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nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot J2.3O uur -
op woensdag ook van
J 3.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
fop afspraak) maakt bij de receptie
Wethouder Mr. M A.V. van het
Slingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752—2323).

1. Bestemmingsplan
Vorden Golfterrein 1987

O
erSM
34

Nieuws over be-
stemmingsplannen\

I. Inleiding
Er is reeds veel gesproken en geschre-
ven over de plannen van de gemeente
om de recreatie en het toerisme in
Vorden te stimuleren. De economi-
sche versterking van het zwembad
speelt daarbij ook een rol. Jaarlijks
moet er een fors bedrag door de ge-
meente in het zwembad gestoken
worden. De bedoeling is die jaarlijkse
bijdrage af te bouwen.
Dit zijn primair de uitgangspunten ge-
weest voor het maken van plannen
om verblijfsaccomodatie en een golf-
baan te stichten. Behoud, verbetering
en uitbreiding van het totale Vordense
recreatiepakket is een goede zaak
voor de lokale economie.

II. Toeristisch recreatief
ontwikkelingsplan (TROP)

De provincie Gelderland heeft van
oudsher een belangrijke vakantietra-
ditie. In vergelijking met andere pro-
vincies begint het toeristisch voorzie-
ningenpakket te verouderen. In het
TROP voor de provincie Gelderland
staat de ontwikkeling van "doe-vakan-
ties" voorop. De plannen waarover
hier gesproken wordt sluiten daarbij
aan. Steeds meer mensen in Neder-
land gaan de golfsport beoefenen.
Evenals in het verleden met voetbal
en tennis verliest deze sport daardoor
zijn elitaire karakter.

In Oost-Gelderland is volgens de pro-
vincie tot het jaar 1990 ruimte voor de
ontwikkeling van maximaal 18 holes.
Na 1990 is wellicht verdere uitbreiding
mogelijk van het aantal golfbanen in
Gelderland.

III. Haalbaarheidsonderzoek
De stimulering van de verblijfsrecrea-
tie en doe-vakanties, de vernieuwing
van het toeristisch produkt en de eco-
nomische versterking van het zwem-
badcomplex zijn voor het gemeente-
bestuur aanleiding geweest om een
haalbaarheidsonderzoek in te laten
stellen naar de ontwikkeling van een
openbaar goflterrein met verblijfsac-
comodatie in Vorden, en wel in de
omgeving van het zwembadcomplex.
De kosten van dit onderzoek werden
betaald door de provincie Gelderland,
een belegger, Burginvest b.v. en de ge-
meente. De uitkomsten ervan waren
positief. Het intussen bij de plannen
betrokken concern Vendex-Interna-

tional wil de exploitatie van het pro-
jekt verzorgen.

IV. Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan gaat uit van:
- een openbare golfbaan met een

* golfclub;
* driving range;
* putting;
* 18 holes baan;
* 9 holes oefenbaan;

- 150 vakantiewoningen en een hotel
met 100 kamers met bijbehorende
voorzieningen zoals:
* een restaurant;
* overdekt zwembad;
* sauna;
* vergaderaccommodatie;
* tennis;
* manege;
* parkeerterrein.

Het zwembad, het hotel, de golfclub
en de tennisbanen zullen het centrum
vormen. De recreatiewoningen wor-
den zoveel mogelijk in samenhang
met bestaande wegen, bebouwing en
de camping "de Reehorst" gebouwd.
Wellicht moeten de voetbalvelden
worden verplaatst.

V. Fasering
Uiteraard kan het plan niet in één keer
gerealiseerd worden. De voorlopige
gedachten gaan uit naar de onder-
staande fasering.

Fase l
Aanleg van de 18 holes golfbaan,
golfclub, driving range en putting
green. De tijd die nodig is voor de uit-
voering hiervan wordt geschat op 10 a
12 maanden.

Fase 2
Ontwikkeling van vakantiewoningen.
Aanleg van oefengolfbaan. Overname
exploitatie van zwembad. De aanleg
van tennisbanen, etc.

Fase 3
Ontwikkeling van hotel met bijbeho-
rende accomodatie, zoals overdekt
zwembad, sauna, vergaderzalen en
horecavoorzieningen.

VI. Werkgelegenheid
De realisatie van het projekt zal bij de
voorbereiding en uitvoering 300 tot
325 mensjaren werk verschaffen. De
exploitatie zal op jaarbasis 60 a 70 ba-
nen bieden.

VII. Milieu
De ontwikkeling van het projekt heeft
voor het milieu zowel positieve als ne-
gatieve kanten. Een negatief aspekt is
dat er een aantal hectaren bos moet

verdwijnen. Dit bos is echter door ver-
zuring aangetast. Ook de overige plan-
tengroei is daardoor verarmd.
Al het te kappen bos zal elders her-
plant worden. Door een verantwoor-
de aanleg van de golfbaan zal een
fraaier landschap ontstaan. Naar me-
ning van deskundigen kan door een
gericht beleid bij aanleg en onder-
houd de natuurfunktie dusdanig wor-
den versterkt dat een golfbaan een
wijkplaats kan worden voor bedreigde
flora en fauna.
De recreatieve belevingswaarde van
het terrein zal door de aanleg van de
golfbaan uiteraard sterk toenemen.

VIII. Bestemmingsplan
Om de plannen te kunnen realiseren
moet het bestemmingsplan Buitenge-
bied 1982 gedeeltelijk gewijzigd wor-
den. Het nieuwe bestemmingsplan
"Vorden golfterrein 1987" schept de
mogelijkheden om tot realisering van
het projekt over te gaan. Het plan is
thans in ontwerp gereed en ligt vanaf
12 oktober tot en met 30 oktober ter
inzage.

IX. Uitgangspunten bestemmingsplan
Zoals reeds eerder gezegd is zijn de

A
•e»rc ede recrejPc en het toerisme te bevor-

deren door:
- uitbreiding van de verblijfsaccomo-

datie;
- aanleg van een golfbaan en
- het ec^Ëkmisch versterken van het

zwemrmi.

Bij het bereiken van deze doelstellin-
gen worden een aantal uitgangspun-
ten in acht genomen:

1. Verhoging van de landschappelijke
waarde door het ontwikkelen van
een golfbaancomplex als parkland-
schap, waarbij zo min mogelijk bo-
men worden gekapt. De natuur-
waarde moet gehandhaafd blijven
en zoveel mogelijk versterkt wo-
den. Al het gekapte bos moet elders
herplant kunnen worden.

2. Het verdwijnen van een autoslope-
rij in het gebied.

3. Inpassen voormalige vuilstort-
plaats in het landschap, evenals het
inpassen van demanege en het hon-
dendressuurterrein in het totale
projekt.

4. Situering van de verblijfsaccomo-
datie in de onmiddellijke omgeving
van het zwembad, de camping "De
Reehorst" en andere bebouwing
aan de Enzerinckweg.

5. Het zwembad dient voor iedereen
toegankelijk te blijven, ook buiten
het zomerseizoen.

6. De golfbaan moet openbaar zijn,
ook moet op het terrein gewandeld
en gefietst kunnen worden.

X. Voorlichtingsavond/
Indienen schriftelijke reakties

Op 28 oktober a.s. wordt er een voor-
lichtingsavond/openbare hoorzitting
gehouden in hotel "Bakker", Dorps-
straat 24. Aanvang 20.00 uur. Iedereen
is daar van harte welkom.
Tot en met 30 oktober a.s. kunt u uw
mening aan het gemeentebestuur
kenbaar maken over het plan.
Een afdruk van het plangebied treft u
hieronder aan.

2. Bouwvergunningen

Goed om te weten

Op 6 oktober j.l. hebben burgemee-
ster en wethouders een bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer B.J. Platenburg, Het Hoge

24, voor het veranderen van de wo-
ning Stationsweg 23;

- de heer M.G.J. Heuvelink, Storm
van 's-Gravesandestraat 7 voor de
bouw van een carport op het perceel
Storm van 's-Gravesandestraat 7;

- de fam. Van Delden, Zutphenseweg
98, voor het bouwen van een ber-
ging op het perceel Zutphenseweg
98;

- de heer G.D. Enzerink te Zelhem,
voor het verbouwen van het pand
Lankampweg 1.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verkj^^g van een
bouwvergunning bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift indie-
nen.

Bouwplannen waar het^Mege van
Burgemeester en wetnmiders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de vrij-
stellingsmogelijkheid, als bedoeld in
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening jo. artikel 21 van het Be-
sluit op de Ruimtelijke Ordening:

- Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30a
te Vorden, voor het oprichten van
een terreinafscheiding langs de
Nieuwstad.

De hierop betrekking hebbende teke-
ning ligt tot 30 oktober a.s. ter visie ter
secretarie, afdeling ruimtelijke orde-
ning c.a. Eventuele bezwaren dienen
binnen deze termijn schriftelijk ken-
baar gemaakt te worden aan het colle-
ge van B&W.

3. Vergaderingen raadscommissies

Wat wordt er
besproken?

De raadscommissies geven onder
meer advies aan burgemeester en
wethouders over aan de gemeente-
raad aangeboden voorstellen tot het
nemen van een besluit.
Zo nodig stelt het college voorstellen
nog bij of houdt ze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken wor-
den. De leden van de commissies zijn
tevens raadslid.

De commissie voor financiën en
openbare werken vergadert op dins-
dag 20 oktober a.s. om 19.30 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.
Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
- krediet voor kosten bestemmings-

plannen Buitengebied 1982 en
Wientjesvoort;

- verkoop gronden in Medler en het
nemen van een voorbereidingsbe-
sluit;

- gemeentelijke bijdrage in de kosten
van de voorgenomen verplaatsing
GEMS-Metaalwerken en Ems-
broek Installatietechniek BV;

- herverdeling budgetbedrag 1987
Wet Stads- en Dorpsvernieuwing;

- aanvragen en aanvaarden van lenin-
gen en bijdragen uit 's Rijks Kas^
voor de bouw van in totaal 5 eensge-
zinswoningen door de Woning-
bouwvereniging 'Thuis Best" in de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

bestemmingsplannen Kranenburg
1987 en Addinkhof;

- verstrekken lening aan de woning-
bouwvereniging 'Thuis Best" voor
de financiering van de grond- en
bouwkosten van 5 éénsgezinswo-
ningen;

- inzameling huisvuil.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 20 oktober om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende punten:

- uitvoering Hinderwet t.a.v. mest-
bassins;

- krediet voor kosten bestemmings-
plannen Buitengebied 1982 en
Wientjesvoort;

- verkoop gronden in Medler en het
nemen van een voorbereidingsbe-
sluit;

- benoeming lid van de gemeentelijke
monumentencommissie;

- parkeerverboden Smidsstraat Het
Hoge;

- planschadevergoeding;
- gemeentelijke bijdrage in de kosten

van de voorgenomen verplaatsing
van Gems-Metaalwerken en Ems-
broek Intallatietechniek b.v.;

- herverdeling budgetbedrag 1987
Wet Stads- en Dorpsvernieuwing;

- inzameling huisvuil.

De commissie voor welzijn vergadert
op woensdag 21 oktober om 19.30 uur
in het koetshuis, bureau gemeente-
werken. Op de agenda staat o.a.:

- aanvaarding schenking.

INSPRAAK
Ook u kunt, indien u dit wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De stuk-
ken liggen ter inzage in de openbare
bibliotheek en in het dorpscentrum.

Als u in wilt spreken, moet u dit tien
minuten vóór het begin van de verga-
dering aan de secretaris of de voorzit-
ter zeggen. Voordat de behandeling
van de agenda begint, krijgt u dan de
gelegenheid om uw mening te geven.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Rianne Robbertsen; Remco
Olivier Cornelis Balvert.
(7?/?WH^.-J.H. SpeijersenG.E. Elkink;
W.J. Zonnenberg en DJ. Rijnardus.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 18 oktober 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens m.m.v. de Cantorij. Bediening
van de Heilige Doop; 19.00 uur ds. Ver-
sloot uit Ede. Evangelisatiedienst in de
Geref. Kerk, m.m.v. muziekcombo.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 18 oktober drs. P.W. Dekker. Twij-
zelerheide; 19.00 uur dhr. Versloot van
Ede in de Geref. Kerk. Deze laatste dienst
gaat uit van de Interkerkelijke Evangelisa-
tie Commissie.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 17 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
17-18 oktober dr. Haas, tel. 1678.
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 9.00-9.15 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

Weekenddienst tandarts
17-18 oktober G.M. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Contactpersoon mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 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 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

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
N r. 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", Wamsveld

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



Tijdens de herfstvakantie van 19 tl m 24 oktober talrijke

voordelige aanbiedingen in

Kinderschoenen
Tevens gratis voetmeting.

