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Tex-Inn geopend
In het gebouw van de voormalige Empo fietsen fabriek aan de Enkweg
is maandag het mode-inkoopcentrum Tex-Inn geopend, een onder-
deel van de Nedac/Sorbo Groep. Mevrouw Vunderink verrichtte de
officiële opening van dit inkoopcentrum voor de modevakhandel.

Bruidspaar
deelt hapjes uit

De vestiging is de tweede Tex-Inn in
Nederland. Vorige maand werd een
vestiging in Schijndel geopend en
voor volgend jaar zijn nog drie vesti-
gingen gepland.

De Tex-Inn is bedoeld voor de mode-
zaken- en boetieks in het oosten des
lands, die hier uit de collecties van
twintig fabrieken, waaronder Danion
textiel en Jansen de Wit textiel, hun
winkels kunnen bevoorraden.
Het voordeel hiervan is onder meer
dat de detaillisten zonder tussen-
komst van vertegenwoordigers snel
kunnen inspringen op mode-wisselin-
gen en dat zij de artikelen telkens in

kleine hoeveelheden kunnen inko-
pen.
„De Tex-Inns vormen een brugfunc-
tie tussen de producent en de vakhan-
del, die voortaan sneller op de mode
kan inhaken", aldus Jac. H. de Jong.
In de expositieruimte van de Tex-Inn
die een oppervlakte beslaat van 3.000
vierkante meter, zijn naast kleding
ook collecties accessoires, schoenen
en bed- en keukenmode aanwezig.
Overigens is de Tex-Inn alléén toegan-
kelijk voor textieldetaillisten.
Het is de bedoeling dat het aantal fa-
brikanten dat levert aan Tex-Inn in de
toekomst uitgebreid wordt tot onge-
veer 35.

Gezellige drukte
tijdens
najaarsmarkt.
Het fraaie nazomerweer heeft de Vor-
dense Marktvereniging flink in de
kaart gespeeld.
Ter gelegenheid van het 80-jarig be-
staan hield de "Vereniging tot Bevor-
dering van het Marktwezen" vrijdag
een najaarsmarkt waarbij voor het pu-
bliek voor 3000 gulden aan waarde-
bonnen waren te verdienen.
Mede door deze attractie was het de
gehele morgen gezellig druk in het
dorp. De standhouders deden goede
zaken terwijl ook de omliggende hore-
cabedrijven duidelijk konden merken
dat er dit keer een bijzondere markt
was.
Verder-werd er een verloting gehou-
den met als hoofdprijs een geldbedrag
van duizend gulden.

Kinderboekenweek
Van 8 tot 18 oktober is het weer kin-
derboekenweek. Het thema van dit
jaar is: BOEVEN. De openbare biblio-
theek en boekhandel LOGA willen
deze week onder de aandacht bren-
gen en wel op de volgende manier.
Kinderen van 6-12 jaar kunnen bij de
bibliotheek of de boekhandel een
masker ophalen. Dit masker kunnen
zijzelf intekenen en kleuren, zodat er
een echte boeventronie ontstaat, bij-
voorbeeld een baard, snor, wenkbrau-
wen enzovoort.
Daarna is het de bedoeling dat zij op
woensdagmiddag 15 oktober naar de
bibliotheek komen om een kinderfilm
te bekijken. De film is gespeeld door
kinderen en heet "Klopjacht in Hol-
land".
Na de film zal iemand van de politie
enkele prijzen uitreiken aan de meest
originele boeventronies. Er is geen
toegangsbewijs voor nodig.

Victor van der Heijden, assistent bedrijfsleider by Super Joop Corne-
lis, trouwde op 25 september met Ina Regeling. Een feestelijke ge-
beurtenis waarbij het "Super" personeel natuurlijk was uitgenodigd.
Victor en Ina wilden het voor de klanten echter ongemerkt voorbg la-
ten gaan. Daar heeft het personeel echter een stevig stokje voor ge-
stoken.

Voordat J^
worden rJ^Jhandigd moesten ze de
winkel in om hapjes rond te delen aan
de klanten.
Het cadeau hebben ze inmiddels dik
verdiend. Woensdagmorgen l okto-
ber was EL pasgehuwde stel in de
winkel te^Ben om de klanten te ver-
rassen met beide een schaal met toast-
jes, stukjes kaas en worst.
Verrast waren de klanten zeker, maar

meer vanwege het in trouwMtding ge-
hulde stel dan vanwege de^pernijen
die hen aangeboden werden. Toch lie-
ten de meesten het aangebodene zich
goed smaken.

me*

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

l . Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 30 september 1986
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heerG. Groot Jebbink, Lin-
deseweg 21, voor het vergroten van de
woning.
2. Aan de heer G.C. Langeler, het
Stroo 5, voor het plaatsen van een an-
tenne-inrichting aldaar;
3. Aan de heer H .J. Wuestenenk, Stro-
dijk 19, voor het vergroten van een
varkensschuur;
4. Aan de heerH.DJ.G. van Wouden-
berg, Hoetinkhof 121, voor het bou-
wen van een schuurkas;
5. Aan de heer G.B. Bel, Mispelkamp-
dijk 3, voor het bouwen van een paar-
destal/opslag voor hooi en stro.

2. Nieuwe Kampeerverordening;
terinzagelegging ontwerp

Het Parlement heeft een nieuwe
Kampeerwet vastgesteld. Deze wet
bepaalt dat alle gemeenten in Neder-
land, die met kamperen te "maken
hebben, een kampeerverordening
moeten opstellen.

Het college van burgemeester en wet-
houders zal de gemeenteraad voor-
stellen om een dergelijke verordening
vast te stellen. Alvorens het echter zo-
ver is, dient deze verordening gedu-
rende een periode van dertig dagen
ter secretarie ter inzage te liggen.

Eenieder kan dan daartegen bezwaar
maken. In de advertentie die ook in
deze krant staat kunt u dit eveneens
lezen. De verordening ligt met ingang
van 10 oktober a.s. ter inzage op het
gemeentehuis (afd. Algemene Za-
ken).
De verordening geeft in hoofdzaak
aan hoe de procedure moet verlopen
om de vergunningen te krijgen die no-
dig zijn om te kunnen laten kampe-
ren. Oo wordt bepaald hoe men, in-
dien men het met een beslissing van
burgemeester en wethouders niet
eens is, daartegen in beroep kan gaan
bij de gemeenteraad.

3. Herziening gemeentelijk
monumentenbeleid

Zoals bekend heeft het college van
burgemeester en wethouders afgelo-
pen zomereen groot aantal panden op
een gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst. Een groot aantal eigenaren/
gebruikers hebben daartegen steek-
houdend bezwaren aangevoerd. Op
grond daarvan en inachtneming van 't
advies v.d. commissie voor de behan-
deling van bezwaar- en beroepschrif-
ten gemeenteraad Vorden, heeft het
college besloten om het gemeentelijk
monumentenbeleid te herzien. In
eerste instantie zijn daartoe de aanwij-
zings beschikkingen ten aanzien van
die panden, waartegen door een eige-
naar of gebruiker bezwaar tegen de
plaatsing is gemaakt, ingetrokken.
Deze panden staan thans dan ook niet
meer op de gemeentelijke monumen-
tenlijst.

De eigenaren gebruikers van deze
panden hebben hiervan persoonljk
bericht ontvangen of zullen dit bin-
nenkort krijgen. De gemeenteraad zal
deze beroepschriften niet in behande-
ling behoeven te nemen. Het boven-
staande is in nauw overleg gebeurd
met de raadscommissie voor alge-
meen bestuur.
Tegen de aanwijzing van 47 panden
als gemeentelijk monument zijn geen
bezwaren ingebracht. Deze panden
kunnen dienen als aanzet voor een ge-
meentelijk monumentenbeleid.
Binnenkort zal het college de ge-
meenteraad een voorstel doen om de
gemeentelijke monumentenverorde-
ning aan te passen, mede gelet op de
bezwaren die tegen de verordening
als zodanig naar voren gebracht zjn.
De aanpassing zal onder andere
plaatsvinden op de volgende punten:
- inbouw in de verordening van een
vooroverlegfase;
1 waarborgen ten aanzien van een
economische bedrijfsvoering;
- zo kort mogelijke procedures ter
verkrijging van de benodigde vergun-
ningen;
- verkrijging van het totale subsidie-
bedrag zodat per jaar meer verzoeken
om subsidie gehonoreerd kunnen
worden;
— in totaal zullen er minder panden op
de lijst komen.

4. Bestemmingsplan
woonwagenerf 1985

Zoals bekend heeft de gemeenteraad
in zijn vergadering van september j.1.
het bovengenoemde bestemmings-
plan vastgesteld. In de advertentie el-
ders in dit blad kunt u lezen, dat het
college voornemens is om een z.g.n.
artikel 19-prodecure te voeren ten ein-
de de realisering van de twee in het
bestemmingsplan opgenomen stand-
plaatsen mogelijk te maken.

M^jo- en minireaes
van Sursum Corda
in de prijzen
De majorettes en minirettes van Sur-
sum Corda hebben in Aalten meege-
daan aan een indoorconcours. De ma-
jorettes kwamen uit in de 2e divisie en
behaalden een fraaie tweede prijs.
De minirettes kwamen uit in de derde
divisie. Zij deden voor de eerste keer
aan een concours mee en behaalden
al gelijk een prachtige tweede prijs.
De organisatie van dit concours was in
handen van de Chr. Muziekvereni-
ging "De Eendracht". Het geheel
stond onder leiding van de Bond van
Chr. Muziek- en showkorpsen in Gel-
derland.

