: Algemeen Bestuur,
agglomeratieve aangelegenheden, planolo-
gie, eigendomstransacties, recreatie, milieu-
zaken, voorlichting, economische aangele-
genheden, volkshuisvesting en verkeersaan-
gelegenheden. Daarnaast uiteraard de vol-
gens de wet eigen bevoegdheden van de bur-
gemeester zoals politie, brandweer, be-
scherming bevolking etc.

Wethouder Bogchelman: Financiën en be-
lastingen, onderwijs en gemeentelijke per-
soneelsaangelegenheden, openbare werken
en bouw- en woningtoezicht.

Wethouder Geerken: Sport, cultuur en
jeugdzaken, maatschappelijk welzijn en bij-
standsverlening.

Als loco-burgemeester zal, zoals voorheen
ook het geval was, wethouder Bogchelman
optreden.
Wij vestigen er uw aandacht op dat de
spreekuurtijden van beide wethouders ge-
wijzigd zijn. Hiervoor verwijzen wij u naar
het omkaderde hoofd van deze rubriek. Wij
verzoeken u hiervan goede nota te nemen.

Verleende collectevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben voor
de periode van 12 oktober tot en met 17
oktober een collectevergunning afgegeven
aan de Federatie Sociaal Pedagogische zorg
voor zwakzinnigen.

Tervisielegging diverse structuurschema's
Hierbij brengen wij u in herinnering dat ter
secretarie, afdeling Algemene Zaken tot en
met 31 december 1981 ter visie liggen de vol-
gende structuurschema's:
- Landinrichting;
- Natuur- en Landschapsbehoud;
- Openluchtrecreatie;
- Militaire terreinen;
- Zeehavens

Eveneens liggen deze structuurschema's ter
inzage in de bibliotheek aan de Dorpsstraat
te Vorden. Tot en met bovengenoemde da-
tum wordt u in de gelegenheid gesteld op
een centraal inspreekpunt uw mening over
deze structuurschema's kenbaar te maken.
Nadere informatie hieromtrent kunt u ver-
krijgen bij de afdeling Algemene Zaken ter
secretarie.

Vordens Toneel
Vordens Toneel heeft het blijspel in dialect:
"Zo heeft meu Gerre het gewild" van D.J.
Eggengoor in studie genomen voor haar
jaarlijkse uitvoering d.d. 30 januari 1982.

Veilig Verkeer Vorden
betreurt stilte rond de
verkeersstudie
Op de bestuursvergadering van Veilig Ver-
keer Nederland afd. Vorden werden alle-
reerst de verslagen van de sekretaris en pen-
ningmeester goedgekeurd. Daarna volgde
de vaststelling van een nieuw afdelingsregle-
ment naar aanleiding van de nieuwe statu-
ten en huishoudelijk reglement van WN.
In het kader van de grote landelijke aktie
"Zichtbaarheid Fiets" zullen in de week van
12 tot en met 16 oktober, door een samen-
werkende groep van de afdeling Vorden en
de Rijkspolitie, de fietsen van de school-
jeugd bij de diverse Vordense scholen ge-
keurd worden en de eventuele mankemen-
ten op de inmiddels wel bekende fietscon-
trolekaart worden aangetekend. Dit jaar zul-
len alle fietsen die geheel in orde bevonden
worden voorzien van de speciale aktiestic-
ker "Deze fiets is oké".
Dankzij de welwillende medewerking van
de Vordense garagebedrijven wordt in de
laatste week van oktober voor het 15e jaar in
successie de gratis verlichtingscontrole en
banden adviesavonden gehouden. Bij elke
garage is daartoe één avond gelegenheid.
Tevens zal dan het ogentestapparatuur van
WN aanwezig zijn.
Betreurd werd de gehele stilte rond de ver-
keersstudie Vorden dit terwijl het vorig jaar
de hele burgerij schriftelijk kon inspreken en
waarbij hoorzittingen in de diverse wijken
werden aangekondigd. Het bestuurbetreur-
de het des te meer, daar het win^^^etc. in
Vordens centrum een steeds gr^^a bron
van ergenis begint te worden erP^tser en
voetganger ten opzichte van het sn«. verkeer
steeds meer in de knel komen. Het krui-
spunt bij Klumper blijft eveneens een uiter-
mate gevaarlijk punt, speciaal vo^Btgenen
die hier vreemd zijn en voor fietsiBlomen-
de uit de Stationsweg naar de Horsterkamp
in het bijzonder.
In oplossingen doormiddel van verkeer-
slichten in het centrum ziet het bestuur niet-
veel heil; wel in een omlegging van alle
doorgaande verkeer via de Horsterkamp en
de Rondweg. Zich bewustzijnde van de gro-
te financiële concequenties juist in deze tijd,
meent de afdeling Vorden dat er toch met
niet al te grote kosten eenvoudige oplossin-
gen geprobeerd kunnen worden.
Voorts werd de hoop uitgespoken dat er
spoedig eens duidelijke voorschriften ko-
men voor wat betreft het uitzicht op hoeken
van wegen. Op tal van punten is een voor het
verkeer zeer hinderlijk te achten beplanting
aanwezig hetgeen de veiligheid niet bevor-
derd.
Con form het nieuwe afdelingsreglement
werden tot dagelijks bestuur aangewezen de
heren A. de Roode, voorzitter. Joh. J. van
Dijk, sekretaris en F.J. Wolsing, penning-
meester.
Overwogen zal worden om naast de jaarlijk-
se theoretische verkeersproef voor de
schooljeugd uit de vijfde klasse weer een
praktisch gedeelte op de weg te houden.
Daarbij zal dan worden uitgegaan van een
vooraf bekende en te beoefenen route door
het dorp, waarbij elke school in het dorp als
start en fmisch kan fungeren.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

den. De Diakenen willen deze kollekte doel-
gericht maken: Hulpverlening aan Polen. In
het Kerkblad voor de Hervormde gemeente
schrijft de Diakonie o.a. het volgende: De
bevolking van Pole maakt bange dagen
door. Iedereen leeft onder de druk van poli-
tieke en maatschappelijke vragen.
Allerwegen is er schaarste. Overal lange ri-
jen mensen voor de winkels, wachtend op
voedsel. De laatste weken wordt de Genera-
le Diakonale Raad van de N.H. kerk nogal
eens benaderd met de vraag: Kunnen we wat
doen?
De Europa Commissie, die onder meer na-
mens de Generale Diakonale Raad de hulp
aan Oost Europa behartigt, heeft reeds aan
het begin van dit jaar 75 ton voedsel met
vrachtwagens laten overbrengen naar Po-
len, (f. 92.000,-).
Binnenkort gaat er een nieuw transport met
15 ton babyvoedsel naar Polen. (f. 100.000,-
).
Een belangrijk punt hierbij is: de goederen
worden gratis vervoerd en door de goede
kerkelijke contacten weten we zeker dat de
goederen ter bestemder plaatse komen....
De uitgangskollekte in de hervormde kerk-
diensten is a.s. zondag 11 oktober bestemd
voor Hulp aan Polen, (een stuk Wereld-dia-
konaat).
U kunt giften ook per postgiro overmaken:
Generale Diakonale Raad N.H. kerk,
Utrecht, giro-nummer 8685. "Hulp aan Po-
len". Graag geven we dit bericht hier door.

Kerkdienst in Kapel de Wil-
denborch
a. s. Zondagmorgen 11 oktober, de tweede
zondag van de maand, wordt er ook weer
een kerkdienst gehouden in de Wilden-
borchse Kapel.
Ook daar is de uitgangs-kollekte bestemd
voor: "Hulp aan Polen". (Wereld-diakonaat.

De aktie: Gast aan tafel
De lopende aktie Gast aan tafel (voor blij-
vende voedselverbetering in de arme derde
wereldlanden zélf) wordt beëindigd tijdens
de Dankdienst voor gewas en arbeid op de
eerste woensdag in november, woensdaga-
vond 4 november. Tijdens de genoemde
dienst kunnen de spaarkartonnetjes (gevuld
en wel!) ingeleverd worden. In vele gezin-
nen is zo'n spaarbusje aanwezig. Geven we
goede aandacht aan deze aktie? Ja, neem-
een-gast-aan-tafel. Aan onze weivoorziene
tafels kan er nog best een gast bij. Een u sa-
men smakelijk!

Geboren: Geen
Ondertrouwd: Geen
Gehuwd: C.C.J.F. Versluijs en H.D. Lam-
mers; H.T. Lubbers en E.B. Eulink.
Overleden: Geen.

Samen de zondag in-luiden
Reeds jaren lang luidt de klok van de Vor-
dense dorpstoren op zaterdagavond om ze-
ven uur de zondag in; zoals dat overigens in
vele gemeente gebeurt, zeker ook in het bui-
tenland.
Tijdens een vergadering van de Raad van
Kerken Vorden-Kranenburg kwam het
voorstel om als kerken samen de zondag in
te luiden.
In het Parochie-nieuws voorde maand okto-
ber schrijft Pastoor van Zeelst: "Vanaf begin
oktober zullen we voortaan gezamenlijk de
zondag inluiden, 's zaterdagsavonds om ze-
ven uur".
We zijn blij met deze gezamenlijke inzet van
de zondag. Moge "de eenheid in klank"
meer en meer leiden tot "klinkende een-
heid".

Kollekte wereld-diakonaat:
Polen
as. Zondag 11 oktober wordt in de Neder-
landse Hervormde kerk (landelijk) de kol-
lekte voor het Wereld-diakonaat gehouden.
Zo ook in de Hervormde gemeente te Vor-

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE KERK
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
E.J. de Vries Reilingh, Neede, tel. 05450-
1268

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 10 en zondag 11 oktober dr. Vane-

ker. Boodschappen s.v. p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v. p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 10 oktober 12.00 uur tot maandag
12 oktober 7.00 uur dr. Breukink. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr. Breu-
kink.

TAFELTJE-DEK-Je
Inlichtingen bij mevr. Takkenkamp, tel.
1422. Bellen tussen 8 en 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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IE wit, rood of dry
l^ altyd per fles ^J •

(5 Nibbit pieper-
/9 plakjes zout of
É paprika,van 1,09 voor

f Grof gebroken xvriO
•> rijst zak l kilo I JLSJS
l van 1,19 voor ^̂  •

f Driehoek /%OC
vloeibare zeep ^ÖD
l liter, van 3,45 voor 4& %

^Bloemisterij
wf

Omo
koffer 2 kik)

Bloembollen, plant ze nu!
§ Tulpen 'Golden

^ Apeldoorn'
div. kleuren,
25 stuks

van 5,45
voor IJ

%/ •

lfc Narcissen
?| 'Carltongeel'

i

*

grootkronig,

25 stuks

Puzzels
1000 stukjes
van 5,95 voor

l -.l-r.

Nivea crème bad
500 ml
van 5,49

Atrix handcreme

125 ml
van 3,49 voor

voor

1500 stukjes
van 8,95 voor

Airpot
inhoud 1,9 liter
van 24,95 voor

Bic aanstekers
2 stuks -t- pen
van 3,98 voor Compote stel

7-delig
van 9,95 voor

Kop en schotel
bruin, set 3 stuks
van 7,50

voor

fht Witiof
gram

Groenten
GELDIG VAN 08-10 t/m 10-10 1981.

voor opslag, onze pi
zeeuwse klei

Eigenheimers
profiteer er nu nog van:
honingzoete

Griekse druiven
l kilo-

baal a 20 kflo
baal a 5 kilo
heerlijke bloemige aard-
appel, geen problemen
met koken.

