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COMMISSIE FINANCIEN:

"College dient alsnog overleg
te plegen met schoolbestuur
inzake schadeclaim"
De commissie financiën adviseerde het college dinsdagavond om alsnog in overleg te treden met het
schoolbestuur inzake de afwikkeling van de schadeclaim betreffende de bouw van de R.K. kleuter-
school en lagere school "De Vordering". Een voorstel dat door wethouder H.A. Bogchelman werd on-
derschreven. Aanleiding hiertoe was onder meer dat in het voorstel aan de raad staat geschreven dat
de raad op 28 maart 1978 afwijzend had beslist op een verzoek van genoemd schoolbestuur aan de ge-
meente voor het betalen van f 86.570,17.

verwoordde de heer A. Ploeger (P.v.- Regt die van mening is dat bij het fail-
d.A) de gevoelens van de commissie. liet gaan van een onderaannemer ook
De heer R.J. van Overbeeke (C.D.A.) de gemeente in dezelfde omstandig-
wees er nog op dat wanneer dit soort heden tot meerdere kosten zou zijn

Dit naar aanleiding van het vonnis van
de Rechtbank te /utphen, waarbij het
schoolbestuur werd veroordeeld tot
betaling van de vordering van
f 74.019,92 aan de hoofdaannemer
aangezien de onderaannemer tijdens
de bouw van de "Vordering" fai l l ie t
was gegaan. Het college wijst op grond
van het advies van de VNG de scha-
declaim af, maar wil wel f 12.550,25
beschikbaar stellen zijnde de kosten
van rechtskundige bijstand.
Volgens de commissie heeft de raad in
1978 het verzoek niet afgewezen,
maar heeft men gezegd aanhouden
tot nader onderzoek. De ingestelde
ad-hoc commissie heeft toen het
schoolbestuur geadviseerd de zaak
grondig uit te laten zoeken.
Nadat éénmaal het advies van de
VNG bij het college was binnengeko-
men, is geen kontakt meer met het
schoolbestuur geweest. "Al zouden
we bij de mening bl i jven dal het VNG
advies opgevolgd moet worden, dan is
hel voorwaarde van behoorlijk be-
stuur dat er toch overleg wordt ge-
pleegd met het schoolbestuur", aldus

zaken zich bij een openbare school
zou hebben voorgedaan de ontstane
extra kosten door de gemeente zou-
den zijn betaald.
Wethouder H.A. Bogchelman
(V.V.D.): "i let is hier zuiver een zaak
tussen de aannemer en het schoolbe-
stuur, de gemeente heeft destijds gel-
den voor de bouw van de school be-
schikbaar gesteld, waarna het school-1

bestuur zelf voor de bouw ging zor-
gen". De heer van Overbeeke vroeg
zich in tussen af of het wel verant-
woord is om bijzondere scholen door
een St icht ingsbestuur te laten bou-
wen.
De voorzitter van het schoolbestuur
de heer B.H.J. de Regt was verbaasd
dat de gemeente zonder het schoolbe-
s tuur te raadplegen tot een advies was
gekomen. "Wij zouden eerst nog een
nader onderhoud hebben met de wet-
houder en met de betrokken ambte-
naar van onderwijs", aldus de heer de

gekomen dan oorspronkelijk het ove-
reengekomen bedrag met de hoof-
daannemer was.

Ook de gemeente heeft wel eens te
maken gehad met een onderaanne-
mer die failierde en zou kunnen we-
ten dat een dergelijke situatie voor de
opdrachtgever altijd met extra kosten
gepaard gaat. De heer de Regt drong
er op aan alsnog om de tafel te gaan
zitten en te gaan praten over de ver-
deling van die f74.000,-. "Er zou een
spl i t s ing moeten worden gelegd in die
kosten die te wijten zijn aan laten we
zeggen het onzorgvuldig handelen
van ^^ destijds zittende schoolbe-
stuur^Kdie kosten die de gemeente in
eenzelfde soort positie ook te dragen
zou hebben gehad", aldus hee'
Regi. De commissie financiën advi-
seerd^j-iiteindelijk tot een nader ge-
sprel^ft aanhouding van het agenda-
punt.

Zesde klas Openbare
Lagere Dorpsschool
bij Stuif Es In
De zesde klas van de Openbare Lage-
re Dorpsschool is uitgenodigd voor
hel televisieprogramma Stu i t ' l is In.
/ i j z u l l e n dan de rechtstreekse uit/en-
ding van dit programma op woensdag
26 oktober vanuit het Stuif Es In Thea-
ter te Slagharen mogen meemaken.

Samen met nog 9 andere scholen uit
de provincie Gelderland zullen zij dan
het enthousiaste publ iek vormen, 's
Middags vertrekken de kinderen om
13.15 uur van het NS-station te Vor-
den, om in / .utphen over te stappen in
de speciale Stuif-Rs-In-Express, die
hen naar Zwolle zal vervoeren. Van
daaruit vertrekt het gezelschap per
bus naar Slagharen, 's Avonds om
19.15 uur zul len zij weer in Vorden te-
rug zijn.

Vordens Dameskoor
Mevr. Klein Brinke ere-lid
Tijdens een intieme bijeenkomst her-
dacht het Vordens Dameskoor dezer
dagen het 35-jarig bestaan. In haar
toespraak l iet mevrouw Kle in Br inke
enkele leuke gebeurtenissen uit de af-
gelopen 35 jaren de revue passeren.
De dames v.d. Berg, Klein Brinke,
Norcle, van Til, Voskamp, Wissels en
Wuestenenk werden gehuldigd voor

Gemeentenieuws

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de
tuinen van hel landgoed "De Wierssc"
hebben burgemeester en wethouders
besloten de volgende verkeersmaatre-
gelen te nemen:

a. ins te l l ing van een parkeerverbod
voor beide z i jden van de Branden-
borchweg en wel op 23 oktober
aanstaande van 9.45 tot 18.00 uur ;
dit verbod heeft slechts betrekking
op dal gedeelte van de Branden-
borchweg gelegen tussen de Ruur-
loseweg en de spoorbaan;

b. afsluiting van de Wiersscrallee
voor alle verkeer behalve voetgan-
uers op 23 oklober aanstaande van
9.45 tol 18.00 uur.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen
besluiten van de overheid en wel bij
het orgaan dat de betrellcnde beschik-
king heeft genomen. Hieronder v a l l e n
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling l ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DACifcN na

de datum van pub l ika t i e moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J.X.M, van -Laake,

Burgemeester Galleestraat l, voor
het bouwen van een schuur aldaar.