EXPOSITIE
"Arts on the move"
Onder deze titel is vanaf 14 oktober
a.s. een tentoonstelling te bezichtigen
in de galerie van de bibliotheek.
"Arts on the move"*)f "Kunst op reis"
is het thema van een mail-art project
van de Tentoonstellingsdienst Arn-
hem in samenwerking met de beel-
dend kunstenaar Arno Arts. Deze
heeft zich de laatste jaren veelvuldig
bezig gehouden met het verschijnsel
mail-art.
Dit is een internationaal netwerk van
honderden kunstenaars. Het belang-
rijkste element hiervan is het wereld-
postsysteem, dat de weg opent naarde
verst afgelegen uithoeken van de aar-
de.
Voor dit project werden ongeveer
1000 kunstenaars uit 46 landen uitge-
nodigd deeUe nemen.
De expositie bestaat uit het binnenge-
komen materiaal, dat wil zeggen uit
collages, tekeningen, stempelwerk en
dergelijke op het formaat 21x29,7 cm.
met de bijbehorende envelop. Deze
envelop geeft het karakter van mail-
art weer.
De tentoonstelling zal tot l november
duren. Daarna, van 10 november tot 5*
december is er in de galerie werk te
zien van Anne-May van der Grinten
uit Gorssel. Zij toont aquarellen van
stillevens en landschappen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bandencontrole l
verlichtingscontrole
Voor de 20e keer in successie heeft de
afdeling Vorden van Veilig Verkeer de
Vordense garagebedrijven bereid ge-
vonden om de verlichting en banden
van auto's een gratis kontrolebeurt te
geven in hun garages.

Deze kontroles worden ook nu weer
gehouden in de laatste volle week van
oktober te weten van 20 tot en met 24
oktober. Elk garagebedrijf neemt
daarbij één avond voor haar rekening.
In dezelfe week staat ook weer een
fietsencontrole van de Vordense
schooljeugd op het programma. Dat
gebeurt ook nu weer door een samen-
werkende groep van de Rijkspolitie en
leden van Veilig Verkeer Nederland
afd. Vorden.

Hervormd-Gereformeerde
Kanselruil
Aanstaande zondag zal voor de twee-
de maal een. kanselruil plaatsvinden
tussen de Hervormde Gemeente en
de Gereformeerde kerk te Vorden.
Ds. J. Zijlstra zal de dienst leiden in de
Dorpskerk, terwijl ds. K.H.W. Klaas-
sens voorgaat in de Gereformeerde
Kerk.
I n het kader van het proces "Samen op
Weg" is dit een gode manier om dui-
delijk temaken dat beide kerken el-
kaar herkennen in de prediking en
verkondiging van het evangelie van
Jezus Christus.
Het afgesproken lied dat de scholen
hebben aangeleerd en dat in beide
kerken gezongen wordt is Psalm 29.
Overigens is er voor elke zondag een
lied gekozen dat op de scholen en in
de kerken wordt gezongen.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.W.M, van Kesteren en
S.W.G. Waenink; J.W. van Hoogen-
huizen en P.M. Verploegh.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANHNBÜRG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.i

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 12 oktober 10.00 uur ds. J .R . / i j l -
stra Herv./Geref. Kanselruil .

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 12 oktober 10.00 uur ds. C. Fort-
gcns, Warnsveld.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 12 oktober 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens 19 oktober 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
11 en 12 oktober dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 11 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
11 en 12 oktober H.F. van Dam, Lochem.
Tel. 05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

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

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



Te koop: een kat, zindelijk,
plus kattebak.
A. Addink
De Eendracht 8,
7251GBVorden.
Tel. 05752-3590

Te koop: winterjan stoof pe-
ren, val gratis.
G.ROSSEL,
Deldenseweg, Vorden.

Te koop: Golf D 1500,1979,
model 1980, i.z.g.st. met trek-
haak e.d.
Tel. na 1 8.00 uur
05752-2659.

Is uw autoverlichting in
orde? Gratis controle op
20, 21 en 23 oktober a.s.

Echtp. zkt. m. spoed tijdelijk
woonr. in Vorden of omg.
STEF SCHOLTE,
tel. 05752-3459.

Te koop: eetaardappelen en
walnoten.
H.W.WESSELINK,
Eikenlaan 23, tel. 6774.

Te koop: 2 meisjes-, 2 da-
mes- + 1 omaf iets, 1 race-
stuur f 5,-; 1 diepvries
f 50,- en 1 koelkast.
Tel. 1961, Vorden.

Ze zijn er weer, spijkerwerk-
broeken, alleen deze week
vanaf maat 26 t/m 34 f 25,-
maat 36 t/m 42 f 30,- p.st.
(Amerikaanse maat)
B.J.Farm
's Middags vanaf 1 uur.
Hackfortselaan 2, Vorden.
Tel. 05752-1717

Leden de Snoekbaars,
a.s. zaterdag 11 oktober vis-
wedstrijd in de IJssel.
Vertrek 13.15 uur vanaf het
Kerkplein.

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

EIKELS, zaterdag 18 okto-
ber ontvangen wij weer Ame-
rikaanse en Hollandse eikels
(apart houden en geen stenen
en doppen).
Boomkwekerij
M.G.SPIEGELENBERGBV
Ruurfoseweg 26, Vorden
Tel. 05752-1464.

met
Televisie

reparaties
— direc»

. i ' naar

uw vakman
—J wan vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bi| U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
bel stof f en.

Jan Pieterse
In terieuradviseur
Hackf orterweg 19
Wichmond
Telefoon O57 54-517

Aantrekkelijk
beleggen in het
Obligatiefonds
Rabobank

Rabobank

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

Juist in deze
mooie herfst
volop keuze

in trenchcoats in uni
en ruiten,

warme wollen
mantels en coats.

Leuke parka's en jasjes
in crimele nylon.

burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381
mode

ledereen is welkom
want na de zeer
ingrijpende verbou-
wing hebben
wij nu een winkel
die eens zo groot is.
En daar zijn wij trots op.

Nu staat alles voor u "ruim
en overzichtelijk gepresen-
teerd.
Nu kunt u makkelijk uw keu
ze maken en de mooiste
combinaties samenstellen
met verf - beits - behang -
gordijnstof - rolgordijnen -
vloerbedekking enz.
terecht de winkel
met... meer keuze, meer ser-
vice.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en^peistoffen

juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Voedingsbond F.N .V.
AFDELING VORDEN

Gelegenheid

INLEVEREN VAN
VAKANTIEBONNEN

van de landbouw en vakantiecheques van
het A.S.F, in de week van
13-17 oktober 1986 bij:
H.W. ESSELINK, Pr. Bernhardweg 26,
Vorden. Telefoon 05752-2324.

VAKSC DEiRS
S PALSTRAAT 17
HENGELO GLD. 05753-1292

MEER KEUZE, MEER SERVICE

Pak ze,
mooie
boevenboeken
voor

weinig duiten

Bij aankoop van kinder of jeugdboek
het kinderboekenweekgeschenk
„De Zaak Jan Steen f 3,50,-" of
Boeven A.B.C, f 1,50 zolang voorraad strekt.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het col-
lege van burgemeester en wethouders voornemens is
om met toepassing van het bepaalde in artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening jo. artikel 50, lid 8 der
Woningwet medewerking te verlenen aan het verzoek
van het regionaal woonwagenschap Oost Gelderland te
Winterswijk voor:

— de aanleg van een tweetal standplaatsen voor woon-
wagens;

— de bouw van een tweetal bergingen annex sanitaire
units;

op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie M no. 191, plaatselijk bekend nabij Overweg 2
alhier.
De op deze plannen betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen tot en met 27 oktober a.s. voor
een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie.
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk be-
zwaren indienen tegen dit voornemen bij burgemeester
en wethouders.

Vorden, 9 oktober 1986.
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van 10 oktober a.s. voor eenieder
ter inzage ligt de ontwerp-kampeerverordening. Tegen
dit ontwerp kan eenieder gedurende een termijn van
dertig dagen, ingaande op 10 oktober a.s., bezwaar
maken bij de gemeenteraad.

Vorden, 9 oktober 1986,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, Mr. M. Vunderink.



Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
GARRITJAN

Wij noemen hem

GERARD
H. BLOEMENDAAL
M. BLOEMENDAAL-

BRANDENBARG
Annet
Jolanda.

In plaats van kaarten.

Op vrijdag 17 oktober hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen, ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

HENK ROEKEVISCH
en

RIEK ROEKEVISCH-JAALTINK

Ter gelegenheid hiervan geven wij een
receptie in zaal "De Luifel", Dorpsstraat 11
te Ruurlo van 15.00 tot 16.30 uur.

7251 NB Vorden,
2 oktober 1986
Zelledijk 3.

* 7 261 XW Ruurlo
\ Beatrixlaan 7.
$ ^o-^ef-jy^

Hallo, hier ben ik al
ik ben het zusje van Elles
en heet

Esther Maria Margaretha

Papa en mama vinden het ook
fijn, nu kunnen we met ons vie-
ren zijn.

PAUL JOKE EN ELLES
ZENTS

Ik weeg 31 45 gram en ben
47 cm lang

2 oktober 1986
Ruurloseweg 107
7251 LD Vorden.