Kom kijken bij

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

ONDERGOED

ÜMOSA
aan, U gaat de kou daadwerkelijk te lijf!
Funktioneel ondergoed is de basis van verantwoorde kleding.
Dat geldt natuurlijk voor jong en oud. Met Thermofit bent U
beschermd. Want Thermofit is warmte-isolerend.
Ideaal voor rheumapatiënten. En pleziering voor 'buitensporters'
Dit ondergoed is tevens uitermate elastisch.
Een 'must' voor sporters.

DAMESMODE
Zutphenseweg 29
7251 DG VORDEN
tel.: 05752-1971

Parkeren voor de deur.

Bij ons in de winkel
voor een wel
zeer speciale prijs

Ordelman & Dijkman
installateurs; gas, tvater, elektra, cv.

b.g.g. 3580

MIELE WASAUTOMAAT
-SUPER ELECTRONIC- W 733
Zeer geavanceerde, vol-elektroni-
sche wasautomaat met digitaal
gestuurde gelijkstroommotor met
volledig aangepaste was- en centri-
fugeprogramma's voor elke textiel-
soort. Extra veilig door 'Waterproof -
systeem. Tot 9 uur vooruit te
programmeren, waardoor nacht-
stroomtarief altijd mogelijk is.
Elektronische bewaking tegen
bedieningsfouten, dus volkomen
veilig voor het kostbare wasgoed.
Zestraps-temperatuurkeuze. Het
centrifugetoerental, dat instelbaar is
op 600,900 of 1250 omw/min wordt
elektronisch gestuurd en bewaakt
Volledig elektronische onbalanskon-
trole. Behoedzame centrifuge-
aanloop. Kogelventiel voor honder-
den guldens wasmiddelbesparing
tijdens de lange levensduur. Licht-
wit, modieus bedieningspaneel.
Tweezijdig geëmailleerd. Kunststof
bovenblad. Roestvrij stalen trommel
en kuip. Radio/TV-ontstoord.
Wolmerk en KEMA-KEUR.

IVfmele
er is geen betere

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

WEEKENDAANBIEDING:

Suikerbrood

) t winkeltje in brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 15, 16 en 17 oktober

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95
MAANDAG
1 9 oktober
500 gram

Pre i
panklaar 95

DINSDAG
20 oktober
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
21 oktober
500 gram

Hutspot
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood daar zit wat in!
Elke dag weer, maar dan natuurlijk
brood van de man die zelf bakt!
Oplaat is zo'n bakker.
Dit zijn de winnaars van onze etalage-wedstrijd:
1e prijs mevr. Ernst 3e prijs mevr. Lichtenberg
2e prijs J. van Amstei 4e prijs mevr. Anema
Allen van harte gefeliciteerd!

WEEKENDAANBIEDING:

3,-
Dik speculaas nu 2,50
Speculaaspopjes Van3,5
Slagroomgebakstuk vansjsvoor 5,25
Wegens enorm succes . ... , j o OfT
ook dit weekend Appel tjeSDrOOCl O,/O

WARME BAKKER

OPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Ons rundvlees
een

Klasse apart

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 kiio 6,95
grof 1 küo 9,90
runder 1 küo 11,50

1 kilo

S pek lapjes 7,25

Schouder- ^ kii0
karbonades 6,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker 250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Lams koteletten,
• L.Lamsbout of
Lams rollade

<• g
'

IRDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

magere PriklapjeSl kilo 15,90

magere Lende rollade 18,90
Hamburgers 5haien
speciaal 4 betalen

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst isog 1,25

gebr. Gehakt 1509 1,25
MARKT AANBIEDING

Bami + nasi 1 k,io 6,25
Pizza's per stuk 6,25

H.O.H. gehakt
1 kilo 6,95

Runder gehakt
1 küo 9,90 *

Magere
Varkenslapjes
1 kilo 6,95

ZITTEN IN LEER
Weekblad Contact

is "in" voor uw

reklame!

OOK IN
LAMOUSTE
LEVEREN

QO "DE VALEWEIDE" 1 bos Chrysanten 3,75 - 2 voor 5,50
T J
fe-' 3 Kaaps viooltjes 5,-

2 Cyclamen 10,- 20 Violen 9,75

Prachtig vormgegeven, moderne zitkombinatie,
uitgevoerd in rundieder.

Drie- en tweezits samen voor de aktieprijs 3995.

HELMINK B.V
Zutphenseweg 24
Vorden-Tel. 05752-1514



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ónze dochter en
mijn zusje

Esther Eveline
Jan, Grada en Inge
Gotink

11 oktober 1987,
Margrietlaan 14,
7261 CD Ruurlo

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Derkje Henrieke

Wij noemen haar

Rianne.

Ap, Els, Moniek
Steenblik

13 oktober 1987,
Hackfortselaan 4
7251 RK Vorden

Voor uw belangstelling en me-
deleven, ons betoond na* het
overlijden van onze lieve moe-
der en oma

Gerardina Johanna
Mullink-Sneijders

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. Mullink

Wij willen iedereen bedanken
die op welke wijze danook on-
ze huwelijksdag tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Hans Speijersen
Gerrie Speijers-

Elkink

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen, kaarten en ka-
do's, die wij op onze trouwdag
mochten ontvangen.

Theo en Gerdien
Simmelink-

Schutte

Meengatstraat 64, Brummen

G.H. Sterringa, huisarts

19 t/m 23 oktober

géén praktijk
De dienst wordt voor spoed-
gevallen waargenomen door:
dr. H.H.P. Vaneker, voor de
patiënten wier achternaam

begint met A t/m K.
dr. W.J.C. Haas voor de pa-
tiënten wier achternaam be-

gint met L t/m Z.

Contactjes
lijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Pingpong tafel en een race-
fiets. Zutphenseweg 40, Vor-
den.

• TE KOOP:
1,5 ha mooi jong gras voor in-
kuilen of voederen op stal. 3de
snee van nieuw ingezaaid land.
Gelegen aan de Almenseweg,
nabij café Lettink. Inl. Tel.
05752-1776 na 1 8.00 uur.

• TE HUUR
in centrum Vorden per 1 nov.
1 persoons appartement. Ei-
gen ingang begane grond. Tel.
05753-7275.

• TE KOOP:
Toyota Corolla Hatchback
1,8 DX Diesel, okt. 1985, grijs
kenteken, 40.000 km, zonne-
dak, perfecte staat, f 14.500,-
TeL 05752-2123.

LEGO
BAZAR SUETERS

Op dinsdag 20 oktober a.s.
hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen
ons 45-jarig huwelijksfeest te herdenken.

-
Zij die ons hiermede willen feliciteren
zijn van harte welkom van 1 5.30-17.00 uur
in zaal "'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34, Vorden.

Henk en Jo
Oonk-Gosselink

21 oktober 1987,
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden

Op woensdag 14 oktober 1987 hoop ik mijn
80ste verjaardag te vieren.

G. Bouwmeester-Pardijs

U bent van harte welkom op mijn receptie,
welke gehouden wordt op zaterdag 1 7 oktober
van 20.00 tot 22.00 uur in zaal „de Herberg" te Vorden.

7251 MZ Vorden, Schuttestraat 26
„Nieuw Rikkenberg"

Wij zijn

gesloten
van maandag 19 t/m woensdag 21

oktober

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART

o*££flO&VQ\JV
&\

een «

\Joo'

Hierbij geven wij kennis, dat op 6 oktober j.l. is overle-
den op 83-jarige leeftijd, onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

Johanna Jacoba Vons
WEDUWE VAN WILLEM GERARDUS BRANDENBURG

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Correspondentie-adres:
P. v.d. Velde, Blauwgras 39,
3068 BA Rotterdam

De overledene is overeenkomstig haar wenst ter be-
schikking gesteld van de wetenschap.

VOOR F1,-DANST UW ELFJE
DE HELE DAG DE GLANSROL!

voor f 1,- een afdruk van
dia formaat 9 x 1 s cm
(10x15 cm f 1,15) en voor
een dubbeltje méér wordt
de 10x15 cm ook In glans
afgedrukt Dit aanbod
geldt tot 51 oktober

Foto Dolphijn
Kerkstraat 1
Tel. 1313

Nu óók
kleurenfoto's
v.a. 0,59

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Uitmuntend zittende gemakspump in G-
wijdte. Met plissé-garnering. Merk-waardig
vanHelioform.

O\NG VAN DE WEEK

ca

3 DESSO zuiver scheerwol
l- woonkamer tapijt
5; 400 breed van 249,-

nu en gratis gelegd

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

De Rookworst is weer in 't land!
Aktie bij alle Keurslagers, GRATIS spaarkaart In de «winkel!

Wat de Hollandse Nieuwe
betekent voor de
vishandelaar, betekent de
eerste Gelderse Rookworst
voor de Keurslager: FEEST!
Met gratis rookworst!

Ook niet te versmaden:

Hamburger
Pigalle

per stuk l y

Tip voor de boterham:

gebr. gehakt
eigen fabrikaat

100 gram 1,25

snij worst
eigen fabrikaat

1 00 gram 1 ,69

Voor het weekend recept:

gehakt h.o.h.

500 gram 4,98

Rib-
en haas
karbonade
5 halen

4 betalen

Er is nu weer volop:

erwtensoep
en

balkenbrij

Let in de winkel op de aanbiedingen met de extra stickertjes
voor de rookworst spaaraktie

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O/«7O

DINSDAG:

Verse Worst

500 gram 4, 98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. 1
500 gram 4,98

VLOGMAN
K

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

179,-
LJCl 141*11' VORDEN - Tel-1514

nCLPimiV Zutphenseweg 24

meubelen «™-«".™>o
Laagte 16

Koninklijke Nederlandse
Vereniging E.H.B.O.

De E.H.B.O.-vereniging afd. Hengelo Gld.
maakt bekend dat zij weer gaat starten met een

nieuwe cursus E.H.B.O.

De cursus start 7 dec. a.s. en bestaat uit 1 6 les-
sen, die gegeven worden op maandagavond.
De kosten zijn f 125,-.

Opgave mogelijk bij: secr. B. Bergervoet,
Het Karspel 27, 7255 CR Hengelo Gld., tel. 3393

of bij mevr. A. Roeterdink, tel. 7384
of dhr. J. Kremer, tel. 2759

7Z Q

Bij inlevering van deze bon:

X Zelfklevend fotoalbum
van 9.95 voor 4,95
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N

5
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5
z
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• LOGA - RAADHUISSTRAAT 22 • LOGA - RAADHUISSTRAAT 22 •

MARJCTl

Veenendaal Supermarkten B.V. heeft in
haar filiaal te Vorden vakatures voor de
funkties van

VERKOOPSTER
SLAGERIJ M/V en

VERKOOPSTER
VLEESWAREN M/V

beide voor 24 uur per week.

Gevoel voor hygiëne en een klant-
vriendelijk gedrag zijn een voor-
waarde voor deze funkties.

Sollicitaties te richten aan de bedrijfs-
leider van de VS-markt te Vorden,
de heer F.B.W. Bleumink, Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden, tel. 05752-2713.

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN-BORCULO HENGELO (GLD) EERBEEK RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN'

Wij hebben een nieuw merk 'TRAIN'
Stoeisterke jongens- en meisjeskleding, goed op elkaar afgestemd en aantrekkelijk geprijsd.

Daarom houden we nu een kleurwedstrijd!
Haal dus een kleurplaat bij Visser Mode, dan kun je meteen kennismaken met TRAIN.
Je kunt de kleurplaat tot en met 24 oktober bij ons inleveren.
Voor de drie mooiste (per leeftijdsgroep) zijn er een aantal _.
waardebonnen beschikbaar.

mei
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

P.S. Iedereen die de kleurplaat inlevert krijgt een prijsje.

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

A/tarten
tttedi doehrefftnJI

Zutphenseweg - Vorden



Verse Mosselen
ze zijn er weer!

geserveerd met rauwkost, stokbrood, frites
en diverse sauzen en een glas witte wijn

f17,50

Mosselliefhebber!
Op zaterdagavond 17 oktober en zondagmiddag 18
oktober kunt u bij ons smullen van op diverse wijze
bereide mosselen met rauwkost, sauzen en nog
veel meer bijgerechten.
Uw tafel gezellig vol lekker eten en een goede karaf
witte wijn, dat is echt ontspannen tafelen.
Over de prijs: voldoende mosselen en een karaf
wijn voor f 22,50 p.p.
Wilt u wel zo vriendelijk zijn van te voren te reser-
veren?