2. Aan de heer A.M. Rutt ing, Hoe-
l inkhof 104, voor de bouw van een
houtberging aldaar.

Raadsvergadering d.d. 25 oktober 1983
Deze vergadering beg in t om 19.30 uur

. en wordt gehouden in het gemeente-
huis. Aan de orde komen onder meer
de volgende pun ten :
- voorlopige vaststelling rekening

1982 van het gemeentelijk grond-
bedrijf;

- wijziging l./.A. regeling Gelder-
land;

- afwikkeling ' schadeclaim bouw
R.K. k l e u t e r en lagere school "de
Vordering" te Vorden;

- votering krediet voor de aanleg rio-
lering te Medler;

- beroepschrift Ereiherr E.A.S. van
Mengden, Ruurloseweg 81 te Vor-
den tegen verleende kampeerex-
plo i la t ievergunning;

- verkoop strook grond aan H.J.
Groot Roessink, Het Hoge 62 te
Vorden;

- ui lvoering Provinciaal Afvalslof-
fenplan Gelderland;

- ins te l len parkeerverbohd vooreen
gedeelte van de Burgemeester Gal-
leestraat;

- aanbieding ontwerp-gemeentebe-
groting en begroting gemeentelijk
grondbedrijf voor 1984;

- vastslelling lokalie woonwagen-
centrum.

Voor wat betreft het laatstgenoemde
punt verwijzen wij u naar de rubriek
Gemeentenie-uws van 13 oktober,
waar uitvoerige informat ie is gegeven
omtrent het woonwagencentrum.

Inzamelen van chemisch afval
Het inzamelen van chemisch afva l
loopt tot nog toe redelijk goed. Regc-
matig kunnen door de provincie volle
vaten van hel inzamelpunt aan de
/.utphenseweg 50A opgehaald wor-
den. Het chemisch afval kan daar ie-
dere I e en 3e maandag van de maand
afgegeven worden tussen 16.00 en
17.00 uur. In november zal dit dus de
7e en de 21 e z i jn , in december de 5e en
de 19e.

U kunt er al uw chemisch afval, zoals
verfresten, bat ter i jen, fotochemica-
liën, medicijnen, th inner etc. kwijt .
Ter bescherming van het milieu ver-
zoeken wij u om dergelijke produkien
niel mei hel gewone h u i s V u i l mee te
geven of door het riool af te voeren,
doch dit te verzamelen en op de inza-
meldagen af te geven.

Hiermee kunt ook u uw steentje bij-
dragen om ons leefmilieu niet verder
te verontre inigen.

het feit dal zij vanaf de oprichting lid
zijn van het koor. Voor mevrouw
Klein Brinke had het bestuur nog een
verrassing in petto. Zij werd benoemd
tot ere-lid en kreeg een fraaie oorkon-
de overhandigd die was gemaakt dooi-
de heer Holsbeke.
Het 35 jarig bestaan zal op zaterdag 26
november feestelijk worden herdacht
in de vorm van een uitvoering be-
staande uit een kort zangprogramma,
daarna gevolgd door een bonte avond.
Dit alles onder het motto "Ratjetoe".
Ook het kinderkoor zal hieraan mee-
werken. De avond vindl plaats in het
Dorpscentrum.

Pon betaald
Port pavc
kantoor Vorden

Slaatjes-aktie
"Sursum Corda" gedachte

uitstekend geslaagd

moet (nog steeds, helaas) doorgaan;
een aktie voor blijvende voedselver-
betering in samenwerking met betref-
fende organisaties, kerken, scholen in
de arme landen zelf.

Niet zo maar een

De slaatjes-aktie, die afgelopen zater-
dag werd georganiseerd door de sup-
portersvereniging van de Chr. Mu-
ziekver. "SURSUM CORDA", is een
heel groot succes geworden. Na da-
genlange voorbereiding, die verzorgd
werd door- de heren Lenselink en
Smallegoor in samenwerking met de
I lerberg, werd „de produktieli jn", ge-
vormd door de leden van de suppor-
tersclub, vrijdagnacht ca. l .00 uur ge-
start. Vele honderden kilo's salades
werden er op schaaltjes verwerkt. Za-
terdagmorgen, om ongeveer half 10,
kon worden begonnen met de ver-
koop van de slaatjes door plm. 100
verkopers, allen leden van de vereni-
ging.
Aan het eind van de d^fcon men te-
vreden vast stellen daWen de slaat-
jes kwijt was en dat men vele mensen
een smakelijk hapje had bezorgd. Dat
cle/e ak t ie zo'n succes kon worden
dankt men aan de groteJnzet van de
leden van de verenigin^»n de voor-
treffelijke samenwerking met de zeer
gastvrije eigenaar van de Herberg en
niet in het minst aan u, als bevolking
van ons dorp, die het wel slagen van
deze akt ie mogelijk maakte.

Feestavonden
Openbare Lagere
School Dorp
Evenals de voorgaande jaren zullen
de leerlingen van de 2e en 6e klas van
de Openbare Lagere Dorpsschool een
musical opvoeren. Al vanaf septem-
ber wordt er flink gerepeteerd.
De tweede klassers laten de dromen
van een meisje tot werkelijkheid wor-
den, terwijl de zesde klassers voor
spektakel zorgen in het duffe dorpje
Knudde-aan-het-Riet.
Woensdag 2 november zullen alle
leerlingen van de Dorpsschool kun-
nen genieten van de musicals, terwijl
donderdag 3 en vrijdag 4 november de
zaal van het Dorpscentrum open staat
voor alle andere belangstellenden.