Tros chrysanten
in diverse kleuren
per bos

2 bossen

nieuwe oogst Ie kwaliteit DROOG
BLOEMEN meer dan 20 soorten en
kleuren tegen bgzonder scherpe
pryzen.

prachtige Palm flVfl /T
deze plant houdt van j jj ̂
een lichte plaats, regel- j £
matig water geven en
sproeien.

let op: iedere ma. di. en woensdag
treft u een messcherp geprijsde,
veiüngverse dagaanbieding aan op
het grote krijtbord voor de winkel.

t

Verse grillkuikens
1000 gram

Reklames Slagerij geldig van 8/10 t/m 10/10 - 1981

Botermalse
biefstuk
250 gram

Magere
runderrollade
500 gram,

Mager

Henkes Vieux
fles l liter
van 16,45 voor

Cotes du Rhone
Caesar 1980
van 4,95 voor

Chateau les
Barthes 1979
van 4,95 voor

ww-̂ xTai>iK^<' jHHPsF A

Florijn
jonge jenever
fles l liter
deze week

Zuivel 14?5/
¥i

Goudse kaas
jong belegen, kilo nu '

Coberco
dagverse magere
yoghurt pak l liter
van 1,13 voor

Imelco magere
chocolademelk
fles l liter, deze week

rundergehakt
500 gram

Snijworst
grof of fijn, 150 gram

Pekelvlees
100 gram

Soepvlees
250 gram

Stegeman
Saksische leverworst
250 gram

Speklappen
1000 gram

Verse worst
1000 gram

Gehakt
half om half

1000 gram *

8 oktober -
de dag van het brood!

Graanstoet
800 gr., deze week.

Tarwerogge
800 gr., deze week

Melkbollen
zak 9 stuks

^^^- i

«f:

Puf

/i fjff' ^

SSfeS.

Diamant
frituurvet

pak 500 gr.
van 2,25

voor

Reklames geldig van 8/10 t/m 14/10 - 1981

SHto .̂J&~„i.:̂ ^ ̂ ĵ ii
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Ad van Geloven VA

tlARKT
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Door de belangstelling uwer-
zijds, hetzij met bloemen, ka-
do's, brieven of door uw per-
soonlijke aanwezigheid, is 25
september jl. voor ons een on-
vergetelijke dag geworden.
Allen hartelijk dank.

FAM. BOSCH

7251 MP Vorden, Schutte-
straat 9-11.
Leestman iej bunt ok bedankt.

Wie heeft er op 21 augustus de
verkeerde jas meegenomen bij
kapsalon Wiekart. Kort jasje im-
mitatiesuede.
Margrietlaan 19, Vorden. Tel.
2111.

Te koop. Jonge kleurdwer-
gen en black en tan konijnen
met goede aftekening.
P. Haccou, Tel. 05752-6627.

Jong Gelre Vorden.
Dropping verzet van 1 6 oktober
naar vrijdag 23 oktober.
Plaats en tijd: Hotel Bloemen-
daal, 20.00 uur.

Te koop: meisjesfiets 8-12
jaar.
Industrieweg 7. Vorden, Tel.
05752-2545.

Te koop: Keukenblok (Format,
type 200-wit) 3 m. met R.V.S.
blad en 2 bakken.
Electr. fornuis wit (A.E.G. de Lu-
xe) met bakoven en kookauto-
maat. en A.E.G. afzuigkap.
Grote wastafel met mengkraan.
Toiletpot compl. met stortbak.
Tel. 05752-1883.

Te koop: 2 damesfietsen.
Tel. 2353.

G rat is af te halen: 2 lieve jonge
poesjes, zwart met witte sok-
jes.
Ruurloseweg 94, Vorden. (tus-
sen 16.00-1 8.00 uur).

Volop gezelschapsspellen.
Bazar Kranenburg. H.J. Sueters.

Net ontvangen:
Sprint-Tour Hr. 5 vs. zilver-
groen-Mod. 1982. U moet hem
zien!
'n Fongers, Barink.

Criterium Race 10 vs.
De van echte professionals af-
geleide racefiets, 11,3 kg. voor
een bijzonder populaire prijs,
van Fongers. Barink.

Crossfiets
Barink, Nieuwstad 26

Voor leden en niet leden. Agra-
rische wedstrijdendag. Zondag
11 oktober. Meto.a.trekkerbe-
hendigheid en veebeoordeling.
Aanvang 14.00 uur bij J.W. Ab-
bink, Kruisdijk 9.
Jong Gelre Vorden.

Bij voldoende belangstelling wil
ik binnenkort starten met gym-
nastiek voor moeder en peu-
ter (peuters van 1 tot 4 jaar)
Voor nadere inlichtingen en op-
gave:
Mevr. Wullink. Almenseweg 1.
Vorden. Tel. 2281.

Te koop gevraagd:
tuin of bouwland.
Tel. 2405.

weiland.

Schoppen, batsen en grepen.
Bazar Kranenburg, H.J. Sueters.

Voor leden en niet leden. Agra-
rische wedstrijdendag. Zondag
11 oktober met o.a. trekkerbe-
hendigheid en veebeoordeling
aanvang 14.00 uur bij
J.W. Abbink, Kruisdijk 9.
Jong Gelre Vorden.

Playmobil vanaf f 3,95.
Bazar Kranenburg. H.J. Sueters.

Jong Gelre Vorden.
Dropping verzet van 16 oktober
naar vrijdag 23 oktober.
Plaats en tijd: Hotel Bloemen-
daal, 20.00 uur.

Scheerapparaten.
Bazar Kranenburg. H.J. Sueters.

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

J JANGOTINK
<j en

J GRADATENARVE

Geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk waarvan de voltrekking plaatsvindt op
donderdag 1 5 oktober 1 981 om 11.30 uur.
Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in de
N.H. kerk te Ruurlo door Ds. G.A. van den
Hout.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-
17.00 uur in de Luifel, Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

Toekomstig adres:
Margrietlaan 14 te Ruurlo

Op D.V. vrijdag 16 oktober 1981 hopen

GERRIT KLEIN BRINKE
en

ANNIE VLIEM

om 11.45 uur op het gemeentehuis te Vorden in het hu-
welijk te treden.

Kerkelijke bevestiging en inzegening om 13.30 uur in de
N.H. kerk te Vorden door Ds. Veenendaal.

U kunt ons feliciteren tijdens de receptie van 1 5.30-
17.00 uur in zaal De Herberg, Dorpsstraat 10a te Vor-
den.

Vorden, 't Weevershuis.
Vorden, de Eersteling

Toekomstig adres: 't Weevershuis, Kruisdijk 7,7251 RL
Vorden.

HENKARFMAN
en

ANSHIDDINK

Op maandag 1 2 oktober 1981 hopen wij met onze kin-
deren en kleinkind ons 25-jarig huwelijk te vieren

K. HIETBRINK
en

J.H. HIETBRINK-GROOT JEBBINK

Receptie van 15.00-16.30 uur in café-restaurant „de
Luifel", Dorpsstraat 11, te Ruurlo.

7251 NA Vorden, oktober 1981
Beunkstege 4

•S?-Ss-SS-S/-S?-S/-S?-S/-S?-Ss-&--/S--tr-S'/-S?'-Ss-J?--Ss-SÏ-Ss 'SS-* • J?-SS'S?-S? S?

VERLOTING NUTSFLORALIA1981
De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:

33 51 97 116 117 163 191 198 225
238 275 300 361 396 400 527 587 596
615 700 825 897 9271033117412491283
1343 1 345 1 397 1 519 1 583 1 596 1 607 1 691 1 732
1 878 1 881 1 923 1935 201 7 21 38 2229 2276 2320
2336 2345 2387 2443 2448

De prijzen zijn af te halen bij:
Mevr. Hesselink, Molenweg 1 5, Vorder;.

gaan trouwen op vrijdag 16 oktober a.s.
om 11.00 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Receptie van 1 5.30 tot 17.30 uur in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Vorden.

Vorden, De Leuke 2
Barchem, Schoneveldsdijk 26

Toekomstig adres:
De Leuke 2, 7251 LL Vorden

Op vrijdag 9 oktober 1 981 hopen wij met onze kinderen
Sylvia, Patricia en Willem ons twaalfeneenhalf jarig hu-
welijksfeest te vieren

HENK EN LENIE VAN KOUSWIJK

7234SVWichmond
Ockhorstweg 6
Oktober 1981

Receptie van 19.00-20.00 uur in café-rest. „Den Elter",
Z.E.-weg te Vierakker.

Dankbaar en blij, hopen op maandag 12 oktober a.s. onze
ouders

JAN HEIJENK
en

GERRIE HEIJENK-BRUMMELMAN

hun 25-jarig huwelijksfeest te herdenken.

Wilma - Geja - Anita

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-16.30 uur in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Oktober 1981.
Rondweg 1
7251 RT Vorden.

Verdrietig, maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat plotseling van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

DERKJANBRINKERINK
echtgenoot van H.J. Uenk

in de ouderdom van 84 jaar.

H.J. Brinkerink-Uenk

H.J. Brinkerink
M. Brinkerink-Kip
Dick
Herman
Heidi

7251 AJ Vorden, 5 oktober 1981
Nieuwstad 32

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal gehou-
den worden donderdag 8 oktober om 13.00 uur in het
rouwcentrum, Het Jebbink 4 te Vorden, waarna de be-
grafenis om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden zal plaats hebben.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
rouwcentrum.

Heden overleed ons zeer geachte Erelid

DERKBRINKERINK

Gedurende tal van jaren heeft hij als muzikant zijn beste
krachten gegeven aan onze vereniging.

Folkloristische Dansgroep
„de Knupduukskes"

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van
het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame
moeder en schoonmoeder

CHRISTIN A VAN OMMEN
echtgenote van G. van Werven

op de leeftijd van 52 jaar.
„Haar leven was geven".

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

J251 EL Vorden, 1 oktober 1981
stationsweg 29

De begrafenis heeft te Vorden plaatsgehad

l *
* *

HENGELSPORTVERENIGING

„DE SNOEKBAARS"
Door deze nodigen wij onze leden en echtgenoten

of verloofden uit voor de

FEESTAVOND
op zaterdag 17 oktober in Zaal „De Herberg",

Dorpsstraat 10a, Vorden.

AANVANG: 19.30 UUR VRIJ ENTREE

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

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEIM RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

a.s. zaterdag, 10 oktober na 12.30 uur

GESLOTEN
Sig. Mag. Boek- en Kantoorboekhandel

"Jan Hassink"

DE OPENBARE BIBLIOTHEEK
is in verband met de kinderboekenweek,
woensdagmiddag 14 oktober

GESLOTEN

000 pagina's met
reparatie en onder
houdstips. Kost in de
w i n k e l t '^S.oomaar
u k r i j g t 'm kadoals
u Hatéma won ing
t e x t i e l koopt.'

liatéma,

k i ><>|>hi:Jiag<.'n' l-Vn koning
i9, ó k.in mik, l ie t

bork kan ooi chi n - rks
l ïL -Mc l i l u. •
i l ' n i s f78 90
por t i kos l rn ) A k : :
l-9-'81 i m S I l . '

In de KEIZERSKROON te
Ruurlo

op vrijdag 30 oktober a.s.

Bal voor gehuwden en
verloofden met

JAN EN ZWAAN
Aanvang 20.00 uur. Entree f 7,50 (koffie inbegrepen)

Er zijn nog kaarten in de voorverkoop
verkrijgbaar.

Met

„
naar

NEDERLAND - BELGIË
Wij hebben nog een tiental plaatsen vrij in
de bus naar het Feijenoord-stadion te Rot-
terdam op woensdag 14 oktober a.s.

Kosten : f 57,-- p.p. (inkl. kaartje maastribune a
f42,-)

Vertrek : 17.00 uur
Terug : ongeveer 01.00 uur

Opgave bij café "De Herberg" Vorden.

Hiermede vervullen wij de droeve plicht u kennis te ge
ven van het overlijden van ons trouwe lid

Mevr. CH. VAN WERVEIM-
VAN OMMEN

Bestuur en leden
„Vordens Dameskoor"

HET BESTUUR
^

LEGO
BAZAR SUETERS

SUPERFLY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

KRANENBURG

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AV

met geweldige prijken
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Aktuele modelijnen en modekleuren
treft u altijd aan in de kollekties bij

RUURLO
ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Grote kollekties

DAMES- HEREN- EN KINDERMODE!!
ZATERDAGS DE HELE DAG TOT 4 UUR OPEN!

VRIJDAGS DOORLOPEND OPEN TOT 9 UUR!