Dankbaar en zeer gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
zoon

JORRIT
THEOENGERDIEN
SCHOTSMAN-

RUITERKAMP

5 oktober 1986
Joostinkweg 6,
7251 H K Vorden.

Voor uw belangstelling en me-
deleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man en onze zorgzame vader
en opa

WILLEM NIEUWENHUIS

betuigen wij onze oprechte
dank.

Th.E. Nieuwenhuis-Janssen
kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 1986
Het Hoge 19.

Voor de blijken van medele-
ven, die ik zowel persoonlijk als
schriftelijk mocht ontvangen
na het overlijden van mijn lieve
en zorgzame man

FRANS WISSINK

betuig ik U mijn hartelijke
dank.

A.Th. Wissink-Geurts

Vorden, oktober 1986
HetElshof 6.

G.H. Sterringa, huisarts

13 t/m 17 oktober

géén praktijk
De dienst wordt voor spoedge-
vallen waargenomen door:
dr. H.H.P. Vaneker, voor de pa-
tiënten wier achternaam be-
gint met A t/m K.
dr. W J .C. Haas voor de patiën-
ten wier achternaam begint
met Lt/mZ.

N iet in de gaten dat uw au-
tobanden aan vervanging
toe zijn?
Gratis controle en advies
20, 21 en 23 oktober a.s.

Leden de Snoekbaars,
a.s. zaterdag 11 oktober vis-
wedstrijd in de IJssel.
Vertrek 13.15 uur vanaf het
Kerkplein.

Bijna afgest. vertaler - tolk
Frans - Engels heeft tijd voor
geven (bij)lessen, tevens voor
conversatie en corresponden-
tie.
Ook overdag tel. 2275.

Te koop: walnoten op zater-_
dag 11 oktober.
GA. REGELINK,
Hengeloseweg 16, Vorden.
Tel. 1279.

LEGO
BAZAR SUETERS

Op zaterdag 18 oktober hopen wij de dag
te herdenken dat we 25 Jaar getrouwd zijn

PI ET VLIEM

RIEK VLIEM-KREUNEN

Wij nodigen U uit op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur in zaal „De Herberg"
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Oktober 1986
Kamphuizerweg 1, 7251KC Vorden

De Openbare
bibliotheek

is woensdagmiddag 1 5 oktober

GESLOTEN
wegens de viering van de
kinderboekenweek.

Tijdens de herfstvakantie zijn wij
donderdag 16 en vrijdag
17 oktober

GESLOTEN
Schoenmakerij

VISSER Raadhuisstraat 18, Vorden

13,14 en 15 oktober zijn wij

GESLOTEN
Banketbakkerij

J.Wiekart

Sfeervolle leuke zaal voor

bruiloften en partijen. De prijzen

zullen u meevallen
j

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler ;

l
Ruurloseweg 114, §
Vorden - Tel. 6634

Jaarlijkse open

VUISTDRUK-
WEDSTRIJD

zondag 12 oktober,

aanvang 13.30 uur.

Klasse: dames, heren en jeugd.
Grote wisselbeker.

indoor sport vonden c

Burg. Galleestraat 23, Vorden, telefoon 05752-3433

Tevens herfst aanbieding:
Zonnebankkuur (10x30 min) f 40,-

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do vrij zat 9,10 en 11 okt

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Ebt»
handappels

2 kilo

2,95

MAANDAG
1 3 oktober
500 gram

panklare
andijvie

1,50

DINSDAG
14 oktober
500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
1 5 oktober
500 gram
panklare
rode kool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Wij vieren deze week de week
van het brood. Viert dat met ons mee door
te profiteren van onze aanbieding.
Bij aankoop van 15,- brood of banket /GILDE
een prachtige linnen molengildetas VAN
gratis!

WEEKENDAANBIEDING: NNINCVMÓLENMKKERS

Krentebollen 6 halen 4 betalen
SpeCUlaaS 250 gr. geen 4,50 maar 3,50

Nieuwe oogst molenbollen 1,35
Zie ook onze etalage voor de kinderen t/m 12 jaar,
tel het aantal bolletjes. Er zijn 5 lekkere prijzen. Natuurijk bij:

WARME BAKKER ©PLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

Handappels
2kiloHoll.

Golden delicious

2,95

Rotpens in het zuur
fekker en niet duur

gebakken lekker
bij rode kool
. 100 gram

1,69

SPECIALITEIT

Hamburger
room-

snitzels
5 halen

4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Bî stuk
OngewRn lekker, 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Kra£etjes
met veel vlees, 1 kilo _

Stroganoff gehakt
4,95

7.95

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Pekelvlees
100 gram

1,38

Cassellerrib
100 gram

1,45

MARKT
AANBIEDING

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

MAANDAG -t- DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Speklappen

kilo

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Gratis meten van kindervoeten
Van 13 tot 18 oktober (in de Herfstvakantie)
meten we gratis alle kindervoetjes met
ons moderne electronische apparaat.
Een deskundig advies krijgt u er bovendien
ook nog.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - telefoon 05752-1342.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

• • • • •• • • i»• • •

üóók in de Herfst
Lekker van de Keurslager

geldig van don. 9 okt. t/m zat. 11 okt.

Deze week hebben wij voor u in de
aanbieding: Drie soorten gepaneerde
schnitzels en wel:
gep. schnitzet naturel
Zigeunerschnitzel 4 Q f"
Madras schnitzel nu 100 gr. l ,O«J

TIP VOOR DE BOTERHAM:
Kookworst 100 gram 0,89

Leverworst 1 00 gram 0,79

Boerengoulash
1 00 gram

heerlijk bij rijst of
geb. aardappelen

1,65

Speciale aanbieding voor maandag, dinsdag en woensdag

GEHAKT h.o.h
4 GELDERSE SCHUVEN
samen voor

KEURSLAGER
7,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 1 6, Vorden
Telefoon 05752-1321



Gevraagd: oppas voor 4 a 5
middagen per week, voor twee
kinderen (4 en een halfjaar).
Leo en Riny Slütter,
Brinkerhof 101,
telefoon 2335.

Te koop: massief eiken eet-
tafel 1.80 x 0.80 + 6 eiken
knopstoelen. In prima staat
f 600,-.
Zutphenseweg 42, Vorden.
Telefoon 05752-2430.

Gediplomeerde bejaarden- en
gezinshulp, 19 jaar, biedt
zich aan voor enkele dagen
per week.
Telefoon 3537, Vorden.
Liefst omgeving Vorden.

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

Volop bloeiende violen,
winterhard.
KWEKERIJ HENDRIKS,
Uilennesterstraat 15,
Keijenborg, tel. 05753-1395

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Mode voor de jeugd vindt U in een *M£>

GROOT ASSORTIMENT BU
Modecentrum

Ruurlo

Kollekties van Pointer - Barb. Farber - Locker - Spetter.
V.a. vrijdag 10 oktober t/m zaterdag 18 oktober pakken wij je aankoop v.a. 100,-

in een modieuze rugzak.

Tevens ontvang je V m zaterdag 11 oktober ook nog

ONZE WAARDEBONNEN

Aantrekkelijk
beleggen in het
Aandelenfonds
Rabobank

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

WFFK
Week van het Brood ffi VAN H ET M 6 -12 oktober 1986

BROOD,

WEEKENDAANBIEDING

ROZIJNENBOL
1,- KORTING

bij inlevering van deze bon.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

RENTEWIJZIGING
Met ingang van 6 oktober 1986 is een aantal

rentetarieven gewijzigd:

23/4%Kas-spaarrekening

Perfektspaarrekening
f 5.000,- per maand vrij opneembaar;
voor hogere bedragen 1 maand opzegging

Giro-spaarrekening
opname is mogelijk d.m.v. overboeking naar de salaris-
rekening; f 5.000,- per kalendermaand vrij opneembaar;
voor hogere bedragen 1 maand opzegging

Piek-fijn spaarrekening
voor jeugd van O tot 11 jaar

Piek-fijn rekening
spaarrekening met bankgirofaciliteiten
voor de jeugd van 11 tot 16 jaar

Kombi-rekening
voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar

Zilvervloot

Rekeningsoort waarvan thans geen nieuwe rekeningen
meer worden gegeven:

Spaar-selekt (extra) rekening
retourrente 1 % over ieder op te nemen bedrag

Rentewijziging per 1-11-1986:

Patentrekening
Rekeningsoort Minimumsaldo Premierente

Patentbasis

Patent 1 __

Patent 2

Patent 3

f 2.500,-

f 5.000,-

f 10.000,-

Basisrente

23/4%

3 %
31/4%
31/2% 13/4%

3 %

31/2%

51/4%

51/4%

51/4%

43/4%

33/4%

Totaalrente

23/4%

4 %
41/2%

51/4%

bondsspaarban k
Centraal en Oostelijk Nederland

r
de r immerieë
RESTAURANT&CAFE

Arie Maalderink
Lochemseweg 16 -7231 PDWarnsveld ïel.05751-336

Oktober
mosselmaand

Menu:
Champignons op toast - mosselen

geserveerd met diverse salade's
en sauzen

brood en frites

Rabobank

Chocolade moes
Inclusief l glas droge witte wijn

in ons restaurant

32,50
DINSDAGS GESLOTEN.

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden.

Narcissen van Wel koop.
Een kroon op uw tuin.
Grootkronige
narcissen
Gemengd, 25 stuks.