( / ie a c l v c r t c n l i o )

De Gelderse voor
de Rono
In de radioui tzending van maandaga-
vond 17 oktober zond de Rono een
vraaggesprek uit met de voorzitter van
de afde l ing Vorden van de GMvL de
heer I I . l 'elgrum. Di t naar aanleiding
van het honderdjar ig bestaan van de
afde l ing .

't Kan goed zijn in deze oktober-we-
ken eens stil-te-staan-bij-de-vrede. En
deze stilstand is, dunkt me, geen ach-
teruitgang, maar kan ons juist een
stapje verder helpen om er over na te
denken; hoe we stappen kunnen doen
oir. tot vrede te komen, wereldwijd.
Vrede, heelheid, gerechtigheid.

Kerkdiensten
a s. Zondagmorgen 23 oktober wordt
in de Dorpskerk de jaarlijkse Vrecles-
dienst gehouden; dit jaar onder lei-
ding van ds. Veenendaal.
In een kle ine werkgroep, mede vanuit
de Kerkeraad, werd deze bijzondere
dienst voorbereid.
Kr is a.s. zondagmorgen 23 oktober,
de 4e zondag van de maand, ook weer
een kerkdienst in de Wildenborchse
Kapel; voorganger: ds. Krajcnbrink.
Overeenkomstig het (nieuwe) lees-
raster voor de lande l i jk Raad van
Kerken "De eerste dag" is de Evange-
lie-lezing: Lucas 18:9-14, de gelijkenis
van de farizeeër en de tollenaar, beide
biddend in de tempel.

Samen gemeente
zijn!
Dat is het gespreksonderwerp voor de
eerste jonge lidmaten, jongeren-
avond van de Hervormde gemeente
te Vorden op a.s. maandagavond 24
oktober in het gemeente-centrum „de
Voorde", Kerkstraat 15.
De serie van drie avonden (maandag
24 oktober, dinsdag 31 januari en don-
derdag 22 maart) is voorbereid door
een kleine werkgroep vanuit de Herv.
Kerkeraad, de Jcugdwerkgroep en en-
kele jongeren. Alle jongeren in de ge-
meente zijn er zeer welkom. Ze ont-
vingen intussen ook een schrifteijke,
persoonlijke uitnodiging.
De voorbereidings-groep hoopt dat
ook jij komt, samen met anderen. Eén
of graag meer avonden. Ja, graag
meer!

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEI IUWD: G.J. Groot Obbink en J.
Vels; G. van Bemmel en F.D. Riet-
man; Th.J.M. Rensman en J.M. Lö-
ring.
O V K R L K D K N : M.J. Dorsman, oud
70 jaar.

Nog een paar weken loopt de a k t i e :
( jas t aan tafel.. . , tol woensdagavond 2
november , de Dankdiens t voor gewas
en arbeid.
Dan hoopt nameli jk de Diakonie van
de Herv . gemeente de ui ts laande
spaarkartonnetjes gevu ld lenig ie ont-
vangen en... na de dienst , bij de u i t -
gangen weer n ieuwe, lege spaarkar-
tonnetjes uit te geven, mee te geven.
De a k t i e : "Neem een gasl aan tafel. . ."

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharis t ievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharist ieviering.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. O.J.
Bouman, Dinxperlo. 19.00 uur dhr. J.
Vers l ooi. Ede.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 23 oklober 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal, Vredesdiensl.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 23 oktober 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink, Evangelie-lezing: Lucas
18:9-14.

WEEKENDDIENST HUISARTS
22 en 23 oktober dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 22 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
22 en 23 oktober H. v. Dam, Lochem.
Tel. 05730-1684.

NOODHULPDIENST
Oktober. Mevr. Brandenburg. Tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEK-JE
Contact persoon maand oktober,
mevr. v.d. Berg. Tel. 6875.
C j raag bellen voor 8.30 uur.

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

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

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

WEEKENDDIENST GROENK KRUIS
Uits lui tend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en ui t lenen verpleegkun-
dige ar t ikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragtcr, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

O P E N H A R E BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur ; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorle/en van
14.00-14.30 uur .

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

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

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

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Dieselolie, petroleum, huis-
brandolie, gas enz. vraagt
prijs.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTERSTEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

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

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

Bouwen/verbouwen
Scha

VMI . IM ,

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Grindtegels 40 x 60 a 3,75
per stuk. Betontegels 30 x 30
a 1,- per stuk. Tevens diverse
andere bestratingsmaterialen.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.

Stomerij voor Vorden e.o.

Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

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

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

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

YOGA
25 oktober start beginners-
groep - Vorden, Dorpscentrum
- 1 0.30 uur-11.30 uur v.m.
Inl. 08338-3143.

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

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

Spaarweek van 17 t/m 21 oktober

Spaarders, er ligt een
boeiend en bezienswaardig

v i i • v l Wbedankje voor u klaar.

^^^^
f^^

U
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Voor al onze spaarders ligt er een boeiende en bezienswaardige kalender "Onderweg in Nederland"
klaar Tijdens de Spaarweek van 17 t/m 21 oktober willen wij u die gratis aanbieden (ook als u nu
bij ons gaat sparen). Bovendien ontvangt u f7,50 inlegpremie als u nu automatisch gaat sparen.
De makkelijke manier van sparen, waarbij u zeker weet dat u iedere maand Dohnhanb
wat opzij legt. Daarom: kom naar de Rabobank. Het loont dubbel de moeite!

De spaarbank voor iedereen.

Rouwcentrum
Vorden

Toegewijde verzorging
van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink4
S 05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Naar ieders levensovertuiging.
Rekening houdende met de wensen van de familie.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel heeft, scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengen van overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn.® 055 - 21 51 36

Rabobank
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Er zijn nog enkele kaarten ver-
krijgbaar voor de revue Alle-
machtig 83 op 26 oktober. +

Garantjes... voor de groeiende kinder-
voeten... de verantwoorde kinder-
korrektieschoen, bekend om kwali-
teit en pasvorm, leuke
eigentijdige styling.