NI UWSTAD VORDEN BESCHUIT VRIJ PRODUCT
rol 13 stuks

DAVARIA
krat 24 pijpjes a 0,3 liter

GROTE
PARKEERPLAATSda's 25 cent

per f lesje

„uit de diepvries
KI P 900 gram

FRISDRANK hele liter
sinas, cola of drink

VOLLE YOGHURT nterpak

GOUDA's GLORIE
TAFELMARGARINE

WASVERZACHTER
flacon 2 liter

HOLLANDSE ANDIJVIE
KILO

500 gram

diepvries
SPINAZIEDieovrto

Spinazie
SUIKERKLONTJES

malse magere

RUNDERLAPPEN

VRIJ PRODUKT
450 gram

KOMO HU SVUILZAKKENgesneden

VOLKOREN
BROOD

ROZIJNENKOEK
600 gram

800 gram

JAC. HERMANS PRIJS-SLAG JAC. HERMANS



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 8 oktober 1981

43e jaargang nr. 30

Modeshow fa. Lammers geslaagd

Modehuis Lammers, Schoenenzaak Wullink en Optiek Siemerink uit Vorden hebben
maandag drie modeshows gegeven in zaal Bakker in Vorden.
Vooral voor de grotere maten werd een leuke collectie geshowd en konden de gasten zien
hoe men volgens de nieuwe modelijnen gekleed moet gaan.
De zaal was opgefleurd door bloemsierkunst Dijkerman.

De gasten werden getrakteerd op koffie met cake. Aan grote rekken in de zaal hing de kle-
ding waaruit geshowd werd. Na afloop konden de gasten meteen passen en kopen. Lam-
mers is specialist in grote maten.
Ladyspeaker mevrouw Ardesch kondigde de drie mannequins aan en vertelde over de
nieuwste snufjes.
De komende winter worden veel gebreide pakjes gezien, zowel deux-pièces als driedelige
ensembles. De combinatie-mode is nog steeds favoriet. Dit was te zien aan de vele rok-
ken, blouses, spencers, bollero's en overgooiers. De japonnen die geshowd werden wa-
ren vaak van wol met polyester (en dus goed wasbaar). Soms werd er een bolero van de-
zelfde stof bij gedragen, maar ook wel spencers van een geheel ander materiaal.
Plooirokken in ruiten en effen zijn nog steeds in de mode. Daarnaast worden veel rokken
met randdessins gezien. Daar worden effen blouses bijgedragen met stroken en kantjes,
de zogenaamde floklore-look.
Er werden ook enkele pantalons en broekrokken getoond met lange gebreide vest-jassen
of met gestepte jacks. Van hetzelfde materiaal als de jacks heeft Lammers ook lange jas-
sen, gevoerd met borg of met een warme plaidvoering.
De modekleuren voor de komende winter zijn steenrood, mosgroen en gebroken wit.

Schoenen
Bij de schoenmode springen de moderne enkellaarsjes (in dezelfde bordeaux-rode kleur)
er uit. Voorts werden veel mocassins in chroomleer geshowd. De gemakschoenen zijn de
laatste jaren qua snit en leest veel meer aan de mode aangepast en daardoorjeugdiger van
aanzicht. Wullink heeft er een grote collectie van, waaronder de merken Cristall, Durea,
Carall en Helioform.
Bijpassende tassen heeft Wullink in alle prijsklassen.
De mannequins droegen bij elke creatie een aangepast brilmontuur van optiek Sieme-
rink.

Jaarvergadering s.v. Ratti in teken van
bezuiniging
Vijfjarenplan opgesteld. Ledental plm. 240
De sportvereniging Ratti gaat de buikriem aanhalen. Net als veel andere verenigingen en
zaken is er een nadelig exploitatietekort. Om uit die negatieve stand te komen moet men
bezuinigen en is er een soort vijfjarenplan opgesteld om de vereniging leefbaar te hou-
den. Het bestuur wil niet langer de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Een en ander
werd aan de leden meegedeeld op de in zaal Schoenaker, Kranenburg druk bezochtejaar-
vergadering.

Voorzitter A. Paarlberg deed een beroep op
alle leden om vooral de zelfwerkzaamheid te
bevorderen. Met name op de jeugd om zich
aan te melden, omdat er anders geen aanwas
van onderaf is. Op verschillende posten zal
worden besnoeid. Volgend jaar zal men het
met een trainer moeten doen, nu zijn er drie
(een voor de afdeling zondag, een voor za-
terdag en een voor de dames). Als iedereen
meewerkt is het mogelijk volgend seizoen
positief af te sluiten.

Uit het verslag van penningmeester Th. Pol-
man bleek dat er een nadelig exploitatiete-
kort was; hoopvol was dat dit aanmerkelijk
minder was dan het voorgaande jaar. Vooral
door de steeds stijgende kosten van electra,
gas, water, afdracht KNVB enz. blijft het
moeilijk het hoofd boven water te houden.
De contributie zal danook verhoogd wor-
den, alleen voor de senioren dames en heren
van f. 125,- naar f. 150,- per jaar.
De kascommissie (heren Joh. Huitink, Erik
Plomp en Jan Batenburg) bracht een goed-
keurend verslag uit. In de nieuwe commis-
sie werden benoemd de heren Fr. Bleu-
mink, Harrv Nijenhuis en Ant. Peters.

In het kader van de bezuiningsplannen zal
er een geheel nieuwe begroting worden
opgesteld. De plannen die bestonden voor
vergroting van de kantine gaan dus niet
door.

Nieuwe seizoen
In het reeds begonnen nieuwe seizoen komt
Ratti uit met twaalf elftallen te weten: vier
zondagteams, drie zaterdagelftallen, twee
damesteam en drie jeugdteams (A-B en C).
Aan de toto-lotto zal hernieuwde aandacht
worden besteed. Jos Geerken en Johan
Hartman zullen het een en ander nieuw
opzetten. Mevrouw Heuvelink blijft admini-
stratrice. Ook zullen de donateurs worden
benaderd, waartoe elk elftal een aantal kaar-
ten "aan de man" zal brengen. De oudpapie-
raktie wordt nieuw leven ingeblazen, terwijl
in het winterseizoen een grote fancy-fair op
touw wordt gezet.
Het clubblad, dat zes maal per jaar uitkomt
draait prima. Uit het keurige verslag van se-
cretaris de heer A. Overbeek bleek dat over
het geheel de resultaten niet slecht waren.
Jammer dat het eerste elftal (zondag) een
klasse lager moest gaan spelen.

Accommodatie
De twee speelvelden en het trainingsveld
aan de Eikenlaan bevinden zich in goede
staat. De kleedkamers zijn opnieuw geverfd.
De toernooicommissie organiseerde met
succes een toernooi voor dames, veteranen,
afd. zaterdag en jeugd, de jeugdcommissie
een scholentoernooi. K. Nieuwenhuis train-
de met succes de zaterdagteams als opvolger
van D. Rekers, die de dameselftallen train-
de. De heer Kerkdijk trainde de zondagelf-
tallen, Jos Geerken de jeugd. De vereniging
telt nu 238 leden.
De secretaris constateerde dat er erg veel
werk was verzet om iedereen te laten voet-
ballen. Hij deed een beroep op de leden zich
voor diverse functies beschikbaar te willen
stellen omdat elk elftal voldoende begelei-
ding moet hebben.

Bestuursverkiezing
Bij de bestuursverkiezing werden de heren
J. Arendsen (afdeling zaterdag) en Th. Pol-
man (penningmeester) herkozen. In zijn
slotwoord deed de voorzitter een ernstig be-
roep op de leden. "Men moet zich verbon-
den voelen met de vereniging, als we allen
meewerken moet het lukken om er bovenop
te komen. Zonder zaken van buitenaf waar
we niet de hand in hebben, zie ik de toe-
komst rooskleurig tegemoet, maar dan wel
met uw aller hulp, want het bestuur kan het
niet alleen".

Ratti - Beekbergen: 3-1
Ratti l afd. zaterdag behaalde een mooie 3-1
zege op eigen terrein tegen het bezoekende
Beekbergen. Al na zes minuten keek Ratti
tegen een achterstand aan. Uit een voorzet
van rechts scoorde een Beekbergse midden-
velder in de uiterste rechterhoek, onhoud-
baar voor keeper Lubbers: 0-1. Na een kwar-
tier kwam Ratti beter in het spel. Bos schoot
naar Eggink, die hierna de gelijkmaker in het
net kogelde: 1-1. Ratti bleef sterker aanval-
len. In de twintigste minuut werd in het
strafschopgebied hands gemaakt door een
tegenspeler. De toegekende strafschop werd
keurig benut door J. Nijenhuis: 2-1.

Sp. Eibergen - Vorden: 2-0 Zaalvoetbal

Uit een goed combinatiespel kon na een half
uur spelen B. Wonnink alleen doorgaan en
kreeg de grote kaï^wn de voor sprong te
vergroten. Jammer^tnoeg kreeg hij de bal
verkeerd op de schoen zodat de stand voor
Ratti 2-1 bleef. Er ontstonden vlak voor rust
nog enkele hachelijke momenten voor het
Ratti-doel maar herleef 2-1.

Na de thee probeerWBeekbergen de gelijk-
maker te forceren, maar het ontbrak hen aan
een afmaker. De gasten gingen harder spe-
len, waardoor de verstandhouding in het
veld er niet beter op werd. Beekbergen bleef
drukken. Ratti had het geluk dat een hard
schot van Beekbergen door Wim Berenpas
uit het doel werd gekopt. Doordat Beekber-
gen opdrong werd hen dat in de veertigste
minuut noodlottig. Jan Nijenhuis kreeg de
bal keurig aangespeeld, omspeelde de laat-
ste man en de keeper, zodat hij vrij kon sco-
ren: 3-1.

Wat Beekbergen ook probeerde de tijd was
te kort om nog tegen de scoren. Wel kreeg
men een indirecte vrije trap te nemen op nog
geen vijf meter van het doel; de bal werd
hard tegen de snel uitlopende Ratti-spelers
geschoten.

Uitslagen en programma s.v. Ratti

Uitslagen van 3 en 4 oktober: afd. jeugd: s.v.
Ratti al - Almen al: 8-2; s.v. Ratti bl - Wit-
kampers b2 l-5; s.v. Ratticl-Ruurloc3:0-5.
afd. zaterdag: s.v. Ratti l - Beekbergen 1: 3-
1; s.v. Ratti 2 - AZSV 8:4-1; s.v. Ratti 3 - sp.
Eefde 4: 6-5. afd. zondag: s.v. Ratti l - Be
Quick 4: afgelast; s.v. Ratti 2 - Be Quick 5: 2-
2; s.v. Ratti 3 vrij; s.v. Ratti 4 -Witkampers
10: 1-1. afd. dames: s.v. Ratti l - Ernst 1:
afgelast; s.v. Ratti 2 - Wolfersveen 1: 5-0.

Programma 10 en 11 oktober: afd. jeugd:
s.v. Ratti al - Socii al; Reunie b2 - s.v. Ratti
bl; s.v. Ratti cl - sp. Eibergen c3. afd. zater-
dag: s.v. Ratti l - Wilp 1; SSSE3-s.v. Ratti 2;
s.v. Ratti 3 - Eerb. Boys 3. afd. zondag: Zut-
phania 4 - s.v. Ratti l; s. v. Ratti 2 - Zutphania
5; s.v. Ratti 3 vrij; s.v. Ratti 4 vrij. afd. dames:
s.v. Ratti l - Labor 1; Halle l - s.v. Ratti 2.

Uitslagen en programma v.v. Vorden:

Uitslagen zaterdag 3 oktober: Longa AO -
Vorden AO: 1-1; Vorden Al-AZC Al: 12-0;
Zutphen Bl - Vorden Bl: 2-1; Hercules B2 -
Vorden B2:3-3; Vorden Cl-Hercules Cl: 4-
4; Vorden C2 - Socii Cl: 3-1; Gazelle C2 -
Vorden C3:5-0. Zondag 4 oktober: Eibergen
- Vorden: 2-0; Vorden 2 - Eibergen 3: 2-7;
Vorden 3 - Lochem 5:2-1; Hercules 3 - Vor-
den 4: 1-1; Brummen 5 -Vorden 5:0-0; Vor-
den 6 - Zutphen 5:3-2; Vorden 8 - Erica 7:1-
2; KSH 5-Vorden 9: 0-1.
Programma zaterdag 10 oktober: Vorden
AO-Witkampers AO: Baak Al-Vorden Al;
Wilh. SSS Bl-Vorden Bl; Vorden B2-Erica
B4; Vorden Cl - Brummen Cl; Vorden C2 -
Zutphen C2; Vorden C3 vrij. Zondag 11
oktober: Vorden vrij; Vorden 2 -PAX4; Vor-
den 3 - Baak2; SHE 2 -Vorden4; Vorden 5 -
Zutphen 3; Vorden 6 - Oeken 5; Oeken 6 -
Vorden 7; Dierense B. 6 - Vorden 8.