6,50N U:

Allium
Kleur: paars/rood,
25 stuks. O A A
Nu Z,4U

Tui n krokussen
Gemengd, 40 stuks.

N U: O,/U

Tuinhandschoenen
Prima pasvorm. Leder/
canvas.
Van: 3.75. Voor:

Darwin hybride
tulpen
Apeldoorn, kleur oranje/
rood, 50 stuks.
Nu:

TuinafValzak
Kunststof, 70x100 cm, rol
van 15 stuks. A
Van: 5,75. Voor: 4

Q
O/

Botanische tulpen
Color Parade, gemengd,
25 stuks. Nu: 7,10

Tulpen
Enkele vroege tulpen, laag
hlijvend,gemengd,(
40 stuks. N u: 9,15

Glashyacinthen
Gemengd, 3 stuks.

2,75

Emmer met
bloembollen
Narcissen, tulpen, krokus-
sen, anemonen, hyacin-
then, blauwe
druifjes,
89 stuks. Nu

i A l (\
l A, l U

I'nj/cn inclusief BTW en geldig
/olang de voorraad sterkt.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

G R O E N E V A K W I N K E L W E L K O O P D E G R O T E
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Gouden jubileum Vordens Mannenkoor:

'Koor drijft op liefde en inzef

Toen Bert Nijhof, dirigent van het Vordens Mannenkoor de deur van het dorpscentrum achter zich
dicht trok, vertrouwde Leo Westerhof, voorzitter van het koor, ons toe "Ik zal je wel vertellen dat wij
hier enorm blij zijn met Bert Nijhof. Een prima dirigent". Tijdens het gesprek dat wij met enkele be-
stuursleden en met dirigent Bert Nijhof hadden bleek hier duidelijk sprake van een wisselwerking.
Tussen Nijhof en het Vordens Mannenkoor "klikt" het gewoon. Dat bleek o.m. bij een opmerking van
penningmeester B. Bloemendaal die zei dat de begroting voor het jubileum concert rond is. "Inklusief
de gage van Bert NijhoP, zo voegde Bloemendaal er voor de duidelijkheid aan toe.
"Dan heb je met mijn nog niet echt
over geld gesproken", zo grapte Nij-
hof. Aan de gezichten te zien waren
beide partijen het over het financiële
aspekt duidelijk eens.
Bert N ijhof kan boeiend over het Vor-
dens Mannenkoor vertellen. Hij heeft
het koor dat dit jaar vijftig jaar bestaat
als het ware zien groeien. Zowel qua
ledenbestand als qua muzikali tei t .
Bert Nijhof: "Na het overlijden van
Derk Wolters in de zestiger jaren
slaagde Teun Wissink erin om het
koor tussen 1966 en 1968 bij elkaar te
houden. Bielderman was toen voor-
zitter. Toen ik in 1968 de taak van Wis-
sink overnam telde het koor 17 leden.
Het werd mij al snel duidelijk dat juist
deze 17 man de aanstoot is geweest
om het koor te laten "rijpen" en om
"volwassen" te worden.
De eerste twee jaren waren voor mij
erg zwaar. Ik heb als het ware met
"schaaf en bijl" gewerkt om de koor-
klank te verbeteren. De repetities hiel-
den we in het Nutsgebouw (de huidi-
ge bibliotheek). Het koor groeide ge-
staag. Je kun t haast wel zeggen stap
voor stap. Momenteel hebben we 63
leden, het grootste aantal dat we ooit
hebben bereikt", zo zegt Bert Nijhof.

Tenoren
Over de kwaliteit van het Vordens
Mannenkoor is Bert Nijhof uitermate
tevreden. "Ik denk dat een koor van
50-60 leden een goed aantal is. Het
koor heeft draagkracht. Worden de
koren groter, bijvoorbeeld zo'n hon-
derd man, dan leidt dat tot stemver-

dikking. Dat wil echter niet zeggen dat
wij de juiste mix aan zangers hebben.
Er is een schaarste aan eerste tenoren.
Dat is niet alleen bij ons, maar dat is
een algemeen verschijnsel. Er zijn
weinig mannen die een hoge stem
hebben. In feite zou het Vordens
Mannenkoor er nog zo'n 7 en 8 te-
noren bij moeten hebben", zo zegt
Bert Nijhof.

Superieure afdeling
Het Vordens Mannenkoor staat goed
bekend en is in de regio al om geliefd.
Het koor komt uit in de Superieure
Afdeling. Tijdens de verschillende
concoursen waaraan het koor heeft
deelgenomen zijn de resultaten bij-
zonder positief geweest.
"Zowel in repertoir keus, alsmede
kwaliteit en techniek hebben we altijd
een zeer hoge beoordeling gekregen.
Het repertoir van het Vordens Man-
nenkoor strekt zich uit tot het zingen
van liederen uit de Renaissance perio-
de tot aan de hedendaagse componis-
ten zoals J os Franken, Zoltan Kodaly
en Gotovac.
"We wegen het repertoir af aan wat
het Koninkl i jk Ned. Zangersverbond
ons te bieden heeft en bovenal wat wij
interessant vinden", zo zegt Bert Nij-
hof.
Het Vordens Mannenkoor geeft jaar-
lijks zo'n twintig concerten. "Het koor
drijft op liefde en inzet, daardoor kun-
nen wij vrijwel altijd voltallig optre-
den", zo zegt Nijhof niet zonder trots.
Het Vordens Mannenkoor heeft in de
personen van barriton Ludo Eijkel-

kamp en bas Peter Wibner twee solis-
ten van prima gehalte. Ook is men
zeer content met de muzikale begelei-
ding van Lucian Venderink-Smeenk.

Aktiviteiten
Voorzitter Leo Westerhof belicht ver-
volgens de andere kant van de medail-
le. Zingen is prachtig maar er komt
voor het bestuur nog wel meer om de
hoek kijkem Wat te denken van het
nakomen ̂ B de concerten, represen-
tatie van het koor. Financiële zaken,
acties die het Vordens Mannenkoor
organiseert. "Met al dit soort zaken is
veel overleg geboden", zo zegt Leo
Westerhof^»

Historie Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor dat zoals
gezegd in 1936 werd opgericht, heeft
nog twee leden van het eerste uur in
de gelederen. Dat zijn Karel Spiege-
lenberg en Derk de Boer, zij het dat
Derk de Boer het lidmaatschap een
vijftal jaren heeft onderbroken.
Het Vordens Mannenkoor is in feite
geboren uit de "schoot" van het Em-
pokoor. De Vordense fietsenfabriek
die in de dertigerjaren een flink aantal
mensen in dienst had verzorgde de
jaarlijkse feestavond met eigen leden,
vandaar de oprichting van het Empo-
koor.
In de oorlogsjaren werd er nauwelijks
gezongen, althans niet "hardop".
Toen de vrede was getekend startte
het Vordens Mannenkoor haar aktivi-
teiten met 20 leden. Derk Wolters was

de stimulerende dirigent die het
koor ruim 20 jaar heeft geleid.
Over het zilveren jubileum van het
Mannenkoor werd destijds in Vorden
nog lang nagepraat. Gedurende vier
avonden werd toen voor een bomvol-
le zaal van het N utsgebouw de operet-
te "Heidi, dochter van Cauber Elsje"
opgevoerd.

Jubileumconcert
Het vijftigjarig bestaan zal uiteraard
niet onopgemerkt voorbij gaan. Op
vrijdagavond 7 november en zater-
dagavond 8 november zal er in de
Christus Koning Kerk een jubileum-
concert worden gegeven.
Het Vordens Mannenkoor zal dan een
optreden verzorgen in de nieuwe kos-
tuums. Een smoking kompleet met
vlinderstrik. De dames va^K leden
hebben de heren onlangs de^nanchet-
knopen geschonken zodat het koor er
thans als een "plaatje" uitziet.
Aan dit jubileumconcert werken de
volgende solisten mee: Hen^lay, so-
praan; Harry Pierik, tenor^Bdo Eij-
kelkamp, bas-barriton; Pete^wibner,
Bas; Gert Hofman, piano; Lucian
Venderink-Smeenk, klarinet. De alge-
hele leiding is in handen van Bert Nij-
hof.

Receptie
Een week later, op zaterdagmiddag 15
november geeft het Vordens Man-
nenkoor in de grote zaal van Hotel
Bakker een receptie.
Het bestuur van het koor ziet er mo-
menteel als volgt uit: voorzitter,
L.B.M. Westerhof; sekretaris J.H .W.
Tap; penningmeester, B.J. Bloemen-
daal; leden J. Maalderink, H. Eggink,
G. Schepers, F. Sueters. Ere-voorzit-
ter is de heer A. Bielderman.
De heer Schaafsma houdt zich mo-
menteel met diverse administratieve
zaken van het koor bezig.

Ter gelegenheid van de viering van de week van het brood verrasten de Vordense Bakkers, Oplaat, van As-
selt en Schurink't Winkeltje^ de Vordense lagere schooljeugd deze week met een lunchpakket. Ook verto-
nen /ij op de scholen een videofilm over de verwerking van graan tot brood. Dat e.e.a. hij de schooljeugd in
goede „smaak" viel valt te begrijpen.