Maten 23-31

59,95

Maten 32-35
64,95

Met veter

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Mevr. Emsbroek-Huetink, Zutphenseweg 38 vraagt:
ZELFSTANDIG MEISJE om haar te ontlasten van het lichte
huishoudelijk werk. Afspraak tel. 2738 of 1580.

Vervolgcursus volksschilderen

woensdag 9 november om 20.45 uur
begint er een vervolgcursus volksschil-
deren, tevens zijn er nog enkele plaat-
sen vrij bij de beginners-cursus (9 no-
vember 19.00 uur)

Inlichtingen en opgave bij Els Harmsen

schldersbedri jf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753 1292 b.g.g. 05752 2634

DE "NIEUWE COATS"
VAN DIT NAJAAR!

Heerlijk geslapen op m'n Inventum zwakstroomdeken
~ ^^ l l t ' l T m L o j ' ^ l l l ï l - l l II 'L L ( M' M 1 l O/ Tl t O l V l t l L / l 1 ( L • / \ \ lL'i:f IV V \l11f Itf »L*« *I1 \ - I I l ltS\*< Milt 1111i Dunk/iilk.' / \\ . i k . s inHmul i -ku i v.m I m m u u n

Ik'haaglijke \\ arm K'. Veilige [KEUR] warmte, duur/< >r.ut <-k' liuiulî e tnmsh irmaii >r \ < x n
M )in nuuikiAX iv.s

ak.siri » mulUxui \ .111 ln\ i
n i\\ rrpu'M K >ns l >c laatste i >< »k

Wat is er nu /o nieuw aan, aan de coats van dit najaar, /.uit u /ich misschien
afvragen. Op de eerste plaats: de lengte; 7 8 is weer helemaal in! De modellen /.ijn

recht en ruimvallend, hebhen wijde mouwen, aparte kragen, asymmetrische
sluitingen en /ijn in schitterende modekleuren uitgevoerd. I )e stoffen variëren van

warmgevoerde poplin tot wol. Kom gauw eens langs om het allemaal /.elf
eens te bekijken.

Fa. Ordelman-Dijkman
Spa l straat 14
Hengelo. Tel. 1285

ONGEKEND LAGE PRIJZEN

Burg. Galleestraat 3 - Vorden



Met grote vreugde geven wij U
kennis van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

GRADAANNETTA

Harry en Nettie Arfman
Riëtte, Marco en Harold

18 oktober 1983
725^ MPVorden
Schuttestraat 13
„'t Rikkenberg"

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk danken voor
de vele felicitaties, bloemen,
cadeau's enz. die ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

DJ. HOGESLAG
J. HOGESLAG-ABBINK

Kruisdijk 5, Vorden.

Langs deze weg willen wij een
ieder bedanken voor de felici-
taties, bloemen en cadeau'sdie
ons 25 jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

G. v. ZUILEKOM
G.J.v. ZUILEKOM-

GROOTWASSINK

Wichmond,
Oktober 1983
Hackforterweg 27.

Grote jubileum
show

van de Pluimvee en
konijnenvereniging PEKLO

op 22 en 23 oktober in
de Schouwburg te Lochem.

GEOPEND
zaterdag 10.00 - 21.00 uur

zondag 10.00 -17.00 uur

KWALITEITSONDERGOED
voor het hele gezin haalt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

VERHUISD:

m.i.v. 21 oktober, fam. J.F.
Geerken van Wiemelink 2
naar Onsteinseweg 8,
Medler. Tel. 6470.

Te koop: gladde op maat ge-
sorteerde krielaardappelen.
Scherpe prijs.
Waarle, Hamveldseweg 2.
Tel. 6865.

Te koop: massief grenen eet-
kamertafel met 4 stoelen.
Staringstraat 9, Vorden.
Tel. 2183.

Te koop: haardhout. Redelijke
prijs.
Tel. 05752-6625.

Te koop: z.g.a.n. jeugdzeil-
boot "Mirror".
Tel. 05750-40785.

Te koop: bloeiende violen bij:
Kwekerij Hendriks,
Uilenesterstraat 15
Keijenborg. Tel. 05753-1395.

Walnoten te koop.
Tel. 05753-2985.

Muziekvereniging Concor-
dia houd zaterdag 22 oktober
a.s. een huis aan huis collecte
ten bate van het nieuwe uni-
form.

Het bestuur.

Houdt u 12 november vrij voor
de jaarlijkse uitvoering van
VORDENS TONEEL

DE TUINEN VAN DE
WIERSSE VORDEN

voor de laatste keer in 1983
opengesteld op zo. 23 okt.

van 10.00 tot 18.00 uur
Entree f 3,- p.p.
Gratis parkeren.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

MARCEL HELMINK
en

ANITASCHOOLTINK

delen u mede dat zij gaan trouwen.

Op vrijdag 28 oktober 1983 om 9.30 uur
geven wij elkaar het Ja-woord in het ge-
meentehuis „Kasteel Vorden".

Daarna zal Pastoor Geerdinck ons huwelijk
inzegenen in de St. Martinuskerk te Baak
om 10.30 uur.

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur.

Toekomstig adres:
Leeuwencamp 7, 7223 LT Baak.

Algemene kennisgeving.

EVERT STEEMAN
en

i
ss

$i
<>
i

FIEN STEEMAN-TE KAMP
j

hopen op zaterdag 29 oktober a.s. samen $
met hun kinderen Henny - Henk en Everdien $
hun 25 jarig-huwelijksfeest te vieren.

Veldslagweg 7
7251 PD Vorden.

In plaats van kaarten.

Zaterdag 29 oktober a.s. hopen wij met on-
ze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren in't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden van 14.30 tot
16.00 uur.

G.W. EIJERKAMP
N. EIJERKAMP-LOK

De Horsterkamp 5,
7251 AZ Vorden

TER GELEGENHEID VAN
WERELDSPAARDAG 1983
KRIJGT U VAN DE NMS

8,1%
RENTRCVASTE LOOPTIJD

TOTAPRIL'85).
Vanaf maandag 17 t/m maandag 31 oktober a.s. kan

iedereen, naast on/c andere gunstige spaarvormen, gebruik
maken van de/e /eer aantrekkelijke aanbieding.