Het eerste elftal van Vorden heeft na twee
achtereenvolgende overwinningen de eerste
nederlaag te slikken gekregen. Dit gebeurd
zondagmiddag in Eibergen waar in erbar-
melijke weersomstandigheden met 2-0 van
de club van die naam werd verloren.
Eibergen nam al na vijf minuten een 1-0
voorsprong dankzij een doelpunt van H.
Borckink. Na rust werd een doelpunt van de
thuisclub wegens buitenspel afgekeurd.
Vlak voor tijd werd het toch nog 2-0 toen J.
Averdijk raak schoot. Tijdens deze wedstrijd
gingen zowel van Eibergen als Vorden in to-
taal 4 spelers op "de bon".

Nieuwe trainer "Vorden"
Het bestuur van de voetbalvereniging "Vor-
den" heeft als opvolger van Ab Fleming de
heer R.J. Gerritsen als trainer aangetrokken.
De heer Gerritsen, afkomstig uit Dieren is
41 jaar en in het bezit van het diploma "B".

Kampioenschap van
Nederland voor aspiranten
in Vorden
Woensdagmiddag 14 oktober wordt in het
dorpscentrum te Vorden een begin gemaakt
met het kampioenschap van Nederland
voor aspiranten. De Vordense damclub
DCV is de eer te beurt gevallen dit kam-
pioenschap te mogen organiseren. De wed-
strijden duren tot en met vrijdag 23 oktober,
waarna dezelfde dag de prijsuitreiking zal
plaats vinden.
De leiding van het toernooi is in handen van
de heer H. Wansink. Arbiter is de heer D.
van Rixoort uit Warnsveld. Damclub DCV
is met twee spelers ruim op het kampioen-
schap vertegenwoordigd. Deze spelers zijn
Johan Krajenbrink en Wieger Wesselink.

'Het eerste team van de Vordense zaalvoet-
balclub Velocitas heeft de competitiewed-
strijd tegen Haarlo met 8-4 gewonnen. Bij de
rust was de stand reeds 4-0 in het voordeel
van Vorden. De doelpunten werden ge-
scoord door Richard Bargeman 3 X; Cor ten
Barge 2 X; Mark Rouwen, Henk ter Beek en
Hein Rothman.
Het tweede team van Velocitas verloor met
13-0 van de Eagles II.

Winst voor Vordense
Waterpolo heren
De heren waterpoloers van Vorden namen
in de competitiewedstrijd tegen De Bevers
uit Dieren in de eerste periode een 2-0 voor-
sprong door doelpunten van Arjan Menge-
rink en Gerrit van Bemmel.
In de tweede periode bracht Arjan Menge-
rink de stand uit een strafbal op 3-0, waarna
hij eveneens 4-0 liet aantekenen. Nadat de
Bevers tweemaal hadden tegengescoord liep
Vorden weer uit tot 6-2 dankzij doelpunten
van Frans Carmiggelt en Arjan Mengerink.
Uiteindelijk werd het 6-3.

Nederlaag voor Vordense
dames
De dames van Vorden moesten in de wed-
strijd tegen De Berkel met 6 man aantreden,
aangezien Christa Hartman niet kwam
opdagen. Na twee periodes had de Berkel
een 0-2 voorsprong. Marieke Velhorst miste
vervolgens voor Vorden een strafworp. Aan
de andere kant was het wel raak 0-3. In de
laatte periode werd de eindstand 2-4 bereikt.
Voor Vorden scoorden Jacqueline ter Huer-
ne en Diseré Westerveld. De aspiranten van
Vorden wonnen met 19-1 van de Hanzekik-
kers.

Groep Kranenburg winnaar
scholentoernooi touwtrekken
De groep Marcel Dekkers van de Samen-
werkingsschool op de Kranenburg is zater-
dagmiddag winnaar geworden van het
jeugdtoernooi touwtrekken. Het toernooi
werd voor het eerst georganiseerd door de
plaatselijke TTV Vorden, die hierdoor
beoogde om meer interesse te kweken bij de
jeugd voor de touwtreksport. Jammer was
het dat er zo weinig medewerking kwam van
de plaatselijke scholen. Doordat het bestuur
zelf ter elfder ure de teams nog moest inde-
len moest men noodgedwongen combina-
tiegroepen maken; zodoende kon niet wor-
den voorkomen dat de verschillende scho-
len "door elkaar werden gehutseld".

Onder het leidend oog van Frans Berend-
sen, erkend bondsarbiter van de Nederland-
se Touwtrekkers Bond en aan de microfoon
kundig begeleid door Vorden-voorzitter
Gerrit Barink, trokken de acht deel nemende
ploegen (zestallen) om het hardst om de be-
geerde prijzen. Het waren allen gemengde
groepen, dus jongens en meisjes bijeen. Om
vier uur kon de eindstand worden opge-
maakt. Ere-voorzitter Jan Knoef maakte in
het clubhuis van de vereniging (terrein het
Medler) de uitslagen bekend en reikte met
een toepasselijk woord de prijzen uit. De uit-
slag was: Ie prijs groep Marcel Dekkers
(Kranenburg) 5p.; 2de groep Maarten Smit
4 p.; 3de groep Ronald Siebelink 3 p.; 4de
groep Ton van Zeeburg 2 p.; 5degroep Gert
Jan Schutte l p.; 6de groep Herbert Hissink
O p.; 7de groep Joost Brinkman O p.; 8ste
groep Rene Groot Wassink O p.

De eerste drie ontvingen een fraaie beker.
Elke deelnemer kreeg een leuk herinne-
ringsvaantje, benevens een consumptiebon.

Clubshow Pluimvee- en Konijnen van Pekzo en PKV Vorden zeer
geslaagd

Het afgelopen weekeinde is in zaal De Herberg de gezamenlijk clubshow van de Pluimvee- en Konijnenvereniging PKV Vorden en
PEKZO te Zutphen gehouden. Er waren meer dan vierhonderd inzendingen te bewonderen, waaronder 160 hoenders, 32 duiven, 20
cavia's en 210 konijnen. Voorzitter de heer Hofst raat van PEKZO constateerde in zijn openingswoord vrijdagavond een stijgende be-
langstelling voor de pluimvee- en konijnensport. Nadat men vorig jaar voor het eerst gezamenlijk een expositite in Vorden hield is er
vooral in Vorden een grote stijging van het ledental geweest. PEKZO telt zo'n 65 leden en Vorden nu plm. 60.

Het Zutphense probleem was dat men geen
behoorlijke accommodatie voor deze show
kon krijgen; dank zij de eigenaar van de Her-
berg is dit nu opgelost. Men hoopt ook het
volgend jaar de beschikking over deze zaal te
mogen krijgen.
Hij dankte ook alle medewerkers van deze
expositie, die gezamenlijk de schouders
eronder hebben gezet er iets moois van te
maken. Zowel vrijdags, als zaterdag en zon-
dag was de belangstelling groot. Dank zij de
Vordense middenstand had men vele prij-
zen voor de winnaars en de verloting. Op de
show was ook voorlichting te krijgen over de
huisvesting van de dieren, de voeding of de
foksport. Keurmeesters van de tentoonstel-
ling waren: alle hoenders: H. Hondebrink
(C); G.B.J. van Dommelen (A); sierduiven:
Louis Maas; Konijnen: mevrouw M.A. Ber-
man-van Schelven (A); J. Broekhuis (A); J.
Voortman (B); cavia's en siermuizen: me-
vrouw H.J.M. Sterk-Takes (A). Zij kenden
vele prijzen toe. De hoofdere-prijzen wer-
den gewonnen door: 1. Fr. Groot Hoen kooi
31, Faverolles Hen Hans Eyting(Pekzo Zut-
phen); 2. fr. Dwerg Hoen kooi 67 Twents
Hoen Hen H. Berenpas (PKV Vorden); 3. fr.
Sierduifkooi 168 BrunnerKroppervan Wil-
co Soetemann (Pekzo Zutphen); 4. fr. ko-
nijn kooi 334 Parelhen van H. Hoogeveen
(Pekzo); 5. Witte Wener standaard werd ge-
wonnen doorG. A. Gelink (PKV); 6. fr. cavia
kooi 430 gladhaar van Jan Willem Broer
(Pekzo). De hoofdprijzen bij de jeugd wer-

den gewonnen door: fr. dwerg Hoen kooi
117 wit Wyandotte, Wim Boersma (PKV);
fr. sierduifkooi 168 Brunner kropper, Wilco
Boetemann (Pekzo); fr. konijn kooi 311 Ha-
vanna, BertWassink(PKVVorden);fr. cavia
kooi 430 gladhaar J. W. Broer (Pekzo).
De beker beschikbaar gesteld door drukkerij
Weevers, Vorden werd gewonnen door W.
Boersma (PKV) met fr. dwerghoen, wit
wyandotte; de beker van makelaars en ass.
kantoor van Zeeburg kwam in bezit van W.
van Beem (PKV) met buff. leghorn. Tijdens
de tentoonstelling werden alle diern gratis
gevoerd door de firma Jansen uit Vierakker.
De keurmeesters waren zeer tevreden over
de kwaliteit der dieren, vooral de leden van
PKV hadden goede kwaliteit, doch aan ne-
theid, schoon voorbrengen der dieren ha-
pert nog het een en ander doch al doende
leert man. De volgende predikaten werden
door de PKV leden behaald:
Grote hoenders: Welsumer: H.J. Rietman
ZG1; G.J. Wassink ZG1. Leghorns: H.J.
Rietman ZG l; W. van Beem ZG l. Brahma:
W. van Beem ZGII, W. van Beem ZG1.
Twents Hoen: H. Berenpas FI, H. Berenpas
ZG. Lakenvelders: H. van Heerde ZGI.
Vorwerk: H. van Heerde ZGI. Minorca:
G.W. Tragter ZGI. Sussex Roodporcelein:
M. Klein Bramel ZGI. Wyandotte: H.J. Riet-
man ZGI, W. Boersma ZGIII, W. Boersma
ZGI, H.J. Rietman ZGII, H.J. Rietman
ZGI, H.J. Rietman ZGI. M. Klein Bramel
ZGII, M. Klein Bramel ZGI, M. Klein Bra-

mel ZGI.

Konijnen: Vlaamse Reus, konijnen grijs: W.
Rietman ZG, W. Rietman F, W. Boersma
ZG, G. van Zeeburg ZG, G. van Zeeburg
ZG, G. van Zeeburg ZG, H. Snellink ZG, D.
Klein Geltink ZG, W. Rietman, ZG, W.
Rietman F, W. Rietman F, W. Rietman ZG,
W. Rietman ZG, H. Snellink ZG, H. Snel-
link ZG, W. Boersma ZG, G. van Zeeburg
ZG, ijzergrauw: G. van Zeeburg F. Wit: G.J.
ten Bokkel Zg, H. Snellink ZG, G. van Zee-
burg ZG, G. van Zeeburg ZG, G. van Zee-
burg ZG, G. van Zeeburg ZG, G.J. ten Bok-
kel ZG, G.J. ten Bokkel ZG. Nieuw Zeelan-
der: H.J Rietman H, H.J. Rietman ZGII,
H.J. Rietman FI, H.J. Rietman FII, H.J.
Rietman FI. zwart: G. Agelink ZGIII, G.
Agelink ZGII. Groot zilver: H. van Heerde
ZGI. Wener: G. Agelink ZGII. Rode Nieuw
Zeelanders: H.J. Rietman ZGIII, G. Lense-
link FI, G. Lenselink ZGII, H.J. Rietman
ZG, G. Lenselink ZG, G. Lenselink FI, G.
Lenselink ZG. Alaska: H.G.J. Horstman
ZGI, H.G.J. Horstman FII, H.G.J. Horst-
man FI. Tan: M.G. Mulder ZGII. Klein zil-
ver: Edwin Bruinsma ZG, Edwin Bruinsma
ZG, Edwin Bruinsma ZGI, Edwin Bruins-
ma FI. Klein Lotharinger: M.J. Kroneman
ZG, M.J. Kronenman ZGI, M.J. Kronen-
man FI, M.J. Kroneman FII, M.J. Krone-
man ZGI. Ned. Hangoor dwerg: W. van
Beem ZGII. Kleurdwerg: D. Klein Geltink
ZGI, D. Klein Geltink ZGI.