(Op deze dagen kunt u ook van onze restaurant-
kaart eten.)

de Timmerieë jy»
REST AURANT& CAFÉ JM

Arie Maalderink <*
Lochemscweg 16 - 7231 PD Warnsveld. Tel. 05751-1336

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.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Als je de beste meiken verkoopt,

geef je toch ookde beste service..

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

t winkeltje m brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

vV,

Open Huis
Speelgoed, Huishoud en Kadoshop

Bazar Sueters
nodigt U uit woensdag 14 oktober

tussen 16.00 en 21.00 uur.

Donderdag 15 okt.
starten wij

met speciale

Openingsaanbiedingen
6 kop en SChotelS, wit porselein 10,-

Zimmerman TV-kan 14,95
Krups digitaal Kookwekker
van 39,90 voor 1 9,90

o.a.

HobbybOX, diverse kleuren, nu 9,95

een ton Houten blokken nu 12,95
Ruimtepistool van 59,95 voor 39,95

Verder Bingospel nu 9,95

nog véél meer aanbiedingen

Ruim gesorteerd in
Eet- en drinkserviezen, pannen en bestek

Plastic huish. artikelen
Badkameraccessoires

Voor de teken- en schilderliefhebbers
hebben wij het hele Bruynzeel

en Bruynzeel Design assortiment.

U moet beslist komen kijken.
Een attentie ligt voor U klaar

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden - Tel. 05752-3566

FES
r

:^^^ Kwaliteitstextiel
van niveau

koopt u bij DE TUUNTE zó

Heren kolberts
Een zeer uitgebreide collectie
hangt voor U klaar, met als extra
voordeel deze week:

Op alle kolberts geven wij deze

week 20,- korting

Heren stretch cord
pantalon
In een kwaliteits corduroy welke
normaal zeker 1 39,- kost
en bij Tuunte deze week
slechts ^ Q
Weektopper / ï/y ™"

Heren overhemden
In vele ingeweven ruiten van
het bekende merk Nok-nok
met dubbele borstzak.
Adviesprijs 39,95
Tuunteprijs 29,95

Weektopper <£O,

DE GROOTSTE BREIGARENSPECIALIST HEEF DEZE WEEK SUPER AANBIEDINGEN

Super perle garen
1 00% acryl 50 gr per bol
Looplengte 250 mtr.
Voor pen 3-3,5
Adviesprijs 1 ,95
Tuunteprijs 1,50
Weektopper
10 bol slechts

m r*
1 ̂ ,

Ouragon garen
1 00% acryl, mooi zacht garen.
40 gr per bol, 92 mtr looplengte.
Voor pen 4-4,5
Adviesprijs 1 ,95
Tuunteprijs 1 ,50
Weektopper
10 bol slechts

m s\
1 V//~

Super mohair garen
Lady 50%mohair/50%acryl

50 gr. per bol. Voor pen 2,5-3
Looplengte 1 50 mtr.
Adviesprijs 5,50, Tuunteprijs 3,95
Weektopper o C
10 bol slechts OÖ,~

LET OP: De nieuwe kollektie handwerken is binnen.
O.a. Nouvelle, Le Shu, Dier-handwerkpakketten.
Le Shu Kruissteekkussens, enz.

Vraag naar onze
Sponsor Credit Card

voor u zelf en uw vereniging.

Tinoccffio
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

'Pinoccfuo
let op het merk'

Wij meten alle kindervoeten
met de nieuwe Pmocchiometer

Kinderschoenen
o.a. Jochies: de
meest verkochte
kinderschoen
voor een
betaalbare prijs
en goede
pasvorm.

SPORTIEF

Perfecte pasvorm
Alleen bij ons v.a.

Met
insigne

Naturel

59.90

Mephisto's

kwaliteitsschoenen
zijn schoenen uit de
eerlijkste materialen,
puur natuur! Deze
pracht herenschoen

219.-

Sportschoen
o.a. Adidas, Brownies
en vele andere merken
al vanaf 29,90

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk
•oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Hartreanimatie

Nieuwe cursus start op
maandag 26 oktober.

3 avonden
(26 okt., 2 en 9 nov.)
van 19.30-21.30 uur.
Wordt gehouden in het

Dorpscentrum.
Kosten f 27,50 per 3 avon-

den, incl. koffie.

Inlichtingen en opgave
bij mevr. T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024.

met
Televisie

reparaties
direc'

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI lELEVISIh VIIJK)

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

WAT KRIJGEN
WE NOU..?

KOMT DE NMS OPNIEUW MET
IETS DAT U VAN ANDERE

(SPAAR)BANKEN NIET KRIJGT!
Jazeker! Naast alle voordelen
van de NMS als spaarbank
bij uitstek voor de particulier,
nu een interessant dubbel-
cadeau:

* handige zakagenda
met veel extra informatie
over het Museumjaar
1988

* uniek boekje over
de Nederlandse
schilderkunst

Dat is het wel komst-
geschenk voor ,
nieuwe spaarders,
die tijdens de actieperiode:

* een spaarrekening openen met een eerste inleg
van tenminste f 100,-

* of automatisch gaan sparen met een maandelijks
bedrag van tenminste f 25,-

makelaars- en
assurantiekantoor

Zutphenseweg 31
Postbus 46
7250 AA Vorden
tel. 05752-1531
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Nedac-Sorbo schenkt
honderdduizend gulden aan
Stichting Vordens Sportpark

Direktie Nedac-Sorbo b.v. poseert naast de Sorbo-stier (kado van het personeel).

"Wy zyn in 1969 naar Vorden gekomen, onze kinderen zyn hier opgegroeid. De gemeenschap hier gaat
ons ter harte en dat willen we vertolken in een gebaar. Daarom, burgemeester Vunderink, wil ik U hierby
een cheque overhandigen van honderdduizend gulden als eerste aanzet voor de 'Stichting Vordens Sport-
park'." ^
Deze woorden sprak de president-direkteur van de Nedac-Sorbo Groep B.V. oV Jac.H. de Jong zater-
dagmorgen voor een groot aantal toehoorders op het zonovergoten complex aan de Nieuwstad.

Ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan hield de Sorbo deze dag open
huis (ca. 2000 personen kwamen een
kijkje nemen in de "keuken" van het
bedrijf). Onder de aanwezigen het vol-
tallige College van B&W.

De heer de Jong was deze morgen
niet zomaar tot een dergelijk ge-
schenk aan het gemeentebestuur ge-
komen. "Ik heb met de voetbalvereni-
ging 'Vorden' al een paar maal kontakt
gehad over een Algemeen Vordens
Sportpark. Wil men het huidige sport-
park bereiken dan moet men altijd
over de gevaarlijke drukke Ruurlose-
weg. Het zou toch veel mooier zijn
een sportkomplex dichter bij huis te
hebben", aldus dhr. de Jong.

Volgens hem is er een prachtig terrein
voorhanden in de hoek van de Rond-
weg zo ter hoogte van de zuidzijde
van de huishoudschool. De heer van
Ark, voorzitter van de voetbalvereni-
ging "Vorden" heeft inmiddels al wat
besprekingen gevoerd met de Stich-
ting Natuurmonumenten.

Een gedeelte van beoogd terrein be-
hoort nl. aan deze Stichting toe.
"En wat is een nog mooier natuurmo-
nument als een sportpark", zo hield
dhr. de Jong het college voor.

De gedachte van de Sorbo-direkteur
gaan niet uit naar een complex alleen
voor de voetbalvereniging. Ook ten-
nisbanen, zwemdbad e.d. zouden
daar volgens hem uitstekend onder-
gebracht kunnen worden. "Een so-
ciaal kultureel sportgebeuren", zo
omschreef hij zijn idee.

Particulier initiatief
De heer de Jong memoreerde de plan-
nen die er momenteel zijn en die in de
volksmond worden aangeduid als
"economische versterking zwembad".
Een rekreatieplan waarbij ook de
voetbalvereniging "Vorden" nauw be-
trokken is. Omdat hierover nog geen
definitieve uitspraken zijn gedaan, wil
dhr. de Jong het door hem beschikba-
re bedrag ondergebracht zien in de
"Stichting Vordens Sportpark". Het
particulier initiatief moet bij de tot-
standkoming een rol spelen, zo zei hij.

Raad beslist
Burgemeester Vunderink toonde zich
aangenaam verrast met de geste van
dhr. de Jong. "Omdat U praat over een
Stichting in oprichting moeten we
eerst nog maar even met elkaar om ta-
fel gaan zitten hoe we één en ander
precies moeten invullen. Ik heb zelf
geen bevoegdheid om het bedrag van

100.000 gulden aan te nemen; daar-
over moet de gemeenteraad beslis-
sen", ald^burgemeester Vunderink.
Ook hij mrakte in op de ontwikkelin-
gen die er momenteel rondom het ge-
meentelijk sportpark gaande zijn.

"Wij moeten eerst de resultaten van
het onderzoek afwachten. Wat gaat er
met de velden gebeuren, we weten
het allemaal nog niet", aldus dhr. Vun-
derink die de hoop uitsprak dat de
hem aangeboden cheque spoedig ver-
zilverd kan worden.
"Wij hebben veel waardering voor uw
gebaar om de sport te stimuleren. Niet
alleen de sport, ook uw gebaar om de
opbrengst van de aktie voor "De Weh-
me" te verdubbelen getuigt ervan dat
u de gemeenschap een warm hart toe-
draagt. Wij als gemeentebestuur zijn
blij met de werkgelegenheid die u
Vorden biedt. Wij willen u ook graag
zoveel mogelijk ruimte geven om uw
bedrijf verder te ontwikkelen. Met be-
langstelling zullen wij het wel en wee
van de Sorbo blijven volgen", aldus
burgemeester Vundeink, die behalve
de cheque ook het eerste grammo-
foonplaatje kreeg aangeboden.

Een plaat waarbij dhr. de Jong in zijn
rol van zanger/componist een ode aan
Vorden brengt.

Lint van 28.000 kwartjes voor
"De Wehme"
"l l et ligt ui de bedoeling dat we een lang lint van kwartjes gaan maken, vanaf het Dorpscentrum tot aan
het bejaardencentrum 'De Wehme' ", zo liet de organisatie van "Kado voor De Wehme" ons aan de voor-
avond van de aktie weten.
Wel, de familie Sikkens heeft het geweten. Pa en ma Sikkens, daarbij geassisteerd door dochter Anneke
en BertTurfboer van de padvinderij, zaten zondagmorgen op de trap, aan het aanrecht of stonden gewoon
aan tafel om de meters kwartjes van het plakband te ontdoen. Het leek veel op het aloude spelletje uit vroe-
ger jaren "Een kwartje per seconde".

"Monnikenwerk waar we wel een paar
dagen druk mee zijn", zo luidde het
kommentaar. "We doen het echter
wel met plezier", zo vertelde mevr.
Sikkens één der hardwerkende leden
van het aktiekomité "Kado voor de
Wehme".
De aktie is in alle opzichten geslaagd.
M iddels allerhande aktiviteiten, waar-
van de opbrengst in kwartjes werd
omgezet, kwam er zaterdag een lint
van 28.000 kwartjes, dat wil zeggen
7.000 gulden. Dit bedrag zal door de
direktie van de Sorbo worden verdub-
beld, zo zegde president-direkteur
Jac.H. de Jong het comité toe.

Nog meer aktiviteiten
Het bedrag van in totaal 14.000 gulden
zal de komende tijd ongetwijfeld nog
groter worden. Er zullen nl. nog ver-
schillende aktiviteiten worden ont-
plooid. Het Vordens Mannenkoor zal
binnenkort nog een concert organise-
ren.
De bewoners van "Villa Nuova" hou-
den een fancy-fair, terwijl de Her-
vormde Vrouwengroep nog een spel-
letjesavond op het programma heeft
staan.

"En wie weet wat er nog meer georga-
niseerd wordt", zo sprakd^vr. Sik-
kens hoopvol. De aktie v^laterdag,

waaraan zo'n 30 verenigingen op eni-
gerlei wijze medewerking hebben ver-
leend, had tot doel om "De Wehme"
aan enige zinvolle cadeaux te helpen.
Het bejaardencentrum wordt mo-
menteel gerenoveerd. Het budget
hiervoor is bijvoorbeeld niet toerei-
kend om aan alle wensen te voldoen.
Een vogelkooi, een magnetron, video,
bloembakken voor zowel binnen als
buiten het gebouw zijn dingen die
hoog op het verlanglijstje staan.
Door de opbrengst van zaterdag kun-
nen een aantal wensen in vervulling
gaan.

Veel werk door jongeren verzet
(jeugdsoos "'t Stampertje" en
Stichting Ham-Party)
Het prachtige herfstweer heeft de or-
ganisatie zaterdag danig in de kaart
gespeeld, al begon de dag minder for-
tuinlijk. De trekker die de kramen
moest vervoeren kwam zonder diesel
te staan. Gevolg een uur vertraging.