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vinden Ii i l t. ' foon 1531

Spaarbank

SPECIALISTEN IN SPAREN

Naast Fleurop-service biedt Uw bloe-
mist U een ruim gesorteerde serie plan-
ten aan in

HYDROCULTUUR
Al vanaf f 6,90 een plant Compleet
met sierpot - watermeter etc.

Zutphenseweg 64

b.v.

7251 DL Vorden

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

Gratis Verlichtings- en Bandencontröle bieden
U ook dit jaar weer:

Garage Groot Jebbink maandag24okt a s
Garage Tragter
Garage Kuypers
Garage Boesveld
Aral Serv. Station

dinsdag 25 okt. a.s.

donderdag 27 okt. a.s.

vrijdag 28 okt. a.s.

vrijdag 28 okt. a.s.

Bij alle bedrijven van 19.00 tot 20.30 uur.
Eventueel ogentestapparaat van V.V.N, aanwezig.

Bezoek de

BAZAREN
ROMMELMARKT

op vrijdag 28 oktober in het „Achter-
huus" van 14.00 tot 21.00 uur achter de
Geref. kerk te Vorden.
Er is weer van alles te koop: o.a. een
grote kollectie poppen - kleren - boe-
ken - schilderijen en verder van alles
wat.
Vanaf 15.00 uur erwtensoep met
worst. Brengt U een pan mee?

OoA roor heter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

teedr 'ioeltreffendl

Zutphenseweg -Vorden

\

/

\

/_

Volop in voorraad

RUMMIKUB
in verschillende maten en prijzen.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, Vorden

Telefoon 3566

Ruurloseweg 91, Kranenburg
Telefoon 6658

/

i

\

7

Lekker vers brood
v/d Warme Bakker in vele variaties
haalt u bij:

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Speciaal aanbevolen voor het weekend:

Zeeuwse cakekoek

FEESTAVONDEN
Openbare Lagere Schoof

Op donderdag 3 en 4 november a.s. in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.

Opgevoerd worden:
Door de tweede klas de musical: "DROMEN Z/JN BEDROG"
Door de zesde klas de musical: "HET VREEMDE SONGFESTIVAL ".

Entreeprijs f 2,50 per persoon.

Voor zover u geen bericht heeft gahad: kaarten zijn ook verkrijg-
baar aan school en 's avonds aan de zaal.

Herfstvakantie dus

kinderschoenenweek!
tegen inlevering van deze bon krijgt u

10% KORTING
op een paar kinderschoenen bij uw vakman
schoenwinkelier (geldig t/m 22 oktober a.s.).

Hjtunuur

IK Schoenen
Lederwaren

Reparatie

N i e i m s l a d 14 Vorden - Telefoon 05752-23X6

AKKU SERVICE Toldijk
Gunstig in prijs 2 jaar garantie

Tel. 05755-2154, Hardsteestr. 14, Toldijk

District verkoopleider voor

GELDERLAND
Marcel Koers
Vordenseweg 42
7255 BX Hengelo (G)
Tel. 05753-3544.

Ik wil gaarne meer informatie over alu.
en kunststoframen (geheel vrijblijvend).

Naam:

Adres:

Plaats:

Tel.:

Wij nemen kontakt met U op voor een geheel vrijblijvend gesprek en tonen U dan enkele
monsters.

Wij leveren tegen een erg gunstige prijs:
* aluminium ramen, deuren, kozijnen in diverse kleuren
* kunststof ramen, deuren, kozijnen, in diverse kleuren en zelfs met hout structuur.
* rolluiken in diverse kleuren
* houten kozijnen, meranti, grenen, vuren, mahonie.
Dit alles wordt geleverd en geplaatst met dubbel glas en is van buiten gewone goede kwali-
teit.

Muziekvereniging Concordia
vraagt leerlingen voor onze
drumband. Repetitie zaterdag
's morgens van 11.00 tot 12.00
uur in het Dorpscentrum of te-
lefonische opgave bij dhr. G.
Nijenhuis.Tel. 3034.
Minimum leeftijd 9 jaar.

Het bestuur.

Haast U, er zijn nog enkele
kaarten verkrijgbaar voor de
revu Allemachtig 83 op 26
oktober.

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

Antraciet, eierkolen, briket-
ten enz. speciale afhaalkor-
tmg.
G. Weulen Kranenbarg en Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Te koop: verse walnoten op
zaterdag 22 oktober van
09.00-12.00 uur.
Huize 't Zelle,
Ruurloseweg ^2, Hengelo Gld.

Poelier
J.H. Hoffman

Drumsticks
Dijen
2 braadkuikens
Wild konijn

kilo O,Zü

kilo O,Zb

10-
kilo 8,75

VALIWEIDE

^^È^fj^^r Kersverse

Chrysanten 1 bos 3,-

Deze week 2 bos voor ^r,~~

Fresia's 3,75
Cyclaam per stuk 5,50 2 stuks 9f-

20 stuks 9,75 meeneemprijs 7,75

Op de markt deze week diverse aanbiedingen in verschillende soorten

SPECULAAS
Bakkerij „'t Stoepje"



MET ZUIVEL DAT HET U GEEN
CENTTEVEELKOSJ

Uw brutale kruidenier was toch maar
mooi de eerste die de minimum prijzen van
Nederlandse verse melk heeft doorbroken.

Maar wat dacht u van de prijzen van onze
andere zuivelprodukten? Zijn die mager of niet?

Dat heb je als je ongelooflijk brutaal inkoopt
en rekent en rekent
Daar kan geen kruidenier tegenop.