VERBOUWINGSOPRUIMING
van donderdag 8 oktober t/m donderdag 5 november

Wij gaan stoppen met de verkoop van textiel en modeartikelen
Gedurende de opruiming geven wij op alle textiel en mode

Grijp deze kans 25% KORTING Zoekt uw voordeel

25%
KORTING HELMINK

(met toestemming v/d kamer van Koophandel)

Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 1514

25%
KORTING

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke l^dag-service

GEVELREINIGING
IMPREGNEREN ALLE COATWGS

KELDERS WftTERDtCHT MAKEN

MOBIEL GRITSTRALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWISKf
Wilhelminalaan 7.7251 EN Vorden
Tel 05752-13350105750-17543

Te koop: partij blauwe V.H. pan-
nen.
D. Klein Bramel, Het Stapel-
broek 2. Hengelo. Tel. 7209.

Te koop: twee pers. bed
140x190 + matras + latten-
bodem en twee nachtkast-
jes.
Tel. 05752-2477.

Te koop: prima eetaardappelen
(wintervoorraad). Surprise en
Pimpernel.
H. van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond.Tel. 05754-793

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

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

Radio/
TV-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

met
Televisie

reparaties
- direct
il. naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Sachs-Dolmar.
De beste weg van

m naar stuk.

Sachs-Dolmar. Stukken beter.
Zaterdag 10 oktober a.s.

Grote demonstratie en tevens sh
van kolen- en houtkachels

TOT ZIENS BIJ DE

HEIDE SMID B.V.
Halle-Heideweg 16 - Telefoon 08343-741 - Halle

SONJA
Kies ]e kleur, kies voor mocassin
pantoffels wollig, soepel,
wam. modieus

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMO-'

Dorpsstraat 4 - Vorck-

Gasprijzen omhoog!

Stookkosten omlaag!

Bereikbaar met een goed gecontroleerde en schone in-
stallatie verzorgd door

LAKERVELD
Bel nu 2170. De Bongerd 28

(ook bad/keukengeisers en Boilers, bij meerdere toestel-
len aanzienlijke kortingen)

Ruime voorraad in 30 soorten
NIEUWE

kolen- en
houtkachels
Voor kleine afhaalprijzen. "̂ P

•••idi Komt zien, en u slaagt!

C.W. SEEGERS
Zomerweg 21, DREMPT bij Doesburg. Tel (i

2722, Halseweg 58, HALLE. Tel (08343) 798.

Anjer in 3,4,5 en
6 mm.

Yucca.Geelgoud.
5 mm breed.

Balsemien. Witgoud. Solisa. Geel- of
3 mm breed. witgoud. 2 mm breed.

'/)-'///.} 'h.R-HORUXih.RIK-OPTlh.K

HONDA - CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753 - 2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

('Gezellig sparen*.* \
met alternatieve energie;
.dat kan*.—met H.CX

Open haarden
Open vuur: warmte in zijn meest elementaire
vorm straalt een grote aantrekkingskracht ui t .
Gezellige direkte warmte,die de sfeer bepaalt
De sfeer van gezellig met het
gezin rond dat vuur bezig zijn
HC1 heeft voorbeelden van
prachtige schouwen in
de showroom.

Voorzet openhaarden.
Bij HCI kunt u kiezen uit een
serie oerdegelijke hout kachels
(met de deuren dicht z i jn
dat echte allesbranders). Deze
kachels hebben een gave vorm

en zijn zo doordacht, dnt om
rendement van 8()"<i mogel i jk is

Allesbranders
HCI heeft deze vernuftige kachels als modellen voor:
klassiekeen moderne interieurs. In deze gezellige
allesbranders kan ook werkelijk alles worden gestookt
zoals kolen, hout, briketten, cokes enz.

Zo helpt HCI uw stookkosten aanzienlijk
te verminderen.
Nieuwe technieken voor energiebesparing.
HCI heeft verschillende mogelijkheden om de
energie van uw open haard beter te benutten,

zoals:
* Open haard met luchtverwarming.
* Open haard met een aansluiting op uw CV
* Kombinaties van luchtverwarming en CV
* Voorzethaarden waar alles in gestookt kan

worden.

W/e txjuwl kiikt ee/-ïf t>i/ HCI
Kruisbergseweg 13. Hengelo (G), Tel.: 05753-2121

Binnenweg 4. Ulft. Tel.; 08356 3141.

EIKELS Wij ontvangen alleen nog maar Hollandse eikels. Woensdagmiddag en zaterdag. EIKELS
BOOMKWEKERIJ M.G. SPIEGELENBERG BV- Ruurloseweg 26-Vorden .Telefoon 05752-1464



Grandioze verbouwingsopruiming
van maandag 12 okt. tot zaterdag 31 cki

Nu koopjes halen 1 O tOt 50% KORTING

met toestemming v/d Kamer van Kooph

Let op de oranje etiketten

Bazar Kranenburg
H.J. Sueters VORDEN

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavond in het
Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00 tot 21.00 uur ter in-
zage een verzoek met bijlagen van Borstelfabriek Havo
B.V., Burgemeester Galleestraat 25, 7251 EA Vorden,
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor het oprichten van een inrichting voor het
vervaardigen van huishoudelijk en industrieel borstel-
werk waarbij elektromotoren worden gebezigd.
Datum verzoek 17 juli 1981, adres van de inrichting Burg.
Galleestraat 25, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie K nummer 4236.
Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunning kunnen door een ieder gedurende een maand
na dagtekening van deze kennisgeving worden inge-
diend bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaar-
schriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook mondeling in persoon of bij gemachtigde bezwaren
inbrengen, op een openbare zitting, waar gelegenheid
wordt gegeven tot een gedachtenwisseling op maandag
26 oktober 1981 om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking
kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degene die binnen de ge-
stelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft
ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die-
nen.

8 oktober 1981
Burgemeester en wethouders van de gemeente
De secretaris De burgemeester
J. Drijfhout M. Vunderink

Voor nadere inlichtingen, gemeentehuis Vorden, afde-
ling Algemene Zaken. Tel. 05752-2323. Toestelnum-
mer 19.

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naarde specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

autoccasion

F I A T

FIAT 127 rood, 1050 CL 1978
FIAT 128 CL 2 deurs rood 1977

FIAT 127 rood, 2 deurs 1975

FIAT 128 CL, 4-deurs, groen 1976

FIAT 131 CL, 2-deurs, groen met 1979

FIAT 131 TC 1600, koper metalic 1979

FIAT 132 1600, 4-deurs blauw met 1978

OPEL KADETT 2-drs.groen met 1972

FIAT RITMO 65 L grijs, 5 deurs 1 979

FIAT RITMO 75 CL 5 deurs, rood 1979

RENAULT 5 TS rood 1978
RENAULT R 30 4 deurs, grijs met,

open dak 1978

FIAT 132 2000, 4-deurs, groen met 1978

FIAT 128 4-deurs, special, donker blauw.. 1975

DAF 55 SL, marathon groen 1973

MAZDA 818 coupé, rood 1974
FIAT 127 rood, opknapper 1972

Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstr. 1 8 • Tel. 05735-1426

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn, met inachtne-
ming van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening jo. artikel 50, lid 8 van de Woning-
wet, medewerking te verlenen aan de heer HJ. ter Huer-
ne. Dorpsstraat 8 te Vorden, zulks voor de realisering van
een snackbar met bijbehorende ruimten middels ver-
bouw van de achter de woning/winkel gelegen bebou-
wing op het perceel Dorpsstraat 8, alhier.
De betreffende bouw- en situatie-tekeningen liggen
vanaf vrijdag 9 oktober 1981 gedurende 14 dagen voor
een ieder ter inzage ter secretarie, afdeling Algemene
Zaken c.a.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijke bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 8 oktober 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester, de secretaris
Mr. M. Vunderink J. Drijfhout

Tuinaanleg en onderhoud

Najaarsbeurt voor uw tuin!
reserveer nu
Elke zaterdag verkoop van tuinplanten,
tuinturf, potgrond, vijverplastic enz. enz.

Bezorgen geen probleem
Deskundig advies gratis

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G.J. BOSMAlf
Kervelseweg 23 - Hengelo (G). Tel. 05753-2619

8 Oktober - Dag van het Brood
Brood is gezond en lekker. Elke dag vers
te kopen bij uw Warme Bakker.
Hij staat garant voor kwaliteit en vers-
heid.

Warme Bakker OPLAAT
Dorpsstraat 11. Tel. 1373.

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING u

De verkoop vindt plaats op
MAANDAG 12 OKTOBER

10-14 uur op het marktplein tegenover Vinotheek
Smit; 15-17 uur bij café Schoenaker te Kranen-
burg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering nieuw
en gebruikt.
• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.
• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.
• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en
zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak, ma-
ten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroeken,
blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook ex-
tra lang.
• Luchtbedden, 1- en 2-persoons, ook extra lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere kleu-
ren.
• Bankschroeven, 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Te koop: Mini 1100 special bj
'76, km.st. 75.000, pr. n.o.t.k.
Tel. 05753-7332.

Heide honing te koop.
Waarle, Hamveldseweg 2. Tel.
6865.

Gratis af te halen 2 Vlaamse
reuzen wegens vertrek naar
buitenland.
Hertog Karel van Gelreweg 1.
Gaarne afhalen deze week 's
morgens voor 8.30 uur, wegens
werkzaamheden.

Huizmga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

KNIPTIP
Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken ge-
spreid zonlicht geeft
een beter resultaat.

Autorijschool
„Oortgiesen"

heeft plaats
vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie. Brinker-
hof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. tel. 2783

~a VOOfeO&UW

g gprtt
M\ ' 'KLEDINft

Landbouwers

Binnenkort komt er weer VLOEIBARE SCHUIMAARDE beschikbaar

VOOR BEKALKING
VAN UW BOUW- EN WEILAND
Bevat ongeveer 45%droge stof.

De droge stof bevat 200 kg. zuurbindende waarde
4 kg. N
8 kg. P2 05
1-6 kg. k20
8 kg. MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bij

J.G.A. Korenblik Warnsveld. Tel. 05750-20853

bordelige aanbiedingen!

Restanten japonnen en pakjes
w.o. merk artikelen v.a.

Velours japon N/coll nu

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffenJI RUURLO

Zutphenseweg Vorden

TUINCENTRUM

Voor slechts veertig gulden
up-to-date geschoeid.
Echt leren

college-
trotteur.

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

SUPER-
PIEK-PRJJS

40.-

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

«***«"

Sachs-Dolmar professionele kettingzagen
Grote vermogens... licht te hanteren.

Bedrijfszeker, optimale trillings en geluiddemping en... uiterst veiligT

Wij adviseren u graag over uw
Sachs-Dolmar kettingzaagl

SACHS
DOLMAR

barendsen
Zutphenseweg - Vorden



ZIE ONZE ETALAGES

vermorzelt alle prijzen in onze \

VERBOUWINGSOPRUIMING
van donderdag 8 oktober t/m donderdag 5 november

(MET TOESTEMMING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL)

TIENTALLEN TOONZAALMODELLEN IN:
BANKSTELLEN, WANDMEUBELEN, EETHOEKEN,
FAUTEUILS, SLAAPKAMERS, TIENERKAMERS etc.

met honderden guldens voordeel

Kom vlug
weg is weg

MODERNE
ELEMENTEN WAND

2,70 breed, bali-bruin essen, met bar,
vitrine, t.v.-ruimte en verlichting

van: 2275,-voor: 1695,-
MODERNE HOEKKOMBINATIE
3 + 2 zits, bali-bruine romp
beige/bruine tweedstof (50 %wol)
beklede armleggers
prima zitkomfort

van: 2945,-voor: 1998,-
T

EIKEN TOOGKAST
een pracht meubel
met massief eiken front
1,49 m breed nu: 1585,-

1 Couponnen overgordijnstoffen
voor weggeefprijzen

zie etalage

EIKEN EETHOEK
eetkamerstoelen massief
eiken/skai bekleding op de
zitting van: 184,-nu 159,
BIJPASSENDE EETKAMERTAFEL

p.st.