Thee drinken bij
Riek Schagen
Zondagmiddag waren een flink aantal
genodigden te gast in de studio van
Riek Schagen in Vorden. Zij waren
daar om een kopje thee bij Riek te ko-
men drinken.
Deze middag moet worden gezien als
een afsluiting op het seizoen. De aan-
wezigen werden in de gelegenheid ge-
steld om een aantal werken van Riek
Schagen te komen bekijken. Zowel
bestaande werken alsmede een aantal
werkstukken betrekking hebbende op
de Kerst.
De studio van Riek Schagen wordt in
1987 vanaf circa april weer voor het
publiek open gesteld.

Internationale
voetbaluitwisseling
De voetbalvereniging "Vorden" krijgt
zaterdag 11 oktober bezoek van Sus-
Nette uit Dortmund. Een ploeg waar
"Vorden" al verschillende jaren
vriendschappelijke betrekkingen mee
onderhoudt.
Het zgn. "Alte Herrcnteam" speelt te-
gen het zevende elftal van Vorden dat
ook voor het merendeel uit veteranen
bestaat.

Agrarische wedstrijd-
en spelmiddag
Jong Gelre
Zondagmiddag werd er bij de familie
Tjoonk aan de Schim me ld ij k te Vor-
den een agrarische wedstrijd- en spel-
middag gehouden welke werd georga-
niseerd door de afdeling Vorden van
Jong Gelre.
In totaal namen er 50 jongelui aan de-
ze wedstrijden deel. De uitslagen
waren als volgt:
Rundveebeoordeling: 1. W. Ruesink; 2.
J.W. Abbink; 3. J. Borgman.
Trekkerbehendigheid: 1. G. Harmsen;
2. B. Fokkink; 3. H. Fokkink.
PÜHJes gooien: 1. J. Klein Geltink; 2.
G. Hendrksen; 3. H. Tjoonk.
Steltlopen: 1. B. Fokkink.
Spijkc-rslaan: 1. H. Ruiterkamp.
Kruiwagenrace: 1. G. Uilenreef.
Kalver schatten: 1. G. Harmsen.
Bloemschikken: 1. G. Hendriksen; 2.
H. Tjoonk; 3. en 4. J. Klein Geltink en
H. Toonk.

H.V.G. dorp
De H.V.G. afd. Dorp komt op 15 okto-
ber weer bijeen voor haar maandelijk-
se avond. De heer Krauts uit Wich-
mond zal ons dia's laten zien uit onze
eigen omgeving.

N.C.VJJ. bijeenkomst
Op de eerstvolgende ledenvergade-
ring in het dorpscentrum op dinsdag
21 oktober a.s. komt mevr. Theunis-
sen uit Apeldoorn. Ze zal dia's laten
zien en een reisbeschrijving daarbij
geven over de tocht door Frankrijk,
naar Lourdes. Ook vertelt ze het ver-
haal van Bernadette.

Collecte
De in Vorden gehouden collecte voor
de Vereniging tot steun aan de Nier-
stichting Nederland behaalde het
prachtige resultaat van f 10255,20.
Veel dank voor een ieder z'n gave en
tevens dank aan alle collectanten die
zich voor de collecte hebben ingezet
om het tot een succes te maken.

Zelhem klopt Vorden
overtuigend met 2-5
Vorden startte zondagmiddag in de
thuiswedstrijd tegen Zelhem uiterma-
te sensationeel. Vorden kreeg de af-
trap en via Frank Rouwenhorst be-
landde de bal bij Peter Hoevers die
vervolgens raak schoot 1-0. Vijftien
seconden gespeeld en geen der Zel-
hem-spelers had de bal aangeraakt.
De toeschouwers konden op dat mo-
ment niet weten dat dit ook het enige
wapenfeit van betekenis van Vorden
zou zijn.
Na een kwartiertje zakte het spelpeil
van de thuisclub nl. naar een bedenke-
lijk niveau. Veel balverlies en een te-
genstander die bij de persoonlijke
duels in de meeste gevallen als over-
winnaar uit het strijdperk kwam. Na
zeventien minuten viel de verwachtte
gelijkmaker via de voet van Herman
Bussink.
Even later haalde Harry Klein Brinke
een inzet van dezelfde speler van de
lijn. Vier minuten voor rust was Karel
Veldhorst sneller bij de bal dan doel-
man Wim Harms hetgeen 1-2 bete-
kende.
Vlak voor de rust werd een prachtige
solo van Peters door Zoethout afge-
rond 1-3. Zelhem zat dus na de rust op
fluweel. Aanvankelijk was het enige
hoogtepunt een hard schot van één
der Zelhem verdedigers dwars door
een ruit van de kantine.
Deze scherven brachten de bezoekers
geluk want in de 20e minuut bracht
Marco v.d. Belt de stand op 1-4. Een
kwartier voor tijd werd het 2-4 door
een schitterende goal van Reind Jan
Westerveld. In de slotfase kon Peters
na goed voorbereidend werk van Ka-
rel Veldhorst de eindstand op 2-5 be-
palen.

DAMESVOETBAL
Ratti l - Witkampers l
Gelijk vanaf het begin straalde de
spanning waaronder beide elftallen
voetbalden er van af.
Ratti had de meeste kansen, maar de
Witkampers vochten sterk terug. Na
een goede voorzet van M. Toebes, ge-

volgd door een scrimmage voor het
doel maakte L. Klein Heerenbrink 1-
0.
Ondanks een aantal kansen lukte het
de Witkampers niet om te scoren. De
met veel inzet gespeelde wedstrijd
werd door M. Toebes, na een voorzet
op maat van C. Addink via een kopbal
beslist 2-0.

Ratti l - Sp. Ambon
Afgelopen zaterdag heeft het eerste
elftal van de s.v. Ratti een verdiende
nederlaag geleden tegen het Does-
burgse Ambon.
Gedurende de eerste helft hield Ratti
goed stand. Keeper Herbert Rutgers
moest enkele malen tot het uiterste
gaan om een tegendoelpunt te voor-
komen. Sp. Ambon kwam ook niet
verder dan een bal op de lat.
Na rust kwam Ratti iets beter in de
wedstrijd en kon zelfs op een voor-
sprong komen als een goed schot van
Harm Welleweerd niet op de lat uit-
eengespat zou zijn.
De speelwijze van Ratti leidde er ech-
ter toe dat er iets minder risiko-voet-
bal gespeeld werd. Na ca. 20 minuten
spelen in de 2e helft werd het Ratti
noodlottig. Binnen 5 minuten stond
Sp. Ambon op een 0-2 voorsprong.
Ratti probeerde nog wat terug te doen
maar stuitte steeds weer op de Am-
bon-doelman.
Trainer Karel Nieuwenhuis poogde
nog enige verfrissende elementen in
het spel te brengen via wissels in de
vorm van Harry Klein Ikkink en Dick
Smit voor resp. Gerard Lichtenberg
en Jan Leegstra, maar Ratti kwam niet
tot een aansluittreffer. De gasten
brachten de stand tenslotte op 0-3.
Zaterdag a.s. speelt Ratti thuis tegen
O.B .V. 1.

Walter Arendsen wint
crosswedstrijd
'De Graafschaprijders'
Walter Arendsen uit Hengelo heeft
zaterdagmiddag op het "Delden-Cir-
cuit" de klasse boven de 250cc op zijn
naam gebracht. Jan Klein Brinke uit
Vorden werd tweede; 3. Marcel Bul-
ten, Vorden; 4. Tonny Harmsen, Vor-
den; 5. Frank Arendsen, Hengelo.
Klasse jeugd 50/80cq 1. Gerben Vrug-
gink, Vorden; 2. Angelo Stapelbroek,
Wichmond; 3. Dennis Helmink,
Wichmond.
Klasse 125cc: 1. Hans Berendsen,
Hengelo; 2. Wim Schoemaker, Wich-
mond; 3. Johannes van Kempen, Vor-
den; 4. Herbert Rouwenhorst, Warns-
veld.
De laatste wedstrijd in dit seizoen
vindt plaats op zaterdag 18 oktober.

Wielrennen
Zondag 5 oktober was er voor de le-
den van R.T.V. Vierakker/Wichmond
en de V.R.T.C. Vorden een combina-
tie tijdrit, eerst een wegparcours van
16 km en daarachteraan een crosspar-
cours van 9 km. E.e.a. werd gehouden
op landgoed Kamphuizen.
De uitslag was: l .HansNieuwenhuis,
Steenderen; 2. Jan Weevers, Steeride-
ren; 3. Rudi Peters, Wichmond.

A.s. zondag 12 oktober start op Kamp-
huizen de kompetitie voor veldrijders
van 4 clubs t.w. R.T.V. V ie rakker,
Wichmond; de Paaschberg, Lochem;
E.T.P., Zutphen; De Zwaluwen, De-
venter.

De wedstrijden worden de ene zon-
dag verreden in Vorden en de andere
zondag in Harfsen circuit de Peppe-
lenbos.

PJK.V nieuws
Op de landelijke jongdieren tentoon-
steling van Ornithophilia te Utrecht
behaalden leden van P.K.V. alhier
weer prachtige predikaten met hun
dieren.

Grote hoenders: Wyandotte wit J.
Rouwenhorst 2xF.
Dwerghoenders: Wyandotte wit J.
Rouwenhorst IxF, IxZG; Faverolle
zalmklerig mej. G. Sandes 2xF.
konijnen: Alaska H.G.J. Horstman
IxZG, 2xG.
Cavia Engels gekruind: Goud agouti
mej. G. Sanders IxG; zilver agouti
mej. G. Sanders IxZG, 2xG.