Volny halfvolle koffiemelk
flacon 1065 gram

Magere chocolademelk
literfles

ROOMBOTER
BANKETLETTERS
400 gram 250

Magere melk
houdbaar, literflacon

BARONIE
CHOCOLADE
LETTERS
135 gram, melk of puur

KAS FRISDRANK
literfles, sinas, cola of drink

PANDIN DE
LUSSAUDIÈRE
'n rode Franse wijn, fles 0,7 liter

BORDEAUX WIT
demi-sec, fles 0,7 liter

79

• VOOR I\T

_399
KEILER GEISTER A IflOO
fles 0,7 liter ~ VOOR IV

STERADENT TABLETTEN ICO
buisie 26 stuks U f

BEL FRITTTA
EXTRA
CONFITURE JAM
pot 450 gram, aardbeien

ZILVERUITJES
zoetzuur, 1/3 potje 99
BAARSSEN
ZURE HARING

of kersen

99
pot 0,5 liter

MICKY KATTEVOER
blik 420 gram

ASTOR HONDEVOER
blik 420 gram

SPECULAASPOPJE
pak 4 STUKS

249
59

^59
_99

TISSUE
KEUKENROLLEN
pak 2 STUKS

139
Verkrijgbaar m onze filialen met een groenteafdelmg.
Prijzen geldig t/m 22 oktober a.s..

PERSSINAASAPPELEN OQQ
(13-14 stuks) .net ca. 2,5 KILO &ii

KRENTENSLOF MET SPIJS 100
400 gram l i t

PENNYWAFELS
pak 8 STUKS

• ^

79

HOLLANDSE APPELEN }»O
Goudremetten KILO l • i

KILO i i

Verkrijgbaar m onze filialen met een slagerij.
Pryzen geldig t/m 22 oktober a.s..

Goudremetten,

GROENE KOOL
GEHAKT HALF OM HALF

KILO

KUIKENFILET
500 GRAM

795
695

GEBROKEN SPERZIEBONEN
OF WORTELEN EXTRA FUN OO
3/4 pot i f

KLEUTERTAAI 170
zak 500 gram \i i

TAAI-POP 69

89
99

J AC. HERMAMS
GEVULDE SPECULAAS
pak 250 gram

MARSEPEIN
staaf 100 gram

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

42



CONTACT
VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 20 oktober 1983

45e jaargang nr. 32

Wim Polman weer voorzitter
Winkeliersvereniging
Dinsdagavond hield de Vordense Winkeliersvereniging haar ledenvergadering in Hotel Bakker. De
aftredende voorzitter de heer Lammers heette allen van harte welkom, speciaal ere-lid de heer Rem-
mers. In zyn welkomswoord memoreerde de voorzitter dat het toch vooral nu het wat slechter gaat
met onze economie om vooral aktief te zijn en samen te werken onderling.

Het 35 jarig bestaan van de vereniging
werd onlangs op eenvoudige wijze en
passend gevierd, al was de opkomst
niet geweldig te noemen, toch was het
gezellig en goed georganiseerd. De
heer Sietsma las de notulen voor wel-
ke onveranderd werden goedgekeurd.
De jubileum-aktie, welke in mei werd
gehouden, mag geslaagd worden ge-
noemd, wel waren er enkele schoon-
heidsfoutjes, ook is gebleken dat 4 za-
terdagen teveel is geweest.
De vereniging welke stands hadden
tijdens de aktie hebben financieel
goed geboerd over het algemeen, al
heeft het bar slechte weer veel af-
breuk gedaan aan de aktie.

SINT NICOLAASAKTIE 1983
Mede door het succes van vorig jaar
zal ook dit jaar weer f 15.000,- aan
prij/.en beschikbaar worden gesteld.
Al wordt het voorde vereniging steeds
moeilijker, toch is bij het kopend pu-
bliek de aktie goed aangeslagen,
daarom is toch besloten om dezelfde
aktie te behouden.
9 november /al de St. Nicolaaskrant
weer verschenen, 28 oktober dient de
copij hiervoor in het be/it te /ijn van
drukkerij Weevers.

OPENSTELLING WINKELS
Sint Nicolaas: 3 koopavondcn op
woensdag 30 november, donderdag l
december, vrijdag 2 december. Kerst:
2 koopavonden op donderdag 22 de-
cember en vrijdag 23 december. Oud
en Nieuw: vrijdag 30 december.
De leden werden er op gewezen zich

hieraan te houden, anders weet het
publiek niet waar het aan toe is.
De Sint Nicolaas-aktie start 10 novem-
ber, de intocht van de sint is 19 novem-
ber.

BESTUURSVERHEZING
Doordat op de jaarvergadering van
maart de bestuursverkiezing uitge-
steld werd omdat er geen kandidaten
waren, werd dit aangehouden. Het be-
stuur is aktief geweest en heeft toch
een hele lijst weten samen te stellen. 5
nieuwe gezichten, allen jongeren. De
heer Wim Polman gaat als oud-voor-
zitter en met ervaring de voorzitters-
hamer hanteren. Gekozen werden: H.
Elbrink, A. Klein Brinke, W. Polman,
R. Rootinck, M. Siemerink, De heer
Sietsma was aftredend en werd herko-
zen.
In het voorjaar zullen de heren Dijker-
man en Dolphijn aftreden. Mevr.
Mokkink en de heer Ten Kate blijven
het bestuur kompleteren.
De heer Lammers bedankte de leden
voor het gestelde vertrouwen in de af-
gelopen zeven jaar: "al was het wel
eens moeilijk, het is wel een leerzame
tijd geweest", aldus de heer Lammers.
Hij wenste de nieuwe bestuur veel
sterkte. Erevoorzitter Remmers be-
dankte de heren Helmink en Lam-
mers voor hun inzet en al hun tijd wat
ze aan de vereniging besteed hebben.
De nieuwe voorzitter de heer W. Pol-
man blikte terug op de afgelopen tijd,
en dankte de heren Lammers en Hel-
mink voor hun inzet, alle twee ontvin-
gen een enveloppe met inhoud.