120 x 80 cm, uittrekbladen
van: 375,- nu 339,-

WANDMEUBEL
met massief eiken panelen, t.v. -ruimte, verlichting
en veel bergruimte
1 ,83 m breed, 1 ,86 m hoog
en 55 cm diep
van: 2265,-

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT: 1795,-
EIKEN BANKSTEL (massief)

mooie gebloemde draion velours
3 zits band + 2 fauteuils
gaan er uit

van: 2120,-voor 1795,-

ONZE BEKENDE:

COUPONNEN TAPIJT
kortingen van ZU~/U /O

(zie etalage)

AANBIEDINGEN VAN DE VOLLE ROL

WOON KAMERTAPIJT

MANOU HOEKKOMBINATIE

in robuuste uitvoering met
losse voorgevormde zit- en
rugkussens.
bruin/beige gebloemde stof.
omdat dit model niet meer
gemaakt wordt verkopen wij
het met 975,- voordeel

van 3225,-
voor 2250,-

IVIIIVlIohl 3-delig massief eiken 179,- voor

LClV l UUtlDMIx massief eiken met bovenblad voor IU«f r™

BOEKENKAST eiken, 1,84 m hoog voor 275,—

• MU l tUILo massief eiken (2 modellen) vanaf £%J«J,~~

LEDIKANT 90/200 grenen incl. bodem nu l 99,—

l. V. IVAo l eiken met lade + 2 deuren 379,-nu Zöö,—

400 breed, zuiver scheerwol, 5 jaar garantie

van 229,- voor

(gratis leggen)

SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed, nylon, 5 jaar garantie (3 kleuren)

SLAAPKAMER
IN DIVERSE HOUTKLEUREN
BESTAANDE UIT

• ledikant 140 x 200
• 2 nachtkastjes
• opbouw met verlichting

STUNTPRIJS: 749-

SLAAPKAMER
GEHEEL MASSIEF EIKEN
BESTAANDE UIT

• ledikant 140 x 200
• 2 nachtkastjes met klep

EENMALIG: 1245-

POLYETHER MATRASSEN

van 89,- voor 69,-
(gratis leggen)

KWALITEITS MATRASSEN VOOR WEINIG GELD

1 PERSOONS VANAF 99,— 2 PERS. S.G. 35,140/200 245, —

PER STUK 19,95

2 VOOR 29,95

LINNENKAST
1/2 hang, 1/2 leg, grenen struktuur PAKKETPRUS: 169-
SCHEEPSBED 1QQ
90/190 met schuifdeuren, grenen strukt. PAKKETPRUS: UU, ~~

SCHRIJFBUREAU
bruin metalen frame, grenen struktuur PAKKETPRUS:

VEREN KUSSENS:

J

ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 05752-1514

M
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ELMINK B.V. VORDEN

l l
VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
RESERVERING VOOR LATERE LEVERING TOT
12 MAANDEN GRATIS INCL VERZEKERING
GRATIS BEZORGEN DOOR EIGEN VAKMENSEN
VOOR MEERDERE KNALAANBIEDINGEN
ZIE ETALAGES l
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BloemententoonstellingNutsfloralia

Het afgelopen weekend werd de jaarlijkse
bloemententoonstelling van de Nutsfloralia
gehouden. De kleurrijke tentoonstelling
vond plaats in het Dorpscentrum.
De plaatselijke bloemisten Spiegelenberg en
Kraaykamp (Vonderkamp) verzorgden dit
jaar een grote stand in het midden van de
zaal, waar zij een rustiek plekje hadden ge-
creëerd.
De tuinbouwschool uit Borculo had ook
weer een hoek van de zaal ingericht met
enorme bloemboeketten. Langs de wanden
van de zaal kon men de overige inzendingen
bekijken. Zes dames hadden ieder hun ei-
gen stand ingericht, waar men onder meer
"Oktober - wijnmaand" en "Wat kun je zoal
doen met vlierbessen" kon bewonderen.
Op het toneel had men evenals het vorige
jaar de inzendingen van de stekplanten ge-
plaast. De bloemisten Dijkerman en Klum-
per opviel vanwege de mooie droogboeket-
ten.
Voor het eerst dit jaar was er een bijenstand
aanwezig, waar men van alles over bijen en
honing te weten kon komen. De bloemen-
tentoonstelling werd evenals andere jaren
weer druk bezocht.
De uitslagen waren als volgt:

Stekplanten schoolkinderen L:
Fuchsias: Ie prijs Rijneveld; 2e prijs Gijs-
berth Eggink; 3e prijs Sandra Oonk.
Coleus: Ie prijs Berenpas; 2e prijs Edith
Harmsen; 3e prijs André Wesselink.
Stekplanten volwassenen 2
Begonia: Ie prijs mevr. Bosman; 2e prijs
mevr. Gotink-Voskamp; 3e prijs mevr. Wal-
gemoet.
Vujtig liesje: Ie prijs mevr. Walgemoet; 2e
prijs mevr. Bogchelman; 3e prijs mevr. Be-
renpas.
Voorwerpen uit 'natuurprodukten kinderen
3b
Ie prijs Heidy Horsting; 2e prijs Eddy Hor-
sting; 3e prijs Heidy Horsting.
Tuintjes 3 Bc
Ie prijs Paul Spiegelenberg; 2e prijs Vincent
Spiegelenberg; 3e prijs Herbert en Jochem
van Druten.
Versierd speelgoed kinderen t/m 14 jaar 4
Ie prijs Vincent Spiegelenberg; 2e prijs
Edith Harmsen; 3e prijs Jeroen Oonk.
8. Bloemstukjes kinderen t/m 15 jaar
Ie prijs Anja Teunissen; Ie prijs Cisca Val-
ster; 2e prijs Cisca Valster; 2e prijs Dinie
Kettelerij; 3e prijs Martienke Teunissen; 3e
prijs Cisca Valster.
5 A. Eigen gekweekte planten
Ie prijs De heer Willink; 2e prijs mevr. Zwe-
verink; 3e prijs mevr. Groot Bramel.
Eigen gekweekte bloemen 5B
Ie prijs mevr. Lindenschot.
Eigen gekweekte vruchten 5C
Ie prijs met lof mevr. ten Have-Hissink; 2e
prijs mevr. Pelgrum; 3e prijs Dick Linden-
schot.
6 A. Cursisten bakjes
Ie prijs mevr. Hofs-Thuss; 2e prijs A. mevr.
Cornegoor; 2e prijs B. mevr. Kapper; 3e
prijs A. mevr. Hulstijn; 3e prijs B. mevr.
Spijkerman; 3e prijs C. mevr. Cruysen.
6 B. Cursisten vaasjes
Ie prijs mevr. Norde-Grotenhuis.
6 C. Cursisten tafelstukjes
Ie prijs niet toegekend; 2e prijs mevr. Was-
sink.
6 D. Cursisten biedemeier
Ie prijs A. mevr. Funke; Ie prijs B. mevr.
Norde-Grotenhuis; 2e prijs A. mevr. Hul-
stijn; 2e prijs B. mevr. Oonk; 3e prijs A. Ans
Wassink; 3e prijs B. mevr. Berenpas.
6 E. Cursisten versierd voorwerp
Ie prijs niet toegekend; 2e prijs mevr. Hofs-
Thuss; 3e prijs mevr. Norde-Grotenhuis.
6 F. Cursisten wandstuk .
Ie prijs Gonnie Kapper.
6 G. Cursisten droogbloemen boeket
Ie prijs mevr. Funke; 2e prijs mevr. Hul-
stijn; 3e prijs mevr. Wassink.

6H 1. Cursisten droogbloemen fantasie
groot
Ie prijs mevr. Wentink; 2e prijs mevr. Fok-
kink;
6H 2. Cursisten droobloemen fantasie klein
Ie prijs Annet Barendsen; 2e prijs mevr.
Wassink; 3e prijs A. mevr. Kruip; 3e prijs B.
mevr. Rietman; 3e prijs C. mevr. Funke.
6H 3. Cursisten droogbloemen biedemeier
Ie prijs mevr. Wassink; 2e prijs mevr. Zwe-
verink; 3e prijs Ans Wassink.
6H 4. Cursisten droogbloemen wandstuk
l e prijs A. Ans Wassink; l e prijs B. mevr. Be-
renpas; 2e prijs A. Gonnie Kapper; 2e prijs
B. mevr. Kapper; 2e prijs C. mevr. Norde-
Grotenhuis; 3e prijs A. mevr. Zweverink; 3e
prijs B. mevr. Meyerman.
6H 5. Cursisten droogbloemen hoed
Ie prijs A. Ans Wassink; Ie prijs B. mevr.
Spijkerman; 2e prijs mevr. Meyerman
6 J. Cursisten stobben
Ie prijs Ans Wassink; 2e prijs mevr. Riet-
man; 3e prijs mevr. Spijkerman.
6 K. Cursisten kop en schotel verplicht
werkstuk
Ie prijs A. mevr. Norde-Grotenhuis; Ie prijs
B. Ans Wassink; 2e prijs A. mevr. de Heus;
2e prijs B. mevr. Wassink; 2e prijs C. mevr.
Hofs-Maalderink; 2e prijs D. mevr. Zweve-
rink; 3e prijs A. mevr. Cqrnegoor; 3e prijs B.
mevr. Spijkerman; 3e prijs C. mevr. Hofs-
Maalderink.
7 A. Niet cursisten kleine vazen
Ie prijs mevr. te Linde; 2e prijs Diny Besse-
link.
7 C. Niet cursisten bakjes
Ie prijs mevr. Nieuwenhuis; l e prijs mevr. v.
Amerongen; 2e prijs mevr. Valster; 2e prijs
mevr. Nieuwenhuis; 3e prijs mevr. Teunis-
sen; 3e prijs mevr. te Linde.
7 D. Niet cursisten fantasiestukjes groot
Ie prijs niet toegekend; 2e prijs niet toege-
kend; 3e prijs mevr. Eggink.
7 E. Niet cursisten fantasiestukjes klein
Ie prijs Diny Besselink; 2e prijs mevr. Groot
Nuelend; 3e prijs mevr. Nieuwenhuis.
7 F. Niet cursisten tafelstukjes
Ie prijs niet toegekend; 2e prijs mevr. Harm-
sen; 3e prijs Gerrie Hendriksen.
7 G. Niet cursisten stobben
Ie prijs mevr. Seegers; 2e prijs mevr. te Lin-
de.
7 H. Niet cursisten veldbloemen
Ie prijs niet toegekend; 2e prijs mevr.
Eckhardt.
9 A. Droogbloemen boeketten
Ie prijs mevr. Groot Nuelend; 2e prijs mevr.
Groot Nuelend; 3e prijs mevr. Harmsen; 3e
prijs mevr. Regelink.
9 B. Droogbloemen fantasie
Ie prijs mevr. Schimmel; 2e prijs mevr. Teu-
nissen; 2e prijs mevr. Regelink- 2e prijs
mevr. Groot Nuelend; 3e prijs mevr. Rege-
link; 3e prijs Gerdien Schutte.
10. Gevorderden
Ie prijs mevr. Gotink; 2e prijs met eervolle
vermelding voor de originaliteit mevr.
Edens; 2e prijs mevr. Pelgrum; 3e prijs
mevr. Decanije.
Inzendingen leerlingvaklieden
Tuinbouwschool Borculo
Inzendingen Vaklieden
fa. Spiegelenberg en fa. Kraaykamp (Von-
derkamp)
fa. Klumper
fa. Dijkerman.

Verder nog een stand van de bijenvereni-
ging.

Onderlinge wedstrijden op de
Hessenkamp
a. s. Zondag 11 oktober wordt er op het ter-
rein van manege de Hessenkamp, onderlin-
ge wedstrijden gehouen voor de leden van
de Hessenkamp. De jury zal bestaan uit de
heer H.J. Wassink en mej. M. Breukink uit
Brummen. Gratis toegang.

Dag van het Brood: oogstfeest anno 1981
Brood is weer in opmars
Geef kind 'n ouderwetse dubbeldikke boterham

Van de 14 miljoen Nederlanders gaan er iedere dag acht miljoen naar hun werk of school.
De helft van hen gaat naar huis voor de lunch; drieënhalf miljoen mensen nemen brood
mee. Een half miljoen krijgt een "Twaalfuurtje" in het bedrij fsrestauran t of de -kantine.