Amsterdam 1992

Sorbo steunt

Dinsdagavond onderweg van de Danion fabriek in Emmen naar Vorden, hoorde dhr. Jac. H.
de Jong, op de radio het negatieve bericht over een aktiegroep in Amsterdam die de eventue-
le komst van de Olympische Spelen 1992 naar Amsterdam wil dwarsbomen.

Positieve stappen
In Vorden gekomen belde hij de chef routing, de heer A. Velhorst, op om overleg te plegen
over eventuele positieve stappen die Nedac-Sorbo zou kunnen ondernemen om volgende
week steun te geven aan het Olympische Comité dat op vrijdag 17 oktober in Zwitserland in
de stad Lausanne de uitslag zal vernemen van de internationale stemming betreffende de
stad waar de Olympische Spelen in 1992 zullen worden gehouden.
Vanuit de hele wereld zullen afgevaardigden van de nationale Olympische Comité's hun
stem uitbrengen.

Barcelona en Amsterdam de beste kans
Zoals het er nu voorstaat maken Barcelona en Amsterdam de beste kansen. Vele afgevaar-
digden hebben hun definitieve keus nog niet bepaald. De zogenaamde ,JSfo-Olympics"-ak-
tiegroep wil in de stad Lausanne demonstreren om de kansen van Amsterdam te dwarsbo-
men.
Het mag bijzonder spijtig worden genoemd dat het blijkbaar enkele mensen kon gelukken
via negatieve akties indrukken naar buiten te wekken die zeker niet representatief mogen
worden genoemd voor Nederland en in het bijzonder voor Amste^km.
De heer de Jong heeft gisteravond kontakt gezocht met een aantal andere Vordenaren die
toevallig in het kader van de V.V.V. juist klaar waren met hun vergadering.
Deze schaarden zich onmiddellijk achter het initiatief om tot een pytatieve daadwerkelijke
aktie te komen.

Volgende week woensdag zullen uit Vorden 25 bestelauto's van Sorbo naar Lausanne ver-
trekken, opgetuigd met borden waarop de tekst zal staan:

De busjes zullen grotendeels bemand worden door medewerkers van Nedac-Sorbo. Een
aantal Vordense ondernemers bood reeds spontaan aan ook een busje te willen bemannen.
Hotel Bakker bood aan om de volledige ravitaillering gedurende de driedaagse tocht te zul-
len verzorgen.
Mevrouw Bakker maakte daarbij als variant op Shaekespeare de historische opmerking:

„To be or not to be. A'j d'r moar bie bunt"

Hedenmorgen heeft de heer de Jong kontakt opgenomen met het Nederlands Olympisch
Comité in Amsterdam die zich bijzonder enthousiast toonde.
Uiteraard is het voor de vele mensen die zich reeds enkele jaren inspannen voor de goede
zaak om de Olympische Spelen naar Amsterdam te krijgen, teleurstellend dat nu de
beslissing gaat vallen, negatieve uitingen de goede bedoelingen willen ondergraven.
Het is gelukkig maar een kleine groep van enkele tientallen, die kennelijk overal tegen zijn.

Vanuit Nederland vertrekt morgen een trein naar Lausanne met supporters voorde Olympi-
sche Spelen in Amsterdam, terwijl volgende week ook 5 bussen naar deze Zwitserse stad zul-
len vertrekken. Thans zal vanuit Vorden de karavaan van 25 pro-Olympics auto's de gelede-
ren van de voorstanders der Olympische Spelen versterken.
Ter plekke zal de karavaan in overleg met de Zwitserse autoriteiten door de stad kruisen en
daar waar mogelijk de afgevaardigden uit de hele wereld laten zien dat Nederland overwe-
gend positief is ingesteld.

Dat geldt zeker voor de Olympische gedachte. Ook zal een geschrift in de vorm van humor-
volle tekeningen namens Nederland aan de diverse afgevaardigden worden overhandigd.

ZfK <In alle opzichten Zilde groep positief naar buiten treden. De heer Weevers, de drukker van
deze krant heeft aangeboden spontane reakties van de lezers te willen ontvangen en zo deze
bruikbaar zijn om het succes van het initiatief nog een grotere kans tegeven zal daar gaarne ge-
bruik van worden gemaakt.

,£iolland the country f or the Otympics

Pupillen van 'Vorden9 beleefden
de dag van hun leven in het grote
Park Stadion van Schalke '04
Uitgewuifd door bijna alle vaders en moeders vertrokken deD-pupillen van 'Vorden' zaterdagmorgen
in opperbeste stemming in de door Hotel B akker gesponsorde bus richting Gelsenkirchen. De Vordense
voetballertjes zouden immers een voorwedstrijd spelen tegen de E-pupillen van Schalke. Chauffeur
Gerrit trakteerde de jeugd in de bus via de video op een Amerikaanse politiefilm die erin ging als koek.
In wegrestaurant Hünxe werd een korte pauze gehouden.

De jongens mochten van teamleider
Henk de Jonge (jeugdvoorzitter van
'Vorden' en de man die de kontakten
met Schalke heeft onderhouden) de
bus niet verlaten zonder het Sorbo
trainingspak. Een beetje reklame voor
een Vordense firma in het buitenland
kan natuurlijk nooit kwaad, niet waar!
Onze pupillen voelden zich al best
thuis in Duitsland. Bij het bestellen
van een drankje zei er zelfs één ich
müchte Spritzen. Hij had ergens de
naam op een flesje zien staan maar
wist niet wat het was maar zo te zien
smaakte het wel.

Groot bad
Bij het stadion van Schalke werd het
Vordense gezelschap door het jeugd-
bestuur van Schalke opgewacht. Pas-
jes en toegangsbewijzen werden uit-
gedeeld waarna de Vordense jongens
in de catacomben van het Park stadion
verdwenen.
In de kleedkamer keek de jeugd zich

de ogen uit. Wat zouden ze graag met
z'n allen in het grote bad willen. He-
laas voor hen, het vol laten lopen van
het bad zou meer tijd vergen dan de
duur van de wedstrijd. Dan maar om-
kleden.
"Op dit moment zag je de eerste bleke
bekjes, de jongens werden toch wel
wat nerveus", zo vertelde trainer
Reindjan Westerveld die samen met
Gerrit Wenneker dit jeugdteam onder
zijn hoede heeft.
Intussen werden de schoenveters nog
even strakker aangetrokken en dan
richting grasmat.

KlausAllofs
Marinho Besselink was op dat mo-
ment zo trots als een pauw. In de cata-
comben van het stadion liep hij de
F.C. Köln speler en Duits internatio-
nal Klaus Allofs tegen het lijf. Klaus
gaf Marinho spontaan de aanvoer-
dersband. Marinho de koning te rijk.
Coach Reindjan Westerveld stuurde

het volgende team in het veld: doel
Marinho Besselink; achter Edwin Vis-
ser, Martijn Eggink, Richard Golstein,
Robert Harmsen; midden Alexander
Kappert, Wilco Schouten, Bart Not-
ten; voor Ronald Visser, Wouter Mul-
link, Jochem Emsbroek.

Wisselspelers: Emil Massen, André
Kamperman, André Harmsen.
In het stadion hadden zich inmiddels
zo'n 15.000 mensen op de tribune een
plaatsje gezocht. (Later bij de aanvang
van Schalke - F.C. Köln waren dat er
40.000). De jongens wisten niet wat ze
zagen, zoveel mensen.

De wedstrijd werd met
0-2 gewonnen
Van meet af aan namen de Vordense
D-pupillen tegen de E-pupillen van
Schalde het heft in handen. Jochem
Emsbroek knalde op de lat. Vorden
ging door en na tien minuten werd het

offensief beloond. Via een haag van
„beentjes" bracht Wouter Mullink de
stand op 0-1. Even later nam Wilco
Schouten de bal bij een vrije schop
ineens op de pantoffel 0-2. Dat was te-
vens de ruststand.
Voor de jongens een "prima gelegen-
heid om een blik te werpen op het gro-
te elektronische scorebord. Daar
stond met "koeien" van letters: "Vor-
spiel El Jugend Schalke - Dl Jugend
"Vorden". Halbzeit 0-2". Apetrots wa-
ren ze, die bengels uit Vorden.

Na rust ging Vorden door, hoewel
toch op initiatief van Reindjan Wester-
veld, proberen de "nul" vast te hou-
den. Dat lukte prima en bovendien
was daar door de aanvoerdersband
van Klaus Allofs extra gestimuleerde
vuist van Marinho die demonstreerde
"tot hier en niet verder".

En dan de tegenstoten van "Vorden".
De grootste pechvogel van de dag Jo-
chem Emsbroek. Tegen de lat en
tweemaal tegen de paal. Een kopbal
van Wouter Mullink net naast. De
Duitse defensie stond te wankelen.
Vrouwe Fortuna hielp Schalke echter
een handje. En dan het eindsignaal.
Een 0-2 zege.

Triomfantelijk staken de jongens de
handen omhoog en renden zij richting
zijlijn, naar de leiding. Nog even luis-
teren naar de speaker: "Meine Damen
und Herrn, das Vorspiel zwisschen
Schalke und "Vorden" ist mit nul zu
zwei gewonnen durch die schwarz-
gelbe Manschaft aus Vorden, das liegt
in der Nahe von Arnheim. En zo is
dat. Welk Nederlands team wint in
Duitsland?