Daarna nog de pecht dat er aanvanke-
lijk geen geluidsinstallatie was. "Ik
kreeg er de zenuwen van", zo verklap-
te mevr. Sikkens.
Gelukkig waren de mankementen
snel verholpen en konden de jongens
en meisjes van de jeugdsoos en de
Ham-Party (die deze dag weer bergen

werk hebben verzet) de eerste kwar-
tjes aanleggen.
Veel medewerking van particulieren.
De burgerij had vrijdagavond voor het
Rad van Avontuur en de Bingo zo'n
120 prijzen binnengebracht. Cakes,
planten, fruitmanden en diverse an-
dere lekkernijen en gebruiksvoorwer-
pen.

De bewoners van "De Wehme" lieten
zich evenmin onbetuigd. Ook daar
verschillende aktiviteiten terwijl de
"keuken" van "De Wehme" ervoor
zorgde dat de medewerkers op de bra-
derie van een natje en een droogje
werden voorzien.
Directrice mevr. Rouwenhorst formu-
leerde de bezigheden in het bejaar-
dencentrum alsvolgt: "De mensen
hier hebben zo'n geweldige dag gehad
dat dit straks bij de officiële opening
bijna niet overtroffen kan worden".

De voorzitter van het bestuur van "De
Wehme", dhr. v.d. Vuurst, bedankte in
de persoon van mevr. Sikkens het ak-
tiekomité voor haar inspanningen.
Gedurende de gehele dag, terwijl de
meters kwartjes (uiteindelijk 600 me-
ter) groeide en groeide, verleenden
vele amateur-artiesten vrijwel be-
langeloos hun medewerking aan het
gebeuren.

99 Gespaarde guldens zijn
harde guldens.

Dat is een keihard feit! 99
Onze gulden heeft een sterke positie in de in-
ternationale geldhandel. Dat verstevigt uw
koopkracht. Bovendien hebben we in ons land
momenteel een bijzonder lage inflatie. Daar-
door wordt de verkregen rente op spaargeld
niet langer "ingehaald" door stijgende kosten
van het levensonderhoud. Sparen is daarom
nu interessanter dan ooit tevoren. Vraag om
een persoonlijk spaaradvies bij de bank met
de S. Dat loont de moeite!

NIEUWS v/d KERKEN

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Opbrengst collectes
• De opbrengst van de Nationale
Collecte Geestelijk Gehandicapte
Kind heeft in Vorden f 8423,40 opge-
bracht.

• De in Vorden gehouden collecte
van de Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren afd. Zut-
phen e.o. heeft f 2987,80 opgebracht.

Evangelisatie-/
zangdienst
Zondagavond 18 oktober
Wat ben je gezegend als je twee ge-
zonde handen aan je lijf hebt.
Wat kun je er veel me doen: slaan en
aaien, werken en knijpen, vouwen en
spelen.

Eigenlijk zijn het ook gezonden han-
den; de opdracht is er om er goed mee
te doen: helen en helpen, scheppen en
bemoedigen, dragen en geven.
In de samenkomst van zondag 18 ok-
tober in het gebouw van de Gerefor-
meerde Kerk bent u, met uw handen,
van harte welkom.

We willen daar met elkaar zingen, bid-
den en nadenken over onze handen.
Laten we de handen ineen slaan; we
zijn er voor elkaar en u hoort er echt
bij. Alles onder het motto: de handen
uit de mouwen.
De bijeenkomst wordt geleid door J.
Versloot uit Ede.



Mevo herdacht tien-jarig bestaan

Afgelopen vrydag herdacht de Mevo te Vorden het tienjarig bestaan. Dat werd overdag gevierd met een
open huis voor de relaties en 's avonds met een gezellig samenzijn voor het personeel. De Mevo is een
toeleveringsbedrijf dat momenteel 25 medewerkers telt. Men is toeleverancier van hoogwaardige pro-
dukten. Naast draaien en frezen bestaan de aktiviteiten uit onder andere zagen, honen, leppen, rond- en
vlaksujpen, ultrasoon reinigen e.d. om maar eens enkele "technische" bezigheden te noemen.
Het machinepark is onlangs uitgebreid met een CNC gestuurde draai- en freesautomaat. De bedrijf sop-
pervlakte bedraagt momenteel 900 m2.

AGENDA

OKTOBER
14 HVG afd. Dorp, maandelijkse

avond
14 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
15 Bejaardenkring. Reisje
16 Jong Gelre Volleybal in het

Dorpscentrum
17 Contact-avond Vordens Dames-

koor. Dorpscentrum
20 NCVB Lezing "Gezond leven"
25 Tuinen van de Wiersse. Herfst-

tinten.
28 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Dicussieavond
29 Bejaardenkring
30 Jong Gelre Schaatsen: kunstijs-

baan in Deventer. .Vertrek v.a. het
Dorpscentrum

Gems Vorden gaat
reuze druktank
transporteren
Gems Metaalwerken B.V. heeft voor
donderdag 15 oktober een uitermate
groot transport op stapel staan. Mo-
menteel wordt in het bedrijf de laatste
hand gelegd aan een vacuüm/druk-
tank met een totale lengte van ca. 25
meter en een totaal gewicht van
30.000 kg.
Met het transport wordt donderdag
tussen 16.00-17.00 uur begonnen.

In het 157-jarig bestaan van het bedrjf
is deze tank het grootste produkt ge-
weest. De nieuwe faciliteiten worden
opgezet voor lengtes tot 40 meter en
gewichten tot 40.000 kg.
Binnenkort zal ook de eindbeslissing
vallen of de Gems naar het Industrie-,
terrein in Vorden zal verhuizen. Deze
beslissing wordt genomen zodra de
definitieve toezeggingen door de
overheid zijn gedaan met betrekking
tot de subsidiering van de verplaat-
singskosten.

Het 1,1 ha grote terrein midden in de
kom van het dorp wordt alsdan omge-
wisseld in een 3,5 ha groot grondstuk
op het industrieterrein.

N.C.V.B. afd. Vorden
Dinsdagavond 20 oktober krijgen de
dames van de afdeling Vorden van de
N.C.V.B. bezoek van mevrouw A.
Blok-van Helden. Zij zal het onder-
werp "Gezond leven" behandelen,
zoals de invloed van goed eten, ont-
spanning, dieet, medicijnverbruik e.d.
Deze avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum.

Dropping Jong Gelre
De vorige week vanwege de slechte
weersomstandigheden uitgestelde
dropping van Jong Gelre afdeling
Vorden, is verplaatst naar vrijdaga-
vond 23 oktober. Het vertrek is vanaf
het Dorpscentrum.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Geroosterd gehakt
Gehakt kun je zo aanmaken datje steeds weer een nieuwe gehaktcrea-
tie op tafel brengt.
Dit weekend staat er geroosterd gehakt op het menu.

Reken voor 4 personen op 450 a 500 gram gehakt half om half.

Leg het gehakt in een kom. Strooi er 4 a 5 eetlepels kruim van witte-
brood of beschuit over.
Voeg 100 gram gesnipperde gekookte ham, l losgeroerd ei, l ragfijn ge-
snipperde ui, l uitgeperst teentje knoflook en l eetlepel ragfijn gehakte
bladselderij toe.
Strooi er wat zout, grof gemalen zwarte peper en l theelepel paprikapoe-
der over. Meng alles met natgemaakte vingers door elkaar. Laat het ge-
haktmengsel een hal fuur in de koelkast staan.
Verdeel de gehaktmassa in 8 porties. Vorm er platte koekjes van. Bestrijk
de koekjes met wat (zonnebloem)olie en rooster ze onder een hete grill
aan weerszijden in 8 minuten bruin. Leg de gehaktkoekjes op een voor-
verwarmde schaal en leg op elk koekje een dun plakje kruidenboter.
Tip: geef bij de gehaktkoekjes knapperig gebakken patates frites en een
gemengde salade.

Bereidingstijd: 20 minuten
Energie per portie: ca. 1315 kJ (315 kcal)

Floralia
Onderstaand volgen nog de uitslagen
van de Floralia-tentoonstelling.

Stekplanten kinderen: Kind op moe-
ders schoot: 1. Johan Korenblik; 2.
Joanne van Amerongen; 3. Jannie
Pelgrum.
Stekplanten kinderen: Vüjtig Liesje: 1.
Joanne van Amerongen; 2. Rik Cella-
rius; 3. I^feiakl Harmsen.
Stekplanffin Volwassen: Blad Begonia:
1. Mevr. Zweverink; 2. Mevr. Koren-
blik; 3. Mevr. Holsbeke.
Stekplanten volwassen: Geranium: 1.
Mevr. van Amerongen; 2. Mevr. Wes-
selink; jÉfcevr. Arfman-Reussink.
Cursisten^Thema Vogels: 1. Mevr.
Groot; 2. Mevr. Kruitbosch; 3. Mevr.
van Veldhuizen.
Cursisten Droogbloemen: Fantasie
klein: 1. Mevr. Eulink; 2. Mevr. Riet-
man; 3. Mevr. Rietman.
Cursisten Droogbloemen: Fantasie
groot: 1. Mevr. Wentink.
Cursisten Droogbloemen: Bieder-
meier: 1. Mevr. Harmsen; 2. Mevr.
Klein Stapel; 3. Mevr. Regelink.
Cursisten Droogbloemen: Wandstuk
klein: 1. Mevr. Regelink; 2. Mevr.
Smallegoor; 3. Mevr. Oosterink.
Cursisten Droogbloemen: Wandstuk
groot; 1. Mevr. Kruitbosch.
Cursisten Biedermeier: 1. Mevr. Riet-
man; 2. Mevr. Wentink.
Cursisten Bakje: 1. Mevr. Rietman; 2.
Mevr. Blom; 3. Mevr. Eulink.
Cursisten Fantasie: 1. Mevr. Rietman;
2. Mevr. Hukker.
Cursisten Tuintjes: 1. Mevr. Klein Sta-
pel; 2. Mevr. Wolters; 3. Mevr. Groot.
Voorwerpen uit natuurprodukt volwas-
sen: 1. Mevr. Decanije.
Tuintjes voor kinderen: 1. Mirjam
Schimmel; 2. Andre en Linda Wesse-
link; 3. Johan Korenblek.
Versier speelgoed voor kinderen tot 14
jaar: 1. Paul Ilbrink; 2. Ruth Brink-
horst; 3. Ronald Regelink.
Eigen gekweekte bloemen volwassen:
1. Mevr. Snellink; 2. Mevr. Hofs; 3.
Mevr. Snellink.
Eigen gekweekte planten volwassen: 1.
Mevr. de Meyer; 2. Mevr. Leunk; 3.
Mevr. Regelink.
Eigen gekweekte vruchten: 1. Gerrie
Hendriks.
Niet-cursisten bakje: 1. Erna Beren-
pas; 2. Mevr. Gotink; 3. Mevr. Decani-
je.
Niet-cursisten Fantasie: 1. Erna Be-
renpas; 2. Rina Berenpas; 3. Mevr.
Kapper.
Niet-cursisten Tafelstuk: 1. Rina Be-
renpas; 2. Gerrie Hendriks; 3. Mevr.
Arendsen.
Niet-cursisten Wandstuk: 1. Mevr.
Scheffer; 2. Mevr. Silvold.

Niet-cursisten Solbe: 1. Mevr. Schef-
fer.
Niet-cursisten Veldboeket: 1. Gerrie
Hendriks; 2. Mevr. Gotink.
Bloemstukjest/mlOjaar: 1. Johan Ko-
renblek; 2. Bernadet Wunderink; 3.
Anita Wolsing.
Bloemstukjest/m 15 jaar: 1. Rob Hols-
beke; 2. Martijn Siemes; 3. Ires Hols-
beke.

Niet-cursisten Droogbloemen boeket:
1. Mevr. Scheffer; 2. Mevr. Regelink.
Niet-cursisten Droogbloemen Fanta-
sie: 1. Mevr. Kapper;-2. Mevr. Rege-
link.
Droogbloemen schilderijtjes: 1. Mevr.
Decanije; 2. Ineke Kapper.
Droogbloemen Biedermeyer: 1. Mevr.
Kapper.
Droogbloemen Wandstuk: 1. Mevr.
Scheffer; 2. Mevr. Kapper.
Amateurs: 1. Dhr. Schimmel; 2. Mevr.
Regelink; 3. Mevr. Huetink.
Droogbloemen gevorderden: l . Dianne
Stegerman; 2. Gonnie Kapper; 3. An-
net Ruiterkamp.
Kinder thema Vogels: 1. Marjolein
Lichtenbarg; 2. Barbara te Vaarwerk;
3. Judith Peters.

den" op tafel. Alles met evenveel zorg
ingekocht en toebereid. Van de een-
voudigste wildschotel tot en met het
meest indrukwekkende culinaire
hoogstandje: alles met 'n geheel eigen
smaak en 'n eigen gezicht.