Veel mensen, die werken of op school zijn,
eten al brood in de koffiepauze en wachten
de lunchpauze niet af. In de kantine wordt
men veelal verleid tot het kiezen van een
kroket, een fricandel of een ander vet hapje.
Schoolkinderen zetten kapitalen om in zak-
jes patat, snoep en flessen frisdrank.
Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
en de Stichting Voorlichting Brood zouden
graag zien, dat wij in de lunchpauze de eet-
gewoonten overnemen, die onze ouders
vroeger hadden. Omdat het beter is voor ons
lichaam en goed voor ons gebit.
Donderdag 8 oktober is de Dag van het
Brood, een moderne versie van het oogst-
feest. Duizenden bakkers zullen op de Dag
van het brood akties voeren onder het motto
"Ons dagelijks brood - geniet er méér van!"
Zij delen gratis brochures uit met zgn.
broodtips. Op de toonbank van de bakker
liggen wedstrijdkaarten voor de klanten
klaar; met het beantwoorden van enkele vra-
gen over brood zijn tal van prijzen te win-
nen. Onder kinderen worden enige hon-
derdduizenden Memory-spellen over brood
verspreid.
Het is lange tijd stil geweest rond het brood.
Maar brood doet nu weer van zich spreken.
Zeker op 8 oktober!
Onder invloed van de welvaart zijn de eetge-
woonten van de Nederlanders de afgelopen
dertig jaar drastisch veranderd. We nemen
minder beweging, maar drinken meer en
eten anders en dikwijls te calorierijk. Sinds
1956 is hetvleesgebruik met 140% gestegen;
in dezelfde periode zijn wij 42% minder
brood gaan eten. Het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding vindt de broodconsumptie
onvoldoende; het adviseert: voor tieners
acht sneden per dag, voor mannen eveneens

acht boterhammen (boven 55 jaar zes), voor
vrouwen vijf sneden (boven 55 jaar vier) en
voor kinderen vier (van 4-6 jaar) tot vijf (van
6-12 jaar) sneden.
Brood is een goed en relatief goedkoop voe-
dingsmiddel. Brood zorgt dat men het gebit
goed gebruikt en helpt de darmfunctie be-
vorderen. Brood bevat ijzer voor de aan-
maak van bloedlichaampjes, maar ook cal-
cium dat een rol speelt bij de opbouw van
botten en tanden. Brood levert vitamines
van het B-complex, zetmeel voor energie en
eiwitten voor de opbouw en groei van het li-
chaam. En tenslotte: brood bevat slechts
zeer weinig vet (ca. 2%); wie dus denkt dat
brood dik maakt vergist zich!
Brood is vooral ook lekker. In Nederland
kennen wij ca. 200 broodsoorten. En al zal
geen enkele bakker al die soorten kunnen
aanbieden, hij heeft wél een ruime keuze.
Daarom zegt hij ook op de Dag van het
Brood: "Geniet er méér van".
Het NCRV-radioprogramma "Twaalfuur-
tje" is op 8 oktober gewijd aan de Dag van
het Brood. Om tien voor twaalf zal Henk
Molenberg in die uitzending zijn wekelijks
recept bekendmaken, dat in dit geval van
brood iets heel lekkers zal maken.

Een goed voornemen op de Dag van het
Brood. Maak van de boterham geen "onder-
legger" van beleg. Snij de sneden wat dikker
en geef de kinderen een lekker ouderwetse
dubbeldikke boterham. Suggesties om er
tussen te doen: pindakaas met schijfjes kom-
kommer, een plak gekookte ham en gerasp-
te knolselderij, een plak kaas met blaadjes
sla en een schijfje tomaat, een paar plakken
rosbief met ringetjes uit en een blaadje sla of
plakjes bacon met schijfjes appel.

Inforfpitie bijeenkomst structuursche
Op welke van de drie zogenoemde groene
structuurschema's het accent komt te liggen
in het gebied van de Graafschap, hangt in
grote mate a& van de politieke kleur van de
regering. d^fcde financiën spelen een grote
rol. Dit krfefën de ruim dertig aanwezigen te
horen tijdens een gehouden informatie bi-
jeenkomst over de structuurschema's lan-
dinrichting, openluchtrecreatie en natuur-
en landschapsbehoud.
In deze drie nota's, waarvan het de bedoe-
ling is dat ze op elkaar inhaken, staan beleid-
slijnen afgedrukt voor landelijke gebieden in
de komende vijfentwintig jaar. In het kader
van dit beleid is de Graafschap aangemerkt
als een gebied, waar land- en tuinbouw
voorrang hebben.
Een herinrichting is er nodig, omdat agra-
riërs er inkomens- en produktie-achterstan-
den hebben. Verder staat de Graafschap op
de nominatie om aangewezen te worden tot
nationaal landschap, omdat het een gebied
is met grote cultuurhistorische en land-
schappelijke waarden. Er wordt een terug-
houdend beleid gevoerd ten aanzien van de
openluchtrecreatie. De verblijfsrecreatie
o.a, vaste standplaatsen tweede woningen,

blijft gehandhaafd op het huidige niveau.
Het betreft allemaal nog heel globale plan-
nen, zo werd de aanwezigen in Vorden door
de voorlichters bij herhaling ^prgehou-

den. *QL
Zo zijn in dit stadium de p* . 5re begrenzin-
gen nog niet bekend van het gebied dat even-
tueel nationaal landschap wordt. Ook kon
men geen zinnig woord zeggen naar aanlei-
ding van de vraag welke functie de zandwe-
gen in zo'n gebied krijgen.

Met de structuurschema's moet, hoe glo-
baal ze nu ook nog zijn, evenwel wel reke-
ning worden gehouden bij het opstellen van
gemeentelijke bestemmingsplannen en
streekplannen. Een van de toelichters ver-
klaarde persoonlijk van mening te zijn dat de
nog niet zo lang geleden vastgestelde pro-
vinciale streekplannen de structuursche-
ma's "aardig dekken". Ook de plannen van
Defensie voor het natuurgebied Het Groote
Veld tussen Vorden en Lochem botsten niet
met de groene schema's. Een van de voor-
lichters deelde mee, dat militaire oefenter-
reinen deel kunnen zijn van een nationaal
landschap.

Vordens Huisvrouwen Orkest
Vordens Huisvrouwen Orkest, houdt op 21
oktober a. s. in zaal de Herberg voor bejaar-
den en minder validen uit Vorden een muzi-
kale avond. Naast hun vele optredens elders
hebben de dames niet stil gezeten. Door ij-
verige studie is aan hun programma een der-
de toegevoegd welke op die avond gepresen-
teerd zal worden. De toegang tot die avond
is gratis met inbegrip van een kopje koffie.
Voor die personen die geen vervoer hebben
kan worden gezorgd. Hierover vindt U in
Contact van de volgende week nadere infor-
matie. Houdt U dus die avond vrij om te
gaan naar het Vordens Huisvrouwen
Orkest.

Nutskleuterschool
Dinsdag 13 oktober houdt de Nutskleuter-
school haar jaarlijkse ouderavond in de
kleuterschool. De heer Molenwijk van het
"Medisch Opvoedkundig Bureau" zal een
inleiding houden over "Het moeilijk
opvoedbare kind".
Tot slot van de ouderavond nemen ze af-
scheid van mej. T. Oosterhuis, zij is name-
lijk na de herfstvakantie benoemd als hoofd-
leidster aan de Openbare kleuterschool in
Colmschate. Men kan dan tevens kennis
maken met de nieuwe leidster mej. K. Be-
rendsen.

Treffer '80
Het eerste team van de Vordense tafeltennis-
vereniging Treffer '80 blijft in de race voor
het kampioenschap. Het derde team van
Grol werd thuis verslagen. Voor de Vorden-
se produktie zorgden R. Knippen, F. Schoe-
naker en F. Evers.
Het tweede team won in Aal ten met 9-1 van
ATAK. S. Hovenkamp en W. Voortman

wonnen drie partijen en het dubbel R. de
Heus won tweemaal
De jeugd van de Treffers verloor met 10-0
van Favendo uit Doetinchem.

Dash-ploegen goed op dreef
Het eerste damesteam, uitkomend in de Na-
tionale Competitie, 3e divisie, zette afgelo-
pen zaterdag in de Vordense Sportzaal de
competitie goed in. De tegenstander uit
Schalkhaar, S.VS.-2 had eigenlijk niet veel
in de melk te brokken. Geen moment is
Dash echt in gevaar geweest. Marga Heuve-
link, die ingezet moest worden als vervang-
ster van Tineke Elbrink wegens een lichte
blessure van laatstgenoemde, paste zich bij-
zonder snel aan. Vooral bij hoge set-ups blij-
ken de aanvallen van Dash feitelijk niet te
stoppen. De Vordense ploeg kan met ver-
trouwen het seizoen tegemoet zien mits
men zich volledig blijft inzetten want er zul-
len wel zwaardere tegenstanders op komen
dagen. Setstanden: 15-9; 15-7; 10-15 en 15-
4.
Het eerste herenteam, dat in de Promotie-
klas van het District uitkomt, ging eveneens
goed van start. Ondanks hevig verzet van
Diepenheim (D.S.C.) kon deze ploeg Dash
afgelopen zaterdag in Vorden niet van de
overwinning afhouden. Vooral de stops wa-
ren goed aan D.S.C.-zijde, maar Dash speel-
de gevarieerd genoeg om D.S.C, te kunnen
verschalken. Bij een 3-mans blok zou Dash
meer gebruik moeten maken van 'het gat',
dat dan automatisch ergens valt. Met de set-
standen 15-12; 15-11 en 15-11 pakte Dash de
volle winst. Maandagavond in de Zutphen-
se sporthal was Hansa 2 aan de beurt. In een
weinig spannende strijd pakte Dash ook hier
het hoogst aantal winstpunten met de set-
standen 9-15; 4-15 en 12-15. Een plezierige
start in het nieuwe seizoen.
Het tweede damesteam van Dash, dat eve-

neens in de Promotieklas van het District
uitkomt liep op de eerste competitie-dag in
de Vordense sportzaal het eerste team van
Hansa uit Zutphen onder de voet. Het sterk
verjongde Dash-team met o.a. Carla Jansen,
Elly en Monique Nijenhuis, Edith van Hou-
te en routiniers als Tonny van Houte en
Annie Reindsen draaide op volle toeren.
Met de standen 15-12, 15-3 en 15-10 werd
Hansa naar huis gestuurd. Een veelbeloven-
de start.
Overige uitslagen: m.jun. Colmschate -
Dash 3-0; ds.2e kl. Vios 3 - Dash 5 2-1;
m.asp. Dash b - Hansa l 3-0; j.asp. Dash a -
S. VS. l niet gesp. door niet volledig opko-
men van Dash!!!; ds. 3e kl. W.S. V l - Dash 7
3-0; m.asp. Colmschate - Dash c 1-2; j.jun.
Dash - S VS 1-2; ds. 3e kl. Dash 6 - DVO 5 3-
0; m.asp. Wilh. l - Dash d 3-0; j.asp. Hansa l
- Dash c 3-0; Hansa 2 - Dash b 0-3; ds. 2 kl.
Hansa 4 - Dash 5 1-2; ds. Ie kl. WIK l -Dash
3 3-0; hr. 2e kl. Dash 2 - Aktief 1-2.
Programma 8 oktober te Twello: hr.
prom.kl. Wilp l - Dash l; 10 oktober te Harf-
sen: m.asp. Dash b - VIOS l; j.jun. Dash -
Isala 1; j.asp. Dash a - Hansa 1; ds. 3e kl.
Harfsen 3 - Dash 7.
10 oktober te Eefde: m.asp. Vios 2 - Dash d.
Boxmeer ds. 3e Div. Explosie - Dash 1.
12 oktober te Zutphen: m.asp. Wilh. l -
Dash c; m.jun. Hansa 3 - Dash; ds. 3e kl.
Hercules 3 - Dash 6; hr. 2e kl. Wilh. 3 - Dash
2; ds. 3e kl. Hansa 5 - Dash 7; ds. 2e kl. Wilh.
6 - Dash 4.
12 oktober te Vorden: j.asp. Dash b - Hansa
l, ds. Ie kl. Dash 3 - Wilh. 3, ds. 2e kl. Dash 5
- Hercules.