Gericht bezig
Intussen liep Jan Golstein met de fo-
tocamera rond, afsof hij al jarenlang
persfotograaf is. De winnende coach
Reindjan Westerveld: "Je hebt het
kunnen zien de jongens hebben zich
uitstekend geweerd. Ze hebben goed
gevoetbald. Samen met Gerrit Wen-
neker ben ik al een paar maanden be-
zig deze jongens doelgerichte oefe-
ningen te laten doen. We laten ze bo-
vendien elke wedstrijd zoveel moge-
lijk op dezelfde plaats spelen. De jon-
gens waren hartstikke blij met de
overwinning. Weetje wat ze na afloop
het eerst vroegen? Reindjan hoeveel
mensen hebben er naar ons geke-
ken?"
Weer terug in de kleedkamer wilde
Marinho Besselink de aanvoerders-
band weer aan Klaus Allofs terugge-
ven. Niet nodig, neem hem maar mee
naar huis, zo liet de sympathieke
Klaus weten.
"Hartstikke fijn, ik zal er nog wel een
keertje van dromen. Eén ding weet ik
zeker, ik doe de band niet meer om. Ik
kijk wel uit, dan is ie zo smerig. De
band ligt boven op de slaapkamer", zo
zegt Marinho die hoopt ook later wan-
neer hij wat ouder is, nog eens een
"groot" voetballer te worden.

Happening
Toen de jongelui zich hadden omge-
kleed werd op de tribune een plaatsje
gezocht om het Bundesliga-duel
Schalke '04 - F.C. Köln te bekijken.
Een voetbalhappening van jewelste.
Dankzij twee "poedels" van derTonie
(Harald Schumacher) leek F.C. Köln
regelrecht afgeslacht te worden. Maar

Duits international Klaus Allofs niet
Marinho Besselink.

u weet het, een Duitse voetballer
knokt door tot het bittere eind.
En dat deed Köln via de geweldige
spitsspelers Thomas en Klaus Allofs.
Klaus deed het voorbereidende werk
en Thomas scoorde drie keer, waarbij
Walter Junghans in het Schalke-doel
nu ook bepaald zijn dag niet had. Köln
won zodoende met 2-4 en dik ver-
diend.
Na afloop liepen we Klaus Fichtel, de
ex-international van Schalke tegen
het lijf. Köln verdient gewonnen?
"Ach wass, scheisse", zo klonk het.
Chauffeur Gerrit had inmiddels de
bus weer gesatt. Het lunchpakket
door Schalke aangeboden werd aan-
gesproken. Een kippepootje, broodje,
stuk Mars en een appel, de magen
konden worden gevuld. En dat naar
huis, honderd en één verhalen en
maar zingen dat Vorden zo'n goeie
club is en dat Vorden vast kampioen
wordt.



Tijdens de herfstvakantie krijg je
dubbele stempels op je viskaart.
Bij aankoop van kinderkleding voor f25,-

Dus 2 stempels en zoals je weet mag je
met een volle kaart (10 stempels)
een kadootje uitzoeken.

Kom snel kijken. De kindercollectie
(al vanaf maat 92) is
nu compleet.

U/ssel
l̂ ^«rtiM^» ™mode
bun;. salleeslraat 3 - vorden

POELIER
HOFFMAN

Kippen
kg.

Hanen

Dl VALEWEIDE

Violen 20 „9,75

1 bos rozen Montrea
(ze staan 14 dagen)

2 Cyclamen
(kunnen goed tegen CV)

Volop bloembollen

4,75

10,—

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Te koop: eetaardappelen,
Surprise, Pimpernel en Irene.
H.SNELLINK,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Tel. 05752-6876.

CONTACT
een graag gelezen blad

Zolang de voorraad strekt.

NAJAARS-AKTIE
op rest-part i j

LADDERS
nu

40%
KORTING

altrex

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22
Zutphen.
Tel. 05750-18411

Landbouwschool
VORDEN

Er is nog plaats jévr enkele
cursisten voor dWursussen

(beginners)

Klauwverzorging
Veeverloskunde

Telefonische inlichtingen:
Landbouwschool
Tel. 05752-1368 of 1040

Leden de Snoekbaars,
a.s. zaterdag 11 oktober vis-
wedstrijd in de IJssel.
Vertrek 13.15 uur vanaf het
Kerkplein.

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
/261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

ierbestrating
inker- of tegelwerk

" 'PRIJS TELT!

Let op de troefprijs van
deze bootie in leer met
suède. Met gepolsterde
instap, snelsluiting en pro-
fielzooi. Gaaf stukje
36-41-7Q 95

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

Duuïthetspms weken
vooriegeld

op Je rekeningstaat?

,vss^p

HERFST-
VACANTIE Dé bankrekening voor 16-26 jarigen:

het Kombi-Pakket

Geniet van deze vrije tijd en ga even naar
"De Tuunte" om ook nog veel geld te verdienen.

Wij geven deze week: op
alle kinder jacks 10,- korting

op alle kinder truien en blouses 5,- korting
op alle kinderschoenen 10% korting

s

bus hebt. En geen weken op je
geld hoeft te wachten.

Neem dus bij ons zo'n handige
Kombi Rekening Je zakgeld of in-

komen wordt er op gestort. Geld
uengaat makkelijk E:

je niet nodig hebt spaar je. En zo-
als we al zeiden: de bank met de S
houdt van tempo. Als jij dat óók
doet zien we elkaar dus morgen
aan de balie.

De bank met de S houdt van tempo.
Dus wordt je geld supersnel overgeboekt.

bondsspaarbank

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Centraal en Oostelijk Nederland

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 'l Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klem Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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



Jaarvergadering Ratti
benoemde Jan Arendsen
tot lid van verdienste
In zaal Schoenaker hield de sportvereniging Ratti afgelopen maandag haar jaarvergadering. De opkomst
was redelijk te noemen. Vyftig leden waaronder de ere-leden Heuvelink en Bos alsmede het lid van ver-
dienste, de heer Th. Polman uit Warnsveld bezochten deze bijeenkomst. In zyn openingswoord ging voor-
zitter Hulsebos uitvoerig in omtrent de redenen waarom de vereniging in tweede instantie "Het Kwetter-
nest" niet van de gemeente heeft geaccepteerd. De verplaatsingskosten beliepen en slordige f 25.000,-
over welke gelden de vereniging (nog) niet de beschikking had; bovendien werd het opnieuw een houten
gebouw, wat betekende een hogere assurantie-premie en hogere energiekosten.

Dank bracht hij aan de diverse com-
missies binnen de vereniging, die het
afgelopen jaar weer hun goede krach-
ten hadden gegeven. Zeer erkentelijk
was hij voor de leden die afgelopen zo-
mer onophoudelijk in de weer zijn ge-
weest met de regeninstallatie op de
drie velden. De velden liggen er ook
nu nog onberispelijk bij. De vergade-
ring onderstreepte deze dankwoor-
den met een applaus.

De financiële stukken van waarne-
mend penningmeester Joh. Huitink
werden door de kascommissie in orde
bevonden en de vergadering keurde
het fnancieel beleid over het afgelo-
pen boekjaar goed.

De begroting voor het komende
boekjaar vertoonde een te verwach-
ten tekort van f 3800,-. Het bestuur
kwam derhalve met een voorstel tot

contributie-verhoging. Na ampele be-
raadslagingen werd met 3 stemmen
tegen het voostel tot contributie-ver-
hoging aanvaard. Voor het eerst sinds
zes jaar weer eens een contributie-ver-
hoging bij de vereniging.

Wel stelde het bestuur een zuinig be-
leid voor. Meevallers zullen dan ook
worden geboekt op de inmiddels inge-

WATERPOLO
Heren Vorden winnen met
7-3 van Natara
De heren van Vorden zegevierden za-
terdagavond met 7-3 van Natara. In de
eerste periode werd via Jaap Sterte-
feld éénmaal gescoord. Jaap Sterte-
feld en Frans Karmiggelt brachten de
stand in de tweede periode op 3-0
waarna Natara tegen scoorde 3-1. In
de derde periode werd het 5-2. Peter
Nijenhuis en Han Berenpas scoorden
de doelpunten. Martin Karmiggelt en
Kier Knol brachten de eindstand op 7-
3.

Dames Vorden wonnen met
17-3 van De Duikelaar
De dames van Vorden hebben weinig
moeite gehad om De Duikelaar zater-
dagavond met 17-3 af te drogen. Een
overwinning waaraan de Vordense da-
mes weinig lol beleefden aangezien
De Duikelaar slechts vijf speelsters in
het water bracht. Het werd dus een kat
en muis spelletje.
In de eerste periode werd het 3-1 door
doelpunten van Antoinet Tiemessen
2x en Marieke Velhorst. In de tweede
periode werd het 9-1. Hermien Ties-
sink 3x; Henriet Hazekamp 2x en Di-
seree Westerveld scoorden de doel-
punten. In de laatste twee perioden
werd tien maal gescoord. Diseree
Westerveld 4x; Henriet Hazekamp
2x; Hermien Kamerling; Hermien
Tiessink 2x en een eigen doelpunt van
De Duikelaar.

Winst voor
Dash dames in eerste
competitiewedstrijd.
De Dash dames hebben er in de eerste
competitiewedstrijd tegen Havoc
geen twijel over laten bestaan wat de
bedoelingen voor dit seizoen zijn. Het
Vordense team na een jaar afwezig-
heid weer terug in de landelijke derde
divisie wil zich dit seizoen in elk geval
in deze afdeling handhaven.
Dash begon zeer sterk en won de eer-

ste set met 15-7. In de tweede set werd
het een spannende strijd waarbij dui-
delijk was dat de gelukkigste zou zege-
vieren. Dat gebeurde door Dash met
17-15.
In de derde set kwamen de bezoekers
knap terug en wonnen zij met 9-15. De
laatste set won Dash overtuigend met
15-7.