De heer Polman gaf meteen al een
duideli jke visie over de toekomst. De
komende jaren zullen voor de econo-
mische situatie de besteding aanmer-
kelijk lager worden, de arbeidsverde-
ling zullen ook veranderen. De kleine
ondernemer zal nog langere dagen
moeten maken, men dient zich hierte-
gen met hand ten tand te verzetten,
anders krijgt men weer vooroorlogse
situaties.
Dag en nacht werken, veel omzet en
niets verdienen. Daarom werden de
leden nog eens opgewekt om aktief
deel te nemen aan de vereniging.
Meer steun aan het VW en aan het
gemeente bestuur en steun VAN het
gemeentebestuur, versoepeling bij
vergunningen enz. Ook van de ver-
keerssituaties niet meer gehoord, de
gemeente is zelf schuld aan de situatie
in de Dorpsstraat, dit zal toch opgelost
moeten worden.
De heer Polman hoopte op een
vruchtbare samenwerkingen met fris-
se moed op naar het 40 jaar bestaan
van de vereniging.
Bij de rondvraag vroeg de heer Wul-
link of het mogelijk is om het VW te
vragen met Pinksteren en Hemel-
vaartsdag het VW kantoor open te
stellen, veel gasten vragen dan om in-
lichtingen. De heer Oplaat maakte de
leden er op attent om de winkelslui-
ting^o te laten, anders staat men dag
en ̂ Vt in de winkel. De heer Kette-
lerij vroeg of het mogelijk was om de
avondopenstelling vast te stellen om
half/even tot half negen, dit zal onder-
zocht worden.

COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR

Problematiek rond vaststelling
woonwagencentrum
"Met pijn en moeite en met de hakken over de sloot zijn we tot het voorstel gekomen om de zuidzijde van de Over-
weg aan te wijzen voor een woonwagenkamp", aldus burgemeester Vunderink dindagavond tijdens de openbare
vergdering van de commissie Algemeen Bestuur. "Waar je het ook doet, problemen blijven er altijd. Het is en blijft
een kwestie van afwegen en ons inziens hebben wij de "minst slechte,, plek uitgezocht", aldus burgemeester Vun-
derink die een opmerking van mevrouw Dadema, tijdens het inspreken, als zoude gemeente geen rekening hebben
gehouden met de belangen van de omwinende van de hand wees. "Wat destijds door de omwonenden naar voren is
gebracht hebben wij bepaald niet naast ons neergelegd", aldus burgemeester Vunderink.
De commissie zat overigens behoor- eens veel geld zou kunnen gaan ko- schaarde zich achter het voorstel van
l i jk met deze materie in haar maag. De
heer H. Tjoonk (V.V.D.) stelde voor
om in de buurt van de zuiveringsin-
stallatie een plek aan te wijzen. Vol-
gens Burgemeester Vunder ink bied
dit geen oplossing. "Ik denk dat een lo-
katie aan de Rondweg door de provin-
cie als niet serieus zal worden beke-
ken. En daar komt bij dat b.v. ver-
der van Brinkerhof af, dit qua afstand
niet haalbaar is", aldus burgemeester
Vunderink. De heer Tjoonk haakte
vervolgens in op hetgeen de heer G.
Koerselman t i jdens het inspreken
naar voren had gebracht. Laatstge-
noemde stelde nl. de gemeente aan-
sprakeli jk te zullen stellen voor de
waardevermindering van zijn huis.
De heer Tjoonk: "Laten we het hu is^
van de heer Koerselman aankopen en
er toiletgebouwtjes van maken". De
heer Vunderink wees erop dat dit wel

sten, want er zijn meer woningen in de
nabije omgeving van de Overweg,
l loe groot overigens de schade van de
heer Koerselman zou gaan bedragen
kon door de heer Koerselman niet
worden aangegeven. "Wanneer ik
mijn huis zou gaan verkopen, moet ik
maar afwachten wat er een gek voor
geven wil", zo sprak hij.
De heer Tjoonk zei uiteindelijk nog
eens uit te willen zien naar een andere
plek in Vorden. De heer Bosch (P.v.-
d.A.) stelde: "hoe jammer het ook is,
veel keus hebben wij niet". Hij hield
voorlopig zijn mening voor zich al
speelde de heer Bosch wel met de ge-
dachten om uit de raad een commissie
te benoemen die nogeens naar alter-
natieven moet gaan zoeken maar wel
binnen een maand dient te rapporte-
ren.
De heer C.Chr. Voerman (C.D.A.)

het college. De heer Vunderink hield
de commissieleden voor dat er op zeer
korte termijn een definitieve beslis-
sing genomen moet worden. "Tot me-
dio volgend jaar kunnen de gemeen-
tes zelf beslissen, zo niet dan wijst de
provindie ons de plek wel aan", aldus
de heer Vunderink

Camping Wientjesvoort
Naar aanleiding van vragen van de
heer J. Bosch (P.v.d. A.) deelde burge-
meester Vunderink mede dat er na l
apri l 1984 niet meer aan de zuidzijde
van de camping Wientjesvoort ge-
kampeerd mag worden. De heer
Bosch bepleitte bij het college dat zo-
lang de procedure bestemmingsplan
nog niet is afgerond met de nodige
soepelheid op te treden.

St Nicolaaskrant
De St. Nicolaaskrant welke zal verschy nen op 9 november wordt ook
dit jaar weer uitgegeven in samenwerking met de Vordense Winke-
liersvereniging. Uw kopij voor advertenties dient uiterlijk 28 oktober
in ons bezit te zijn.

de redaktie.

P.K.V. nieuws
Op de fokkersdag van de Nederlandse
Minorca vereniging die j.l. zaterdag
gehouden werd te Veenendaal had de
heer G. Tragter de mooiste (dwerg)
haan predikaat IsteF.

Jubileum
De pluimee en konijnenvereniging
PEKLO te Lochem viert het 65-jarig
bestaan met een grote clubtentoon-
stelling op 22 en 23 oktober in de
Schouwburg te Lochem. Er zijn ca.

450 dieren te bezichtigen zoals, konij-
nen van groot tot klein, hoenders, dui-
ven en watervogels.
De kanarie, duiven en de bijenvereni-
ging werken mee aan deze tentoon-
stel l ing. Zaterdagmiddag optreden
van het huisvrouwen orkest Barchcm
en zondagmiddag Jachthoornkorps
Vivat.
De tentoonstelling is geopend op za-
terdag en zondag. Tot ziens op onze
show.

(zie advertent ie) .