Dammen
De wedstrijd van DCV l tegen degradatie-
kandidaat Almelo 2 is geëindigd in een rui-
me 13-7 overwinning. DCV heeft zelfs in de
loop van de wedstrijd nog met 2-4 achter ge-
staan na een overwinning van Wesselink en
nederlagen van A. Wassink en T. Slütter. De
overige borden hadden echter een dermate
overwicht dat de balans toch nog naar Vor-
dense zijde oversloeg. De persoonlijke uit-
slagen zijn: J. Masselink-H. Hoonhorst 1-1;
J. Krajenbrink - J. Bosman 2-0; W. Wesse-
link - R. Groothedde 2-0; H. Graaskamp - G.
Wever 2-0; H. Ruesink - H. Budde 2-0; H.
Luimes - G. Bosch 1-1; T. Slütter - C.H.
Bonvanie 0-2; A. Wassink - J. Westra 0-2; S.
Wiersma - R. Temmink 2-0; F. Hofman - G.
Gasthuis 1-1.

DCV2 is het nieuwe seizoen goed begonnen
met een 12-8 overwinning op het vorig jaar
gepromoveerde ADC 2 uit Aalten. Alleen
Dimmendaal verloor, maar dit werd gekom-
penseerd door makkelijk overwinningen
van Hulshof, Klein Kranenbarg en Nijen-
huis. Lankhaar en Wansink kregen met hun
remise wel iets te veel doordat de tegenstan-
ders verzuimden de winst te nemen. Hoek-
man miste een dam en kwam wel slechter te
staan maar wist te nemen. Hoekman miste
een dam en kwam wel slechter te staan maar
wist nog de remise te pakken. De individue-
le uitslagen zijn: D. Hakstege - S. Wiersma
1-1; B. ter Heurne - B. Nijenhuis 0-2; W.
Hakstege - G. Dimmendaal 2-0; W. Vrieze -
J. Lankhaar 1-1; G. Onnink-J. Hoeninkl-1;
G.Tolkamp-H.Wansinkl-l ;J .Konink-G.

ter Beest 1-1; M. Baboe - G. Hulshof 0-2; J.
Heyink - H. Klein Kranenbarg 0-2; A. de
Graaff-H. Hoekman 1-1.
Ook het 3e team kwam goed voor de dag. In
Winterswijk werd met 8-6 gezegevierd over
WDV2. Hier zijn de uitslagen: D. Bosch - B.
Wentink 0-2; W. Sanders - B. Rossel 2-0; F.
Zegelink - H. Hoekman 1-1; J. Korten - S.
Buist 0-2; E. Oonk -J. Lamers 1-1; N. Men-
tink - H. Esselink 0-2; G. Koobs - G. Brum-
melman 2-0.

Onderlinge kompetitie:
Groep l: H. Graaskamp - B. Wentink 2-0; B.
Breuker - H. Esselink 1-1; W. Sloetjes - S.
Buist 1-1. Groep 2: H. Ruesink-H. Wansink
0-2; J. Masselink - J. Lamers 2-0; T. Slütter -
G. ter Beest 2-0; B. Rossel - B. Nijenhuis 0-2;
Groep 3: W. Wesselink-G. Brummelman2-
0.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Gallico, P. Jennie; Gulik, R. van. Meer van
Mien-yan; Kray-Sijsma, C. Wachten op ge-
luk; Marchand, C. Door het oog van de
naald; Saadawi, Nawal El. Wat bedoel je dat
je de man bent; Johnstamm, D. Kuijer mooi
en lelijk; Dierckx, Ch., en J. Charloteaux.
Pendel en wichelroede; Martens, A. Nieuwe
gids voor school en beroep; Knuffeldieren;
Schönfelder, P. en I. Schönfelder. Thiem's
gids voor geneeskrachtige planten; Penne-
werk van Plattelandsvrouwen; Brunt, E., en
L Brunt. Het Goede Leven; Booy, Th. De
levensavond van Koningin Wilhelmina.

Jeugd:
Barklem, J. Zon in de morgen; Kastner, E.
Puntje en Anton; Krikegaard, O.L. Lutje
Giel; en andere verhalen.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorp-
scentrum.

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste maandag van de maand schrijf-
avond Amnesty International.

8 okt. Bejaardenkring Dorpscentrum
8 okt. Dag van het brood

13 okt. Bejaardenkring Dorpscentrum
14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
17 okt. Feestavond Hengelaarsver.

De Snoekbaars
20 okt. K.P.O.
21 okt. H.V.G. Vorden Dorp
22 okt. Bejaarden kring reisje
27 okt. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
27 okt. Bejaardensoos Kranenburg
29 okt. Ringverg. H.V.G. Toon Kortooms

Bi'j ons in d'n Achterhook
"I'j bunt netjes op tied". Tinus van 't Winkelshuus had neet lange hoeven te
wachtten op zien vrouw Trui. Half tiene bi'j 'n auto, hadd'n zee afesprokk'n, un
goed uur elene. Ieder van eur was daorop zien eigen gang egaon. Trui nao de Flo-
ralia-tentoonstelling en Tinus nao de kniens en hoender die in de Herberg te zeen
waarn. Tinus was un vewoed knienenfokker die heel wat van zien vri'je tied deur
de tralies zat te gaap'n nao de kniens. En zo heurt 't ok, a'j d'r iets van maak'n wilt
mo'j beginn'n met un goeie verzorging. Ondanks dat had Tinus van 't jaor ge-
woon domme pech, al zien kniens hadd'n snot. Hoo ze d'r an kwamm'n kon e
neet zegg'n. Meschien de hökke iets te tochterug staon, zukke deurgefokte rassen
bunt now eenmaol kwetsbaarder as 'n wilden uut 't bos. De tentoonstelling kon e
daorumme wel vegett'n, althans 't metdoen. Eavengoed was e d'r vanaovund met
volle plezier hen egaon en had t'r van genoot'n. Volgend jaor better mos i'j dan
maor denken, i'j hadd'n jao altied met leavend spöl te doen.

Ok Trui was vol lof oaver de bluumkes en alles wat t'r ummehen was efantaseerd
op Floralia. "Geweldug volle wark hadd'n zee d'r van emaakt", von ze.
"Stap maor in en lao'w zeen da'w in huus komp, dan kö'w nog un uurken röstig
zitt'n veur da'w 't bedde inschiet".
Tinus ree veurzichtug 't volle kerkplein af. 't Ritjen nao huus was met 'n auto
maor effen.
" 'k Zal ow de veurdeure effen lösdoen, de slöttel van de garage he'k vegett'n dus
mo'k toch binnendeur".
"Wat stao'j toch te heubeln, kö'j 't slöttelgat neet vinn'n?" zei Trui too zee effen
mos wachten veur de deure los wol.
"Oh jaowel, maor 'k kan de slöttel neet ummedraaj'n, net of t'r wat veur zit".
Gek eigenluk, 'n maond of wat wonn'n ze now in eur ni'je huus en now 't slot van
de veurdeure al kepot, dat mog toch neet.
"Laot mien 't us prebeern". Trui nom de slöttel van Tinus oaver en begon te
draaien en te douwen zonder dat 't oeveruggens iets uutrichtt'n.

Un goed halfuur waarn ze al te gange ewes too 't Tinus begon te veveel'n." 'k Gao
Jan Rikkers ophaal'n". Dit was een van de timmerluu die an 't huus had ewarkt en
in de buurte wonn'n. Tinus had geluk: Jan was bi'j huus en wol met alle plezier
effen metgaon.
De koplampen van 'n auto wodd'n op de deure ericht zodat Jan goed zich had bi'j
zien wark.
"Kiek, zeg Tinus, "zowied kö'j um draaien en dan".... stoekt e zich wol e zeggen,
moar zo wied kwam e neet want hee kon de slöttel zo ummedraaj'n.
"Veduld, hoe kan dat now, now he'k ow veur niks uut 'n stoel ehaald". "Weas bli'j
dat e los is, now hol i'j de boel teminsten heel".
"Da's zo en mien duch wel un borrel weerd, gao d'r daorumme maor effen met in,
dan nemme wi'j d'r samen ene".
Dat sloog Jan neet af, in un goeie buurte heurt dat t'r jao bi'j, bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman



Speelgoed- hobby-
en kadoartikelen

Tot en met zaterdag 10 oktober kan men nog meedoen met de "LEGO"
raad wedstrijd. Dan zal woensdagmiddag 14 oktober om 16.00 uur de
prijsuitreiking door Mevr. Koerselman verricht worden.
1 e prijs: 1 kadobon van f 50,--
2e prijs: 2 kadobonnen van f 25,--
3e prijs: 3 kadobonnen van f 10,--

v/h Koerselman

Tel. 05752-1364. Burgemeester

Galleestraat 12

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!
ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-

delen en mogelijkheden van woningisolatie.
Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

II l II
U l U

ISOLATIEBEDRIJF PETERS B.V.
JUTLANDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars"
7202 CV ZUTPHEN, TEL. (05750) 14519
FILIAAL: DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:

l rnuurisolatie
U dakisolatie
D glasisolatie
[ i vloerisolatie
G geïsoleerde aluminium

INFORMATIEBON

straat

postcode woonplaats

tel
Informatiebon in enveloppe ZONDER POSTZEGEL zenden aan
isolatiebedrijf Peters, Antwoordnummer 201, 7200 VB Zutphen

GYMMEN MOETJE LEREN,
MET GELD OMGAAN OOK.

PIEK-FUN MAAKT T JE MAKKELUK.

TEST UW BROODKENNIS
EN WIN EEN

WTTTEBROODSWEEK.
Een "wittebroodsweek", ter waarde van f2.500-

op een plekje dat u zelf uitkiest.
Zeven heerlijke dagen, te winnen in de feestelijke

wedstrijd ter gelegenheid van de "Dag van het Brood".
Vraag in de winkel de wedstrijdkaart.

Alles moetje leren:
gymmen, maar ook sparen, betalen en
ontvangen. Daarom heeft de Bonds-
spaarbank speciaal het Piek-fijn Pakket
ontwikkeld, waarmee je vanzelf leert
omgaan met geld- en bankzaken.

Hoge rente, extra premie,
gratis spaarboek. Het Piek fijn Pakket
begint met de Piek-fijn Spaarrekening:
rente 8% plus nog een extra premie!

Met het gratis prima
Piek-fijn Spaarboek wordt alles piekfijn-
bijgehouden.

De Op & Af Rekening
zelf geldzaken regelen met de
BankBox. Vanaf 11 jaar kan je boven-
dien een Op & Af Rekening openen,
om na overleg met je ouders zélf geld
over te maken, of te ontvangen.

Met een eigen pasje kun je ook
nog zelf geld opnemen. Met de gratis
BankBox hou je 't handig bij.

Piek-fijn: alleen bij de Bonds-
spaarbank. Alleen de Bondsspaarbank
heeft het Piek-fijn Pakket. Kom dus naar
de Bondsspaarbank en vraag erom.
Want jong geleerd is goed gedaan.

Bakkerij van Asselt
Zie etalage: Hoe zwaar weegt het witte
brood
1 e prijs krentebrood f 1 5,—
2e prijs krentebrood f 10,—

Bakkerij Oplaat
Zie etalage: Hoeveel krenten zitten erin het
krentebrood.
1 e prijs krentebrood f 15,—
2e prijs krentebrood f 10,—

't Winkeltje Schurink
Zie etalage: Hoeveel centimeter zijn deze
stokbroden.
1 e prijs krentebrood f 15,—
2e prijs krentebrood f 10,—

een ware
schoonheid,
geeft kou
geen kans.

aguAsport
regenpakken

WAPF.N- EN SPORTHANDEL

Marten:
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Kinderboekenweek bij

Lwv3/\ Raadhuisstraat 22. tel. 3100

PIEK-FIJN, ONZE JONGSTE SPAAR- EN
BETAALREKENINGEN. ,

BONDSSPAARBANK

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphensevveg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Alti jd goed:
klassiek, dus

vertrouwd
model herenmolière, perfekt

afgewerkt, gaat jaren mee!

MMAOHOUr
ff 99,95

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14-Vorden - Telefoon 05752-2386

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

t 3.

kjnderboekenweekkalftncier

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

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Oafé.Reataunmt

't Wapen.

van 't Medler
Medler - Tel. 66S4

SPAAR BU DE NMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 — Tel. 05752-1531

Nederlandsche[JjJ_!^JJ Middenstands
^ Spaarbank A
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