Africhten
jachthonden
Zaterdag was de Nederlandse Jagers-
vereniging te gast op de camping de
Wientjesvoort van de familie von
Mengden. Hier vond het africhten
van jachthonden plaats en dan met
name de Weimarse Staande hond.
De honden werden aan allerlei proe-
ven onderworpen zoals de gehoor-
zaamheidsoefening, apporteeroefe-
ning, spoorzoekoefening en de schot-
vastheidoefening.
In totaal deden er 31 honden mee.
Voor het B-diploma slaagden 15 hon-
den en voor het C-diploma 9.

DAMMEN
Onderlinge competitie
H.Hoekman-H.Ruesink 1-1; J.Mas-
selink - H. Graaskamp 2-0; J. Koersel-
man - B. Hiddink 2-0; J. Slutter - M.
Boerkampl-l;R. Slutter-J.Kuin2-0;
S. Wiersma - H. Wansink 2-0; H. Klein
Kranenbarg - B. Wentink 2-0; G. ter
Beest-G. Hulshof 1-1; J. Hoenink-G.
Brummelman l-l;B.Rossel-H.Esse-
link 2-0; B. Breuker - T. Janssen 0-2.
Jeugd: M. Voskamp - M. Klein Kra-
nenbarg 2-0; D. van Dijk - F. Meijer-
man 2-0; F. Meijerman - J. de Vries 2-
0; M. Molendijk - J. de Vries 0-2; A. de
Vries - E. Bos 2-0; D. van Dijk - A. de
Vries 2-0.

Volleybal Dash
De heren van Dash hebben het in de
uitwedstrijd tegen Vios uit Beltrum
niet bol kunnen werken. Het werd een
3-0 zege voor de thuisclub. De overige
uitslagen bij Dash waren als volgt:
Dames: Isala 2 - Dash 2 3-0; WIK l -

De technische staat van uw auto
Nu we de herfst weer zijn ingegaan en de kans dat we in duister of door een an-
dere atmosferische omstandigheid met verlichting aan moeten rijden vergroot
is, wil de Rijkspolitie Vorden daarover U het een en ander vertellen.

A. Met de autoverlichting is het zelden helemaal in orde, en dat terwijl een goe-
de autoverlichting, zowel voor Uw eigen veiligheid als voor die van anderen
van levensbelang kan zijn. Allereerst welke verlichting en waar:
BUITEN DE BEBOUWDE KOM: groot licht of dimlicht maar... bij een aan-
eengesloten wegverlichting DIMLICHT, maar... wanneer sprake kan zijn
van verblinding (denk daarbij ook aan de spiegel van Uw voorligger) DIM-
LICHT.
BINNEN/BUITEN DE BEBOUWDE KOM: 's nachts bij dichte mist of
sneeuwval DIMLICHT, overdag bij schemering of donker weer DIM-
LICHT, overdag bij dichte mist of sneeuwval GROOTLICHT of DIM-
LICHT.
BINNEN DE BEBOUWDE KOM: DIMLICHT. In het algemeen zijn:
breedstralers: mistlichten en verstralers; bermlichten.
Bij het voeren van verlichting is de achterverlichting en de kentekenplaat-
verlichting: VERPLICHT.

Naar aanleiding van bovenstaande wil ik U erop attenderen dat VEILIG VER-
KEER NEDERLAND, afdeling VORDEN gratis verlichting en bandencontro-
les houdt bij de plaatselijke garagehouders en wel op 20 oktober bij garage Groot
Jebbink, 21 oktober bij garage Tragter en 23 oktober bij garage Kuypers. Maak
daar gebruik van. Zowel voor Uw en ons aller veiligheid.

Nog een opmerking: In de toekomst gaan wij, de Rijkspolitie van Vorden, ver-
scherpte technische controles houden. U bent gewaarschuwd.

De Rijkspolitie van Vorden.

Dash 2 3-1; Dash 3 - Boemerang 3 0-3;
Isala 5 - Dash 6 2-1; Dash 7 - WIK 3 3-
0; Dash 8 - Soci 3 3-0.
Heren: Dash 2 - DVO 23-1; DVO 3 -
Dash 3 1-2; Bruvoc 5 - Dash 4 1-2.
Meisjes: M AI Dash l - Sp. Deventer l
3-1; MA2 WSV l - Dash 2 0-3; MB 2
Dash l -WIK l 1-2.
Jongens: JA Dash l -WIK l 3-1.

Biljarten
Het eerste team had een vrije week,
kon dus geen nederlaag oplopen. Dit
in tegenstelling tot de overige drie
teams. Voor géén was winst wegge-
legd.
Kranenburg 2 leed een forse 39-29 ne-
derlaag tegen De Engel 3. Kranenburg
3 kon het op eigen laken ook niet bol-
werken tegen De Zwaan 2. Hier was
de eindstand 29-36. Kranenburg 4
tenslotte verloor thuis tegen Zwarte
Schaar l met 31-36.

Vordë
titie inî Pt

annenkoor, elke maandag repe-
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

Iedere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.
Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Iedere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

OKTOBER
8 NBvPl. vrouwen bijeenkomst

11 de Snoekbaars, IJsselwedstrijd.
15 H.V.G. dorp, maandelijkse avond
16 Bejaardenkring reisje.
17 Jong Gelre dropping
29 HVG dorp, ringvergadering
30 Bejaardenkring.

NOVEMBER
4KPO
7 J ubileumconcertVordens Mannenkoor
7 GMvL, NBvPl + Jong Gelre

feestavond.
8 GMvL, NBvPl + Jong Gelre

feestavond
8 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor

12 NBvPlattelandsvrouwen
13 Bejaardenkring
15 Prinsenbal k.v. de Deurdreajers,

in de Herberg
15 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker
16 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker
19 HVG dorp, maandelijkse avond
25KPO
27 Bejaardenkring

DECEMBER
16KPO
17 NBvPl. vrouwen kerstfeest
18 Bejaardenkring (kerstmiddag)
22 HVG dorp. Kerstavond.

stelde bouwrekening voor een nieuw
(stenen) klubgebouw.
Bij de bestuursverkiezing werd al-
scheid genomen van mevr. G. Heuve-
link-Broekman, welke de vereniging
als bestuurslid gaat verlaten. Wel blijft
zij de voetbalsport beoefenen, blijft zij
de lotto/toto verzorgen en blijft zij
aan als secretaresse van de toernooi-
commissie. In haar plaats werd be-
noemd mej. Emmy Bekman.
Verder namen afscheid in het bestuur
Martin Overbeek, Johan H u i t i n k en
Jan Arendsen. De vergadering bracht
de vertrekkende leden dank voor hun

inzet en krachten aan de vereniging
gegeven. De plaatsen worden ingeno-
men door resp. Wim Klein Heren-
brink,Tonny Overbeek en Gerrit Lub-
bers.
De vergadering benoemde vervol-
gens de heer Jan Arendsen, die tien
jaar de functie van wedstrijd-secreta-
ris-zaterdag had vervuld, op voorstel
van het bestuur tot lid van verdienste.
In de vacature Th. Polman werd de

heer Jan Leegsra benoemd tot pen-
ningmeester.
De periodiek aftredende voorzitter
Hulsebos werd met algemene stem-
men herbenoemd.
Na een boeiende rondvraag, waarin
o.m. aandacht werd gevraagd voor
meer inzet bij de oud-papier-actie en
de kantine-diensten sloot de voorzit-
ter tegen half twaalf de geanimeerde
jaarvergadering af.

Eetcafé

Het Zwaantje
Hengeloseweg - Vorden

Wist u dat wij uitgebreid zijn met
een

BIUART
en geopend zijn
van 10.00-24.00 uur.

Dilly en Henk.

Pak dit voordeel
Wij doen nog niet mee aan de B.T.W.
verhoging, wij betalen hem natuurlijk wel,
maar verkopen voorlopig nog voor oude
prijzen en geven nu

10% KORTING
op fietsen die wij er nog hebben staan
zonder zijreflectie groter dan 22" wielen
of voorzien hem voor U gratis van
zijreflectie.

UW FIETS EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2888

• feestelijke week bij
de RabbbÉlk Elke nieuwe spaarder die
nu een rekeninf \opent en minimaal
f25,- inlegt, krijgf eej n premie van f7,50*.

Bovendien JÏM elke bestaande
jaarder die autorrjatisch gaat sparen deze

>rern|e óók.
Ëii natuurlij k lik deze week weer voor

lere spaarder de^nieuwe jaarkalender klaar. Met als
ïiïm"Wikend Nederland". Helemaal gratis, zolang de

Istrekt. Komjaus nu naar de Rabobank.

Rabobank
ld en goede raad

niet v(xw ZiJvervloot-spaardere. 0038

Nog 3 dagen kunt u profiteren van onze

NAJAARSAKTIE
Bij aankoop vanaf 50 gulden ontvangt u waardebonnen t.w.v.

10% KORTING
PROFITEER VAN DEZE GRANDIOZE AKTIE

Modecentrum

Ruurlo

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

BOUWKUNDIG
TEKENWERK

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Te koop: voederwortelen
op bestelling.
Tel. 05752-6408