Want het samenwerkingsverband van
de presentatie huldigt het principe van
eenheid in verscheidenheid.

De restaurants achter de gezamenlij-
ke presentatie vertellen in de "wild-
krant" zelf wat ze precies te bieden
hebben. Niet zelden is dat een arran-
gement dat ook buiten het culinaire
gedeelte om veel "om van te watertan-
den" inhoudt. Waarmee weer eens
wordt bewezen, dat "Wild eten in de
Achterhoek" meer is dan alleen maar
een aktie van een aantal horecabedrij-
ven. Het is een op gastronomische ge-

neugten toegespitste gezamenlijke
presentatie van een,mooi stuk Neder-
land, dat ook in de herfst en winter
een bezoek meer dan waard is.

De wildkrant is verkrijgbaar bij de
VVV's in de Achterhoek, de deelne-
mende bedrijven en bij Streek-VVV
Achterhoek, Postbus 230, 7200 AE
Zutphen, tel. 05750-19355.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Wild eten
inde
chterhoek^

Gerenommeerde restaurants
maken er weer een feest van.
Wild eten in de Achterhoek, wie het
eens heeft gedaan, die komt er zeker
op terug. In veruit de meeste gevallen
niet één keer, maar meermalen, zo
vaak mogelijk zelfs. Om nog meer
mensen op het wildspoor te zetten, is
er ook dit jaar weer de gezamenlijke
aktie van een aantal zeer gerenom-
meerde Achterhoekse restaurants en
de Streek-VW Achterhoek. Het is nu
al voor het zevende jaar (van oktober
tot en met december), dat dit culinaire
hoogstandje zijn stempel drukt op een •
stukje Nederland, waar het ook om
andere redenen goed toeven is. Zeker
in de laatste maanden van het jaar.

Het bijzondere van de aktie is, dat alle
deelnemende eetgelegenheden hele-
maal zelf kunnen bepalen hoe ze hun
aandeel in de aktie invullen. Bindend
voorgeschreven is slechts, dat zij culi-
naire hoogstandjes van wi*fc:ombine-
ren met een passende iWroiance en
optimale sfeer. Waarbij zij de welhaast
spreekwoordelijke Achterhoekse
gastvrijheid zodanig dienen te huldi-
gen, dat hun gasten zich helemaal
thuis voelen. In de zev^Ëtoren van
zijn bestaan is de aktie " Îd eten in
de Achterhoek" tot een begrip gewor-
den, waar geen fijnproever die zich-
zelf respecteert, nog met goed fatsoen
omheen kan. Het culinaire element
domineert natuurlijk en wel op een
ongekend hoog niveau. Wat niet in de
laatste plaats wordt veroorzaakt door
een spontaan groeiend competitie-
element onder de keukenmeesters.

Fazant, haas, ree, zwijn, eend, patrijs,
het komt allemaal "om te likkebaar-

Lhin' Blues en Rob
Hoeke naar Vorden
Geïnspireerd door succesvolle avonden met artiesten uit de jaren zes-
tig en zeventig zoals Q65, Armand, Demis Roussos, organiseert "de
Herberg" te Vorden op zaterdagavond 7 november een unieke, af en
toe swingende, Bluesavond.

Op deze avond zullen op 2 podia op-
treden de regionale groep 'The Chess
Blues Band", de Haagse formatie "Li-
vin- Blues" en de aan een geweldige
come-back bezig zijnde "Rob Hoeke's
Blues Boogie Woogie Band".
"Livin' Blues" stond wekenlang hoog
genoteerd in de nationale hitparade
met het nummer "Wang Dang Dood-
le" en Rob Hoeke haalde zelfs de
Amerikaanse top honderd met de le-
gendarische hit "Margio".

Rob Hoeke behoort op dit moment
tot één van Europa's beste Boogie
Woogie pianisten en werd onlangs
door eigenaar Corry ten Barge gekon-
trakteerd op een "Goud van Oud festi-
val" te Borne, alwaar ook optraden
Chubby Checker, Wilson Picket, The
Manhattens en The Equals.

Kaarten
zijn nu al in voorverkoop verkrijgbaar
bij "de Herberg".

Aanvankelijk kookte het bloed hem in de benen.
Maar wat was die weg lang. naar A thene. ̂
Af en toe deden de kuitjes wel wat erg zeer.
Wellicht een reden om af te zien van een 2e keer.

N.J.

Brandweer brengt Henk Leeflang
fruithulde

De Vordense vrijwillige brandweer blijft in het nieuws. Gisteravond ging de ploeg in volledig tenue in de
brandweerauto richting huize Leeflang.
Collega brandweerman Henk Leeflang heeft nl. vorige week in Griekenland de originele marathon gelo-
pen. De Vordenaar deed over deze circa 41 kilometer lange marathon in Athene ruim 4 uur. /yn collega
spuitgasten vonden dit een voortreffelijke prestatie. Als blijk van waardering mocht Henk Leeflang een
fruithulde in ontvangst nemen.



- RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden

Zaterdag
7 november

aanvang 21.00 uur

Grandioze
bluesavond
m.m.v. Chess Blues Band

L i vin' Blues
Rob Hoeke's

Boogie Woogie Band
Een avondje
terug in de tijd. Entree: f 1 2,50

Kaarten vanaf heden in voorverkoop verkrijgbaar.

Geopend m.i.v. donderdag 15 okt.

Behandeling op afspraak.

Dépositair: Arnaud.

HUIDVERZORGING

{juulta

Het Jebbink 36 . 7251 BM Vorden .tel. 3025

Muzikaal //
onthaal voor'

nieuwe/^ J
• . • • ; 1 •••*&• .

W.

In sparen zit meer muziek dan ooit. Want als u nu hij ons gaat sparen, krijgt u
een prachtig cadeau: een rood-wit-blauwe Kubus-radio*. Deze unieke en
speciaal voor de bank met de S vervaardigde radio meet 7 x 7 x 7 cm en werkt
op batterijen. U kunt 'm dus makkelijk meenemen en overal gebruiken.
Maar wees er snel bij. De aanbieding geldt tot 24 oktober. Bij de bank met

de S bij u in de buurt informeert men u graag over de rekeningsoort en
voorwaarden.

* Zolang de voorraad strekt. U k u n t ook kiezen voor t 7,50 spaarpremie. Minimum inleg f 25,-

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE: Enschede: Hoofdkantoor Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat164- Deppenbroek: Rijnstraat56
- Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.Hengelo: Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
- Klein 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. Lichtenvoorde: v. d. Meer de Walcherenstraat 2b.Vorden: Decanijeweg 3.

Wegens vakantie

gesloten
19 t/m 23
oktober

Schoenmaker!}

Visser

Voor massage's en
advies

bij huidverzorging:

HUIDVERZORGING

GUUSTA BRUGGERT
tel. 05752-3025

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

06 juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

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

Huisbrandolie, petroleum,
dieselolie

Scherpe prijs

60 liter motorolie
20W40 SF

240,-
G. Weulen Kranenbarg

en Zn. B.V.
Vorden - Enkweg 3

Tel. 05752-1217 of 1811

Zaterdag 24 oktober
ontvangen wij weer

Hollandse en Amerikaanse
eikels (apart houden).

Geen stenen en doppen.
Tevens ontvangen wij

Beukenootjes.
Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26, Vorden (tel. 1464)

Ook de kleintjes stappen eigenwijs het najaar in met echte
~Piedro's. Let op de kleuren en de moderne "Jamboree klep".

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

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Gereedschap
nodig?

SANDVIK
SNOEIZAAG

BLADHARK

Prima
bladhark met
verenstalen tanden,
werkbreedte 50 cm.
Compleet met originele
Wolfsteel.

Voor uiteen-
lopende tuinkar-
weitjes. Gebogen zaag-
blad. Kan op een stok
gemonteerd worden.

Naar de Beer
Ook voor Tuingereedschap!

DE BEER BV
Spittaalstraat 22

Zutphen

Tel. 05750-18040

Monutaverzorgt de uitvaart
betrouwbaar en betrokken.

•
Sl&si Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en
verzorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

Ons Uitvaartcentrum staat daarbij
volledig tot uw beschikking. Voor het
opbaren, het houden van een
afseheidsdienst en het ontvangen van
condoleantie-

MONUTA
UITVAARTVERZORGING

Uitvaartcentrum: Vorden, Het Jebbink 4, 05752 - 2749.
Uitvaartverzorgers: (J. van Manen, Zutphen.

05750- 19980. J.H.C. Box, Lochcm,05730-4555.
(J.J. Wissink, Loc hem, 057:50- 4198.

Voorinformatie: A.G. Brrcndsen, Slrodijk9,
Vorden, Of)752 - 1844.

ECHT GRIEKS... JE PROEFT TI
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

INEPOU
NOSTIMOE!

(DitlsheeltekkcrO

a.s. zaterdag 1 7 oktober
is vanwege een grote partij

"'t Pantoffeltje"

gesloten
bodea

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

M oven piek ijs
bij

Banketbakkerij

J. Wiekart
Tel. 1750

Koulouzakia
een heerlijk broodje

Doe mee aan de prijsvraag voor een reis naar
Griekenland en de 240 andere prijzen!

Echte Bakker
VAN ASSELT

THEACTION* SPORTSWEAR



Drietal moest "afzien"!

Vorige week maakten we al melding van de weddenschap tussen de begeleiders van het A-elftal van Vor-
den en de spelers.
We willen niet nalaten deze week de foto van het "stoere drietal" af te drukken.

SPORTNIEUWS

• Damesvoetbal
Sp. Neede II-S.V. Ratti II
Met 8 dames en l leider vertrokken
wij naar Neede. Iedereen van ons was
ervan overtuigd dat wij de twee pun-
ten in konden leveren.
Maar de bal is rond en dat bleek dan
ook wel.
Ongeveer na 10 minuten wist Brigit
Bos via een goed genomen vrije trap
van zusje Angela de keepster uit te
spelen en het eerste doelpunt te sco-
ren.

De dames van Neede kwamen mas-
saal opzetten wat net voor rust resul-
teerde in een vrije trap die benut werd.
De ruststand werd dus 1-1.
Vol goede moed gingen wij verder.
H et was ongeveer dezelfde situatie als
in de eerste helft, waardoor wederom
Brigit Bos ons op voorsprong bracht:
1-2.
Na dit doelpunt hebben de Ratti-da-
mes alles op alles gezet om de 2 pun-
ten te behouden. Vermoeid en dolge-
lukkig waren zij, toen de scheidsrech-
ter affloot. Het onmogelijke is moge-
lijk geworden.

• Uitslagen v.d. Vorden
junioren

Longa '30 A2-Vorden Al 2-5, Vorden
A2-SHE (Hall) 0-4, Victoriaboys Bl-
Vorden BI 4-2, Vorden B2-AZSV B3
vervallen, Vorden Cl-Almen Cl 4-2.
Het vriendschappelijke duel van Vor-
den C2 tegen Viod C2 eindigde in een
2-6 overwinning voor de gasten.
Wedstrijd programma junioren:
Vorden Al-SSSE Al (Eibergen), Sp.
Lochem A2-Vorden A2, WWNA BI
(Apeldoorn)-Vorden BI, Vorden B2-
Sp. Neede B3, Vorden Cl is vrij, Vor-
den C2-Pax C2 (Hengelo).

Senioren
ABS 1-Vorden l 1-1, Vorden 2-Klein
Dochteren 2 6-3, Lochem 6-Vorden 3
0-0, Vorden 4-Zutphen 5 2-1, Baakse
Boys 3-Vorden 50-1, Oeken 5-Vorden
6 2-1, Vorden 7-Zutphania 6 2-1.
Wedstrjjdprogramma senioren:
Vorden 1-Zutphania l, Vorden 2-
Ruurlo 3, de Hoven 2-Vorden 3, Vor-
den 4-Ruurlo 6, Oeken 2-Vorden 5,
Vorden 6-Loenermark 12, de Hoven
5-Vorden 7.