Markt Vorden
Ter gelegenheid van de najaarsmarkt,
die zich in een goede belangstelling

mocht verheugen, werd een verloting
gehouden. De hoofdprijs ter waarde
van duizend gulden viel op lotnum-
mer 1890. De televisie viel op lotnum-
mer 3871; damesfiets (1236); radio
(2369). In totaal zijn er 50 prijzen.

Kleding voor
mensen in nood
Ook dit jaar organiseren plaatselijke
vrijwilligers weer een kleding-inzame-
ling voor de Stichting Mensen in
Nood. In Vorden kunt U de kleding,
schoeisel, dekens en gordijnstoffen
brengen naarde volgende adressen op
zaterdag a.s. tussen 10.00 en 13.00
uur:
Kerkportaal Het Jebbink 6 en onder
de toren, Ruurloseweg 101 (Kranen-
burg).
Men wordt verzocht het textiel be-
hoorlijk te verpakken. Het liefst in een
plastic zak. Voor verzending naar de
aanvragers komt alleen goede kledign
in aanmerking. Al het andere wordt
verkocht om de onkosten te betalen
en projecten te financieren.

Tentoonstellings
suksessen
Tijdens de gehouden kleindieren ten-
toonstelling van Pels en Pluim te La-
ren behaalde de heer Horstman de
volgende suksessen:
Wyandottekrielen met Hen jong ZG.
Konijnen Alaska Ram jong F en ZG.
Voedster jong 2x ZG.

Kastelenfietstocht
Het bestuur van de Vordense VW or-
ganiseerde in verband met de herfst-
vakantie voor woen^ag 19 oktober
een fietstocht georg^^eerd langs de
Vordens kastelen.
Zondag 23 oktober wordt het park van
kasteel de Wiersse voor het publiek
open gesteld.

Geslaagd
13 dames van de bond van platte-
landsvrouwen slaagden dinsdagavond
voor het diploma hartreanimatie. Aan
dit diploma zijn herhalingsavonden
verbonden. De cursus werd gegeven
door mevr. Graalman, instructrice
van de Ned. hartstichting.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

20 okt. Bejaardenkring, Dorpscen-
trum.

22 okt. Revue G.M.v.L. Dorpscen-
trum

22 okt. Flash Vorden 2 - Ruurlo 3
25 okt. Flash Vorden l - Grol 4.
26 okt. K.P.O
28 okt. Algemene ledenvergadering

G.M.v.L. Regio West-Achter-
hoek. Zaal Jansen Hoog Kep-
pel.

Biljarten
B.V. Kranenburg
Het eerste team van de B.V. Kranen-
burg kwam ongeslagen terug uit
Steenderen. Op Beuseker l werd een
afgetekende 40-26 overwinning be-
haald. De overige teams van Kranen-
burg speeldlen niet erg succesvol.
De tweede uitgave verloor uit tegen
Engel 3 met 37-31. Kranenburg 3
speelde thuis, maar ook dan nog kon
De Keu 5 de wedstrijden winnend
afsluiten. Uitslag 28-39. Her vierde
tenslotte speelde tegen Tremethe 2
uit Drempt, die dit jaar voor het eerst
aan de competitie deelneemt. De
Dremptenaren haalden in Kranen-
burg de volle winst weg 26-40.

Gratis verlichtingscontrole
De herfst heeft zyn intrede weer gedaan en als gevolg daarvan korten de da-
gen snel. Het langer in het donker moeten rijden over bovendien nog nate of
gladde wegen is hiermee een feit geworden. Voor de automobilist is dit een
reden te meer om extra aandacht aan de verlichting en banden van zyn voer-
tuig te schenken.

Verkeerd staanden koplampen, te
laag ofte hoog, en foutief zelf ingezet-
te lampen dienen dringend in de wet-
telijk vereiste stand gebracht te wor-
den. Daarbij mag aan de staat van de
achterverlichting, het meerdere zicht-
baarheid, niet voorbij gegaan worden.
Vaak weet men het zelf wel, doch gunt
men zich de moeite niet het even in
orde te laten maken.
Ook de staat van de banden is voor ie-
dereen een zaak van belang. Banden
die tot op het minimum, of zelfs nog
verder, zyn afgesleten zijn levens ge-
vaarlijk. De grip op de weg is dan ver-
dwenen. De remweg wordt veel lan-
ger, vaak net iets even te lang! Het ne-
men van bochten verhoogt het slipge-
vaar. Geen wonder dat VVN dan ook
een minimale groefdiepte van 2 mm
voorstaat.
B l i j k t bij een verkeerscontole dat ver-
lichting of/en banden niet in de wette-
lijke staat verkeren, dan gaat dat geld,
vaak veel geld kosten. Meestal veel
meer dan er voor het in orde laten

brengen had moeten worden betaald,
terwijl u deze uitgaven alsnog boven
uw bekeuring er tocht bij krijgt.
Ook dit jaar komen alle Vordense ga-
ragebedrijven ieder weldenkende en
goedwillende automobilisten weer te-
gemoet voor een gratis verlichtings-en
banden controle.
Kleine bijstellingen van de koplam-
pen worden zo mogelijk direct ver-
richt en een eerlijk bandenadvies
wordt u zonodig gegeven.
Voor tijdrovende correcties tengevol-
ge van vastgeroeste afstelbouten, ver-
rotte bedrading etc. zal een nadere af-
spraak gemaakt dienen te worden.
De controles worden dit jaar gehou-
den in de week van 24 oktober tot en
met 28 oktober a.s. 's avonds van 19.00
tot 20.30 uur resp. bij de garages
Groot Jebbink, Tragter, Kuypers,
Boesveld en Aral Service Station.
Elke goedgekeurde auto wordt voor-
zien van de speciale WN stickers, zo-
wel voor verlichting als voor banden.
(Zie advertentie elders in dit blad)

Gespreksavond Vredesplatform
Voor de gespreksavond die "Vredesplatform" donderdagavond in het dorp-
scentrum organiseerde bestond een flinke publieke belangstelling. Nadat
de heer B. van Tilburg de doelstellingen had uiteengezet