Vorden nog steeds ongeslagen.
Gelijkspel 1-1 uit tegen ABS
Bathmen
Vorden l heeft zondagmiddag uit te-
gen ABS uit Bathmen een 1-1 gelijk-
spel behaald. Een resultaat waar bei-
de ploegen kontent mee konden zijn.
Door opnieuw ongeslagen te blijven
geeft het team van trainer de Weerd
duidelijk aan, dat er tot dusver zeer
konstant gespeeld wordt. (Een he-
melsbreed verschil met vorig seizoen
toen in de eerste acht wedstrijden
slechts drie punten werden behaald).
Door het gelijke spel tegen ABS moet
Vorden de koppositie nu delen met
Dierense Boys en Markelo. Deze
ploegen hebben uit de tot dusver ge-

speelde zes wedstrijden 9 punten be-
haald. ABS volgt met een punt min-
der.
Vorden heeft in Bathmen voor rust
verzuimd enkele goede kansen te be-
nutten. Met name Peter Hoevers liet
een goede mogelijkheid onbenut. Ei-
genlijk een beetje tegen de verhou-
ding in kwam ABS vijf minuten voor
rust op een 1-0 voorsprong door een
doelpunt van Hanny Janssen.
Direkt na rust kwam Vorden sterk te-
rug en het was Andre v.d. Vlekkert die
de gelijkmaker liet aantekenen. Hier-
na ontstond een gelijkopgaande strijd,
waarbij Vorden in de slotfase doel-
man Wïm Harms nog kon bedanken
toen hij de bal na een schot van de
ABS aanvoerder nog juist over de lat
kon tikken.

• "Vorden '64" heeft thans ook
meisjesteam

De Vordense zwem- en polovereni-
ging "Vorden '64" heeft voor het eerst
sinds jaren weer de beschikking over
een meisjesteam. Inmiddels heeft het
zevental ook de eerste competitie-
wedstrijd achter de rug. Tegen Neptu-
nes werd met 10-5 verloren. De tegen-
doelpunten kwamen op naam van
Liesbeth Brinkhorst en Karin Rou-
wenhorst 3x. De jongens van Vorden
boekten een 12-2 zege op Natare. De
doelpunten werden gescoord door
Riek Groot Roessink 3x, Andre Kar-
miggelt 5x, Harold Kolkman 2x,
Christian Brinkhorst 2x.

Onnodige nederlaag Velocitas
Velocitas l heeft thuis in een harde
wedstrijd geheel onnodig een 1-2 ne-
derlaag geleden. De bezoekers kwa-
men op gelukkige wijze aan een 0-1
voorsprong toen één der spelers de
bal met de hand meenam wat de
scheidsrechter ontging. Na een goed
genomen hoekschop van B. Wentink
zorgde M. Gotjé voor een 1-1 rust-
stand.
Na rust schoot A. Wagenvoort kei-
hard tegen de onderkant van de lat.
Velocitas kreeg een paar maal een nu-
merieke meerderheid maar slaagde er
niet in om dit uit te buiten. Zelfs werd
het vlak voor tijd nog 1-2 toen de Ve-
locitas-defensie slecht wegwerkte.
Programma: Maandag 19 oktober:
A.Z.C. — Velocitas (dames); Vrijdag
23 oktober: Go-Ahead — Velocitas be-
ker (heren).

Treffers gaat promotie-
wedstryden spelen
De Vordense tafeltennisclub Treffers
is gerechtigd promotiewedstrijden te
spelen. De belangrijke thuiswedstrijd
tegen Hercules werd nl. met 7-3 ge-
wonnen. F. Hovenkamp won al zijn
partijen. S. Hovenkamp won twee-
maal en R. Gasper éénmaal, terwijl
ook het dubbel werd gewonnen.

De jeugd van Treffers won met 7-3
van Grol. Joanne en Chr. Wichers
wisten alle partijen te winnen, alsme-
de het dubbelspel. Deze week wordt
nog gespeeld Treffers l — Taverdo;
Unitas 2 — Treffers 2 en Slagvaardig l
- Treffers (jeugd).

Uitslagen Biljarten
Woensdag 30 september: Kranenburg
l - Excelsior 2: 29-40; Woensdag 30

september in Baak: Ons Genoegen 4—
Kranenburg 2:31-36; Donderdag l ok-
tober: Kranenburg 3 — Modern 3: 37-
31; Dinsdag 29 september: Kranen-
burg 4 - Olburgen 4: 30-38.

• Herfstrit
"De Graafschapryders"

De door de heren G. Versteege en L.
de Boer uitgezette "Herfstrit" van de
VAMC "De Graafschaprijders" trok
een flink aantal deelnemers. De uit-
slagen waren alvolgt:
Auto's A-klasse: l.W.D. Wisselink,
Ruurlo, 114 strafpunten - 2. H J. Cor-
tumme^eldijk, 143 str.p. - 3. B. Re-
gelink, ^rden, 164 str.p. Auto's B-
klasse: 1. P. Reinders, Zutphen, 63
str.p. - 2. E.A. Versteege, Hengelo,
142str.p.-3. H.BJ.Horsting,Vorden,
143 str.p. Toerklasse leden: 1. J.H. Eb-
bers, L^fcenvoorde, 77 str.p. - 2. W.
v.d. WaPRitphen, 102 str.p. - 3. S. de
Boer, Hengelo, 140 str.p. Toerklasse
niet-leden: 1. R. Pit, Tienderveen, 32
str.p. - 2. G J. Bergsma, Ruurlo, 34
str.p. - 3. B. Lensink, Holten, 63 str.p.
De poedelprijzen gingen naar: L. Wo-
pereis, Lichtenvoorde - E. Horsting,
Vorden en J. Vrogten, Doetinchem.
De heer B. Regelink reikte de prijzen
uit.

• Dammen
OG Almen-DCV 3: 7-9
Het derde team heef ook de tweede
wedstrijd in winstomgezet. Na een
spannende wedstrijd haalde Martin
B oersbroek bij een 7-7 stand de winst
binnen. DCV startte slecht: Wim Be-
renpas liep 2 schijven achterstand op,
maar wist daarna toch nog te winnen.
Hierna verloren Erik Brummelman,
Bertus Wentink en Jurgen Slutter,
waarmee de stand 6-2 werd voor Al-
men. Mike Voskamp had inmiddels
een schijf gewonnen en sloot zijn te-
genstander daarna zover op, dat hij
kon opgeven. CoachGercoBrummel-
man speelde een korte vleugelopslui-
ting dusdanig uit, dat zijn tegenstan-
der in ademnood kwam en moest of-
feren. Ook hier dus winst. Ook Berend
Rossel had, na en gelijkwaardige par-
tij, ineens goede kansen gecreëerd.
Hij nam echter een foutieve afwikke-
ling, waarna hij in remise moest berus-
ten. Martin Boersbroek tenslotte
kwam verdiend tot winst.

DCV 4-UDC Ulft 3: 7-5
Het vierde team heeft revanche geno-
men voor de nederlaag die ze vorig
jaar tegen UDC 3 hebben opgelopen
(en die het kampioenschap van de
vierde klasse heeft gekost). De klok
bleek wel de scherprechter bij deze
wedstrijd. Bij een 5-5 stand (ontstaan
door keurige overwinningen van Mike
Voskamp en Han Berenpas, alsmede
een remise van Anja Bouwman) stond
Rik Slutter kompleet verloren. Zijn te-
genstander had echter teveel tijd ver-
bruikt en "ging door de vlag", waarna
de winst toch naar Rik Slutter ging, en
daarmee de eindoverwinning naar
DCV.

DCV Vorden-Philips Eindhoven 2:11-9
De eerste overwinning, zij het krap, is
binnen voor DCV 1. Nu ook koploper
De Ridder verrassend verloor van
Lunteren, is de strijd weer geheel
open. Vier teams leiden met 4 punten;

4 teams, waaronder DCV volgen met
3 wedstrijdpunten.
De punten waren ongelijk verdeeld in
de wedstrijd. Aan de bovenste 5 bor-
den werden 8 punten verdiend, de on-
derste 5 leverden 3 punten.
Harry Vos verschalkte Philips-topsco-
rer Hottinga met een damzet in overi-
gens al goede positie. Henk Hoekman
en Jan Masselink moesten de over-
winning halen uit eindspelfinesses,
waarbij Henk Hoekman in tijdnood al
de winst had laten lopen. Jan Masse-
link nam een doorbraakkombinatie in
goede stand, die objektief bezien re-
mise was. Zijn tegenstander nam ech-
ter de enige verliezende variant.
Gerrit Wassink lokte zijn tegenstan-
der naar voren, die hierop gretig in-
ging. Te gretig, want Gerrit ruilde een
en ander, en zijn tegenstander stond
kompleet vastgebonden. De winst
was daarna niet moeilijk.

Rynsburg-DCV junioren: 5-3
Het juniorenviertal moest voor de
eerste wedstrijd naar het verre Rijns-
burg. Hier werd een 5-3 nederlaag ge-
leden. Mike Voskamp en Michiel
Boerkamp kwamen er niet of nauwe-
lijks aan te pas bij de tegenstander.
Martin Boersbroek had een goede
stand, maar verprutste deze door een
schijf weg te geven. Gelukkig had zijn
tegenstander ook niet zijn beste dag
en gaf de schijf weer terug. Hierna
won Boersbroek wel. Jurgen Slutter
had met en schijf voor ook goede
winst kansen, maar liet het remise lo-
pen.

Jeugdwedstrjjd Vorden-Zutphen
Op vrijdagavond 9 oktober is een oe-
fenwedstrijd gespeeld tussen de jeugd
van Vorden en de jeugd van Zutphen.
De eerste wedstrijd eindigde in 11-5,
de 2e in 9-7; beide in het voordeel van
Vorden.

Onderlinge kompetitie
H. Ruesink-G. Wassink 1-1; H. Hoek-
man-J. Koerselman 2-0; T. Janssen-M.
Walraven 0-2; B. Hiddink-J. Masse-
link 0-2; B. Nijenhuis-Th. Slutter 1-1;
B. Rossel-J. Slutter 2-0; G. ter Beest-
H. Lenselink 2-0; H. Ordelman-H.
Wansink 0-2; M. Klein Kranenbarg-b.
Wentink 0-2; G. Hulshof-H. Klein
Kranenbarg 0-2. ^^

• Dash dames keren met volle
buit terug uit Sneek

De dames van Dash hebben de uitste-
kende kompetitiestart fl^n vorige
week tegen DVC uit DoKkum (een
wedstrijd die op een wat onfortuinlij-
ke wijze met 2-3 werd verloren)
jongstleden zaterdag doorgetrokken.
Uit tegen Animo uit Sneek werd een
1-3 zege geboekt. In de eerste set zag
het niet naar een Vordense zege uit.
Er werd zeer slecht gespeeld, waarbij
het verdedigende blok het volkomen
liet afweten.
De Dash dames hadden in de tweede
set het zelfvertrouwen weer voor een
groot deel terug gewonnen. Het ging
allemaal nog niet overtuigend maar er
werd wel met 11-15 gewonnen. En
dan te bedenken dat Dash in deze set
op gegeven moment tegen een 7-2
achterstand aankeek.
In de daarop volgende twee sets was
Dash duidelijk de betere ploeg. Vooral
tegen de verschillende aanvalsvaria-
ties hadden de Sneek-dames geen ver-
weer. Het werd in beide sets een regel-
matige 9-15 overwinning.
"Voor mij een bewijs dat we met deze
ploeg nog een heel eind kunnen ko-
men", zo sprak trainer/coach Jaap
Sanders na afloop.

• PKV-nieuws
Op de landelijke jongdierententoon-
stelling van Ornithophilia te Utrecht
wisten de leden van PKV Vorden
mooie predikaten te behalen.
Grote hoenders: Wyando Columbia H.
Berenpas 2x G; Wyandotte wit J. Rou-
wenhorst lx F, lx ZG; W. Rietman 2x
ZG, 2xG.
Dwerghoenders: Wyandotte Columbia
H. Berenpas IxZG, lx G; Wyandotte
blauw getekend H. Berenpas lx G;
Wyandotte wit J. Rouwenhorst 2x
ZG; Watermaalse baardkriel mej. G.
Sanders lx ZG, lx G; Faverolle zalm
mej. G. Sanders 2x G.
Duiven: Hollandse kropper zwart ge-
tijgerd lx ZG - Voorburgse schild-
kropper blauw lx F - Afrikaanse
meeuw zwart lx ZG - Afrikaanse
meeuw blauw lx G - Afrikaanse
meeuw bont lx G; Temeschburger
scheck lx ZG. Alles van mej. G. San-
ders.
Konijnen: Vlaamse reus ijzergrauw
G.J. ten Bokkel lx ZG, 2x G; Groot
zilver H. van Heerde lx G; Nieuw
zeelander rood G. Lenselink 3x ZG;
N ieuw zeelander wit H. Verstege 2x F,
3x ZG; Wener blauwgrijs W. Rietman
lx G; Rexgeel M. Lijftogt IxZG; Rex
Castor M. Lijftogt lx ZG, lx G.

• Schooldamtoernooi
Het jaarlijkse schooldamtoernooi dat
de Vordense damclub DCV organi-
seert is gepland op zaterdagmorgen 7
november in het clublokaal "d'Olde
Smidse".

P.V. "de Blauwkras"
Kampioenen 1987

N-Get. Vitesse Get.
l.J. Eulink l.G.Boesveld
2. G.Boesveld 2. J. Eulink
3. Joh. v. Gijssel 3. J. Bosvelt

N-Get. Mid-fond Get.
l . J . Eulink 1. G. Nekkers
2. G. Boesveld 2. J. Eulink
3. J. Bosvelt 3. Joh. v. Gijssel

N-Get. Fond Get.
l .J . Eulink l.G.Boesveld
2. G. Boesveld 2. G. Nekkers
3. H. ter Beek 3. J. Eulink

N-Get. Jonge duiven Get.
l .J . Eulink LH. ter Beek
2. G. Boesveld 2. J. Eulink
3. G.Jansen 3. G. Nekkers

N-Get. Na-vlucht Get.
LH. ter Beek LD. de Beus
2. J. Bosvelt 2. J. Eulink
3. J. Eulink 3. J. Bosvelt

N-Get.
l.J. Eulink
2. G. Boesveld
3. H. ter Beek

Generaal Get.
l.J. Eulink

2. G. Boesveld
3. G. Nekkers

Kampioen oude duif 1987
J. Eulink 85-0721309 l lx prijs

Kampioen jonge duif 1987
G. Jansen 87-1450181 5x prijs

Super
L J. Eulink

2. G. Boesveld
3. H. ter Beek

Generaal over alle vluchten
(Jeugd)

1. Ronny de Beus
2. Annegeer Hilferink

3. Marcel Nijhuis

Uitslagen
Flash-Vordeni '
Jeugdteams: Team 1: De uitwedstrijd
tegen Doetinchem op 4 oktober jl. is
geëindigd in een overwinning met 8-0.
Team 2: Rectificatie is noodzakelijk
nu achteraf is gebleken dat dit team de
uitwedstrijd tegen Keppel op 26 sep-
tember heeft gewonnen met 6-2. Dit
in tegenstelling tot de eerdergenoem-
de nederlaag in het vorige "Contact".
De mascotte die men mee heeft geno-
men heeft dus geholpen.

Seniorenteams: Team 1: De thuiswed-
strijd op 29 september tegen "Pluum-
ke '67" uit Winterswijk werd helaas
met 3-5 verloren. De Winterswijkers
waren te sterk. Team 3: Dit team heeft
deze thuiswedstrijd tegen Rianto uit
Zutphen door groot overwicht en een
hoger spelniveau met 7-1 gewonnen.
Team 4: De op 29 september gespeel-
de wedstrijd tegen Hengelo werd met
7-1 verloren. Alleen Lubbers kon zijn
enkelspel na 3 sets in zijn voordeel
beslissen. Team 5: De op 4 oktober jl.
gespeelde wedstrijd tegen Zelhem
kon met een gelijke stand 4-4 worden
beëindigd.

Dia-avond
Nederlandse
reisvereniging
Op maandagavond 26 oktober is er
een bijeenkomst in de Hanzehof te
Zutphen om te kijken naar een dia-
presentatie over Zwitserland. De heer
Jansen uit Apeldoorn neemt ons mee
naar dit prachtige, van ouds druk be-
zochte vakantieland aan de hand van
via het mooie overvloei-systeem ver-
toonde dia's.

Men bezoekt dan zowel het vlakke
land als het bergland, waarbij veel
aandacht wordt geschonken aan de
flora en fauna. Verder kan men kennis
maken met een sacramentsprocessie
in Kippel (in het Lötschental) en kij-
ken nog even rond op het sub-tropi-
sche eiland Isola Bella.

Politieberichten
Op 7 oktober 1987 te 23.30 uur op de Lindenseweg in een auto aangetroffen een
73-jarige Aaltenaar die een warrige indruk maakte. De auto stond ook midden
op de weg en vertoonde verse schade. De auto, lichtgroen van kleur, had links-
voor schade. Tevens was de band linksvoor leeg en de velg zwaar beschadigd.
Bestuurder en inzittende aan familie toevertrouwd. Tot op heden is de oorzaak
van de schade onbekend gebleven.

In verband met de nog steeds lopende aktie op extra verkeerstoezicht op de
Rijksweg 841, de weg Warnsveld-Ruurlo en verder zijn er in de afgelopen week
diverse radar snelheidscontroles gehouden. Op diverse plaatsen en tijden is uit-
gebreidt gecontroleerd.
's Avonds veelal verlichtingscontroles gedaan.
Totaal aan snelheidsovertredingen 115 stuks, tijdens diverse controles. Diverse
andere geconstateerde overtredingen op rijgedrag 48. Ook is l onverzekerde
auto uit verkeer genomen.

Op 8 oktober 1987 vond er een ongeval plaats op de kruising Almenseweg-Ou-
de Zutphenseweg. Bestuurder uit Den Helder verleende geen voorrang aan de
over de Almenseweg rijdende bestuurder uit Eefde. Beide voertuigen werden
zeer zwaar beschadigd. Bestuurder uit Eefde liep hoofdwond op die door dr.
Sterringa ter plaatse werd behandeld. Er is enige tijd verkeer geregeld in ver-
band met invallende duisternis.

Op 9 oktober 1987 te 19.15 uur vond er een schoorsteenbrandje plaats op de M is-
pelkampdijk. De vrijwillige brandweer van Vorden was snel ter plaatse. Er was
enkel enige lichte schade.

Op 10 oktober 1987 vond er een ongeval plaats op de kruising Horsterkamp met
de Willem Alexanderlaan tussen twee personenauto's. Er ontstond enkel mate-
riële schade.

Op 12 oktober 1987 probeerde omstreeks 11.00 uur een Yoegoslavische vracht-
auto combinatie met aanhangwagen t.h.v. de garage Groot Jebbink fe keren.
De combinatie raakte vervolgens muurvast in de berm. Een langskomende
brandweerman uit Vorden belde zijn collega brandweermannen en trokken
vervolgens de combinatie weer los. De gehele rijbaan van de Rondweg was af-
gesloten. Door de politie is verkeersregelend opgetreden. Er was enkel schade
aan de grasmat.

Nav. de inbraken in maart 1987 op Brinkerhof en Hoetinkhof waarbij geld en
een grote hoeveelheid cheques ontvreemd waren, is een 47-jarige inwoner uit
Deventer aangehouden. De zaak is in behandeling c.q. nadert zijn afwerking.

Op 13 oktober 1987 werd er achter de sporthal door een oplettende inwoonster
van Vorden een fiets aangetroffen waarvan het slot vernield was. Na controle
bleek in de fiets een postcode te staan. De eigenaar uit Vorden heeft vervolgens
de fiets opgehaald. De fiets was in september in Hengelo Gld. bij een dancing
ontvreemd.

Op 13 oktober 1987 vond er op de Wildenborchseweg thv. de grens met Lo-
chem een ernstig ongeval plaats tussen 2 vrachtauto's. Vermoedelijk heeft de
uit Vorden afkomstige vrachtauto, bestuurd door een inwoner uit Deventer, te
veel links gereden. Uit tegenovergestelde richting kwam een vrachtauto be-
stuurd door een inwoner uit Beesd. Beide kwamen met de linkervoorzijde met
elkaar in botsing. De vrachtauto uit Vorden sloeg deels om, ramde de in de
berm staande schrikhekken omver en kwam dwars op de weg te staan. De ande-
re vrachtauto ramde vervolgens nog twee bomen.
De beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een had een kniewond
met hersenschudding, de andere uit Deventer had een zware hersenschudding,
gebroken rib(ben) en armkwetsures. Operatie volgde. Dr. Haas uit Vorden ver-
leende de eerste hulp. De beide vrachtauto's zijn geheel vernield en afgesleept.
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B&W van Vorden:

De werkgelegenheid is een zeer belangrijk aspekt dat de aandacht verdient en meegewogen dient te wor-
den. Dit zeker omdat naar verwachting de realisatie van het projekt bij de voorbereiding en de uitvoering
ongeveer 300 tot 325 mensjaren werk zal verschaffen en daarnaast in het kader van de exploitatie na ge-
reedkomen nog eens 60 tot 70 banen op jaarbasis zal bieden. Indirekt levert het projekt uiteraard ook de
nodige werkgelegenheid op, de zogenoemde spin-off.

De omvang daarvan is aanzienlijk
doch moeilijk aan te geven. De om:
vang van de geboden werkgelegen-
heid geeft het economische belang al
aan. Daarnaast is het inbrengen van
het zwembad door "clusteren" en pri-
vatisering een goede stap.
Behoud, verbetering en uitbreiding
van het totale Vordense rekreatiepak-
ket zal verder een zeer goede zaak zijn
voor de lokale economie, nu ook voor
de hier zo belangrijke landbouw som-
berder vooruitzichten komen.
Aldus het Vordense college in een
toelichting op het ontwerp-bestem-
mingsplan "Vorden Golfterrein
1987".

Besloten zitting
Dit bestemmingsplan ligt sedert en-
kele dagen ter inzage op het gemeen-
tehuis en in het Dorpscentrum. De
burger heeft tot 30 oktober aanstaan-
de de mogelijkheid om zijn mening
over het plan kenbaar te maken aan
het gemeentebestuur.
De eigenaren en gebruikers in het
plangebied krijgen woensdagavond 14
oktober om 20.00 uur in het Dorpscen-
triini tijdens een besloten zitting gele-
genheid hun zegje over de plannen te
doen. Veertien dagen later op woens-
dagavond 28 oktober is er een openbare
bijeenkomst voor de gehele Vordense
bevolking.

Levensvatbaar
Het projekt waar het om gaat is gele-
gen in het groengebied dat wordt om-
sloten door de Oude Zutphenseweg,
de Galgengoorweg, de Reeoordweg
en de Wientjesvoortseweg. De hoof-
dingang van het komplex komt aan de
Oude Zutphenseweg.
De belegger Burginvest B.V. en Ven-
dex International die mogelijk de ex-
ploitatie voor zijn rekening gaat ne-
men hebben de afgelopen tijd een
haalbaarheidsonderzoek ingesteld.
Hierbij ïs aangetoond dat het plan
veel mogelijkheden biedt en levens-
vatbaar is.
Het ligt in de bedoeling dat het totale
projekt in drie fases zal worden uitge-
voerd. Eerst zal worden begonnen
met de aanleg van een 18 holes golf-
baan met bijbehorende voorzienin-
gen.

Dit heeft tot gevolg dat er een aantal
hectaren bos zal moeten worden ge-
kapt. B&W wijzen erop dat dit bos
door verzuring is aangetast, waardoor
ook de overige plantengroei verarmd
is. Wanneer de golfbaan verantwoord
zal worden aangelegd, zal het land-
schap er volgens het college t.z.t.
fraaier gaan uitzien.
Temeer daar het te kappen bos, elders
zal worden herplant. Wanneer de

golfbaan gerealiseerd zal zijn (volgens
schatting van het college zo rond
1990) zal fase twee in werking treden.
Dit houdt onder meer in dat de ex-
ploitatie van het zwembad "In de
Dennen" door Vendex International
zal worden overgenomen. Zoals be-
kend is dit zwembad, net als overi-
gens de meeste buitenbaden in Ne-
derland, verliesgevend. Jaarlijks ver-
leent de gemeente Vorden zo'n kwart
miljoen subsidie.
Het gemeentebestuur van Vorden
heeft duidelijk bepaald dat het zwem-
bad voor iedereen toegankelijk moet
blijven. Ook de golfbaan moet open-
baar zijn.
In dezelfde fase twee zal ook de bouw
van 150 vakantiewoningen ter hand
worden genomen alsmede de aanleg
van een oefengolfbaan en tennisba-
nen.
In de derde fase staat de bouw van
een hotel gepland. Een hotel met een
capaciteit van 100 kamers, vergader-
zalen, een sauna en allerhande hore-
cavoorzieningen. In deze "fase" zal
ook genoemd zwembad van een
"kap" worden voorzien.

Voetbalvelden
De aanleg van het rekreatiepark zal
ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de
voetbalvereniging "Vorden" elders in
de gemdHfs een andere akkomoda-

tie moet hebben. Ook het voortbe-
staan van het kampeerterrein de Ree-
horst, het terrein van de Graafschap
en het terrein van de hondendres-
suurclub wordt bedreigd. Volgens het
college is het niet onmogelijk dat en-
kele van deze voorzieningen nog in
het projekt kunnen worden ingepast.
De autosloperij zal wel moeten wij-
ken, terwijl twee landbouwers hun be-
drijfsvoering moeten staken. Hun wo-
ningen kunnen mogelijk wel worden
ingepast. Datzelfde geldt voor vijf zo-
merhuisjes en twee burgerwoningen.

Wereldwinkel Vorden
Na een aanloopperiode van enkele
maanden waarin de omzet van "der-
de-wereld-produken" steeds toenam,
is nu besloten om op de Weekmarkt
een "echte" kraam te huren.
In de komende winter staan de vrijwil-
ligers elke Ie en 3e vrijdag van de
maand (zie advertentie) klaar om kof-
fie, thee jam, snuisterijen en nog veel
meer te verkopen.
En om geïnteresseerden te vertellen
waarom dit werk gebeurt.

Prijsuitreiking
Kinderboekenweek
Het was een gezellige middag op
woensdag toen in de openbare bi-
bliotheek de Kinderboekenweek ge-
vierd werd.
Een groot aantal kinderen nam deel
aan een volksdansevenement. De
"Achtkastelendarpertjes" onder lei-
ding van mevr. Kerkhoven gaven het
voorbeeld. Zij voerden diverse dan-
sen uit zoals deze in verschillende lan-
den worden gedanst.
Het thema van de Kinderboeken-
week, kinderen in Europa, werd op
deze manier uitgebeeld. ̂ ^
Toen de laatste polona^Pwas ge-

Aktiekomite
"Kado voor de Wehme"
Namens het komite wil ik "Allen", die zaterdag 10 oktober hun
medewerking hebben verleend, om de aktie "Kado voor de
Wehme" te doen slagen onze welgemeende dank overbrengen.
In het bij/onder wil ik hierbij noemen jeugdsoos "'t Stamper-
tje", Stichting HAM-Party, Scouting en Weekblad Contact
(drukkerij Weevers), die ons gratis goede publiciteit hebben ge-
geven.

De kwartjes zijn nog steeds niet allemaal van het plastic af,
dus een exact resultaat hebben we nog niet, maar u leest het
zeker in het volgende blad.
Nogmaals onze hartelijke dank en voor diegenen die zater-
dag niet in de gelegenheid geweest zijn hun bijdrage te leve-
ren volgt hier ons banknunmmer:
Rabobank 36.64.67.484 t.n.v. "Kado voor de Wehme" (bank-
giro 862923)

Namens het komite,
N. Sikkens-Meijer

danst, werden de prijzen uitgereikt
aan kinderen die meegedaan hadden
aan kleurplaat, boekenpuzzel of vra-
gen over vlaggen.
De uitslag hiervan is:
Kleurplaat 4, 5 en 6 jaar: 1. Marianne
Klaassens, 2. Mathijs Nijhof, 3. Kim
Slüter.
Boekenpuzzel 7 en 8jaar: 1. OlivierRe-
kers, 2. Judith Peters, 3. Arnold Win-
kels.
Vlaggen en vragen 9 tl m 12 j aar: 1. Su-
sanRegelink,2. MuriëlFunke,3. Rolf
Lieverdink.
Zij ontvingen allemaal een boek uit de
bekroonde kinderboeken van dit jaar.
Alle andere kinderen kregen een
prentenboekje mee naar huis. De in-
geleverde formulieren van de kinde-

ren zijn gedurende enige tijd op de
jeugdafdeling van de bibliotheek te
bezichtigen.

Toneelavond Krato
De toneelvereniging Krato schoot in
de roos met haar heropvoering van
het toneelstuk "Drie dooie dienders".
In een goed gevulde zaal brachten de
acteurs het geheel in een vlot en en-
thousiast gespeeld tempo het ten to-
nele.

Tijdens de pauze was er een verloting
om de kas wat te spekken. De leden
van Krato staan volgende week in
Schalkhaar op de planken.

Vorden op T.V.
Op maandagavond 19 oktober a.s. zal de AVRO -TV in het pro-
gramma "Ontdelge plelqe" aandacht schenken aan Vorden.
In aansluiting daarop zal op zondagmorgen 25 oktober een wan-
deling in Vorden te maken zijn, waarvan ook in dit programma
melding wordt gemaakt.
Het VW-kantoor is in verband hiermee op zondagmorgen 25
oktober geopend voor het afhalen van de te wandelen route; de-
ze worden dan uitgereikt door het AVRO-team.

Spanje reis
groot succes!
De door drukkerij Weevers b.v. in samenwerking met IGT
Leusden georganiseerde Spanje reis op 27 oktober a.s. blijkt
een groot succes te zijn.
Tot op heden hebben zich ruim 50 deelnemers/sters aange-
meld, waardoor de voor deze reis aan ons beschikbaar gestelde
ruimte, grotendeels is volgeboekt.

Mochten er onder de lezers onverhoopt nog reislustigen
zijn, dan kan men zich nog aanmelden, doch men komt dan
wel op de wachtlijst, om, zodra er toch nog meer ruimte vrij
komt, aan de passagierslijst te worden toegevoegd.
De deelnemers die tot nu toe hebben ingeschreven, zijn of
krijgen de definitieve reisbescheiden toegestuurd.

Als reisleidster zal fungeren Ineke van de Veen uit Warns-
veld.

De tijden en opstapplaatsen zijn:

07.45 uur
08.00 uur
08.15 uur
08.30 uur

- Steenderen, Café "de Engel"
- Baak, Café "Herfkens"
- Hengelo, Hotel "Leemreis"
- Ruurlo, Hotel "Avenarius"
- Vorden, Parkeerpl. Hotel "Bakker" 08.45 uur
- Warnsveld, Oude Marktplein 09.00 uur

(Sterpolis)

Voor verdere informatie: Tel. 033-16852, IGT, Leusden.

mogelijkhedeiy an Sportpark "Beekdal99

Huishoudschool

Clubhuis +
kleedruimtes
v.v. 'Vorden"

Eventuele bouw
sportveren ig i ng

Beschikbare ruimte
voor b.v.
Tennisvereniging

Bejaardencentrum "De Wehme"

Schetsplan voor sportpark "Beekdal"
met behoud van bestaande natuur-
elementen en niveau-verschillen.
+ 10 hectare

De heer Jac. H. de Jong gaf afgelopen
zaterdag als jubileumgeschenk aan de
Vordense Gemeenschap een voorzet
van f 100.000,— voor een te creëren
Vordens Sportpark.

Inmiddels zijn er besprekingen ge-
voerd met ondermeer de heer van
Ark in zijn hoedanigheid van voorzit-
ter van de Voetbalvereniging "Vor-
den".
Reeds eerder waren tussen de heer
De Jong en de heer Van Ark gesprek-
ken geweest omtrent de mogelijke
plaats voor een dergelijk sportpark.
In dat kader heeft een oriëntatie
plaatsgevonden o.m. bij de Vereni-
ging voor Natuurmonumenten.

Het "Beekdal" zou immers de meest
ideale plaats zijn voor zo'n sportief
centrum. Pracht centraal voor het ge-
hele dorp, waardoor kinderen bijvoor-
beeld niet de drukke Ruurloseweg
zouden behoeven af te rijden en ook
ouderen het sportieve leven dicht bij
huis kunnen gade slaan.
Een centrum als doel van een wande-
ling en contact met sport en de na-
tuur.
De op te richten Stichting Vordens
Sportpark is van mening, dat het
Beekdal op deze wijze een levend en
prachtig natuurmonument kan wor-
den. Uiteraard is hiervoor de mede-
werking nodig van de huidige eige-
naars van het Beekdal.

De structuur van hoogten en dalen
zou volledig gehandhaafd kunnen
blijven en het natuurlijk karakter zou
zelfs nog verder kunnen worden geac-
centueerd.

Dit uiteraard na een zorgvuldig over-
leg met de Vereniging voor behoud
van Natuurmonumenten.

De bereikbaarheid vanaf jeugd tot be-
jaard t.a.v. het Sportpark "Beekdal" is
van grote waarde voor de gehele Vor-
dense gemeenschap.

Het welslagen van het plan Beekdal
zal voor het grootste deel afhangen

van de bereidheid van de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten
die destijds van de fam. Westerholt, ei-
genaar van kasteel Hackfort, ook de
terreinen van het Beekdal overnam,
waarbij de Vereniging zich o.m. ver-
plichtte de terreinen niet te vervreem-
den of daar een andere bestemming
aan te geven. Verondersteld mag wor-
den dat destijds bij dat beding niet is
gedacht aan een bestemming die zo
belangrijk zou kunnen zijn voor de
Vordense gemeenschap en het terrein
als natuurmonument in zijn waarde
zou laten.

Initiatiefnemers Stichting Vordens
Sportpark.



Sla een goed figuur!
Houdt uw lijn op peil met

Malsovit
Haal een folder
bij uw bakkerij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

Nu een hele kraam
vol met derde wereld produk-

ten. Wij lichten u graag in
over het "waarom".

Elke 1e en 3e vrijdag van de
maand op de markt.

Overige vrijdagen:
't Hoge 64

Tot ziens!

Antraciet, eierkolen,
bruinkoolbriketten,

enz.

Hoge
afhaalkorting

G. Weulen Kranenbarg
en Zn. B.V.

Vorden - Enkweg 3
Tel. 05752-1217 of 1811

Voor epileren,
harsen, verven
van wimpers

HUIDVERZORGING

GUUSTA BRUGGERT
tel. 05752-3025

Zaterdag 24 oktober
ontvangen wij weer

Hollandse en Amerikaanse
eikels (apart houden).

Geen stenen en doppen.
Tevens ontvangen wij

Beukenootjes.
Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26, Vorden (tel. 1464)

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Zelf sleutelen
Verhuur van hefbrug
en gereedschap.

4 Itr motorolie
15W50nu 12,50

bij

de Vrije pomp
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 05752-1811 of 1217.

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

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

7251

fons Jansenee °
erkend gas- en watertechnisch
installateur —- Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374 Privé 2830

MESSEN in veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

Martei
steeds dorltreffendl

Zutphenseweg 9 — Vorden

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Reken maar

open.

f 7,50 ï*^6
J ., „nrttetl Wie de« * mie van
>lieuwe s{i

sssësS»"̂ »^
premie voor sp*> sparen. z,wcrvi-" "kcl

f25-auloma -K<W"

Rabobank-

SPAARWEEK19 t/m 23 OKTOBER
Rabobank IS

d en goede raad

l Nu naar Wel koop, straks een i
ffoiirïow* vrkrkrmnrcti lin M

Bloembollenplant-
automaat
Hoogte 10 cm, diameter
6 cm. Met maatverdeling
voor plantgatdiepte.
Van:7,S()/ r Q/-
Voor: \Jf/\J

vooraai stum

\\fees zuinig.
Kom bij ons de
kleuren TV uit
Finland zien.
Gebruikt niet meer
dan 40-60 W
energie. Leeft ook
daarom heel lang,
met een onwaar-
schijnlijk helder
beeld.

Liefst 3 jaar
garantie op de
onderdelen.

BRI DEEVI D
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

Gratis! vraag m--winkel naarde k au u
bloembollen folder.

Huisbroei-plant-
bakje
6-Delige set. Voor het
kweken van bloembol-
len, zoals paperwhites,
hyacinten enz. c 7 C
Van: 7,80. Voor: O,/ O

Amaryllispot
Kleur wit, kompleet met
schotel en deksel.
Van: 3,-.
Voor.- 2,25

Peach Blossom, roze dub-
bele vroege tulp. r\ jtf\
l O stuks. N u: O/4U

c.iroot kronige narcissen,
gemengd, r OZT
25 stuks. N u: 0,70

luinhyacinten, gemengd,
2() stuks. n OfNU y,yo
Darwin Hybride tulp, Apel-
doorn, oranje/rood,^ -^f\
50 stuks. Nu: /,/U

Tuinkrokussen, gemengd,
40 stuks. * r f*
Nu O,OU

Kei/erskroon, l- ' r i t i l lar ia
Imperial is , rood. o "7f\
Per s tuk nu: O,/U

Piïj/iMi /ijn indusk'l'HÏ\V rn gclilig
lot 1-1 dagen na vcrscti i j i) ing\ai)

iltvc advertentie

l
l
M
M
l
l
l
l
l
l

Ë Ruurio, Stationsweg L2, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583; M
TnlHiilr 7nlnh^n — Fmmprikcpwpo ^^ t<>! IdJIloldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

WCl ltM|l De Grote Groene Vakwmkel

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Een echte "kilomefervreter": sterke
mannenschoen van Berkelmans met leren
voeringen binnenzool.

GALANT
VAN

GARANT 125,-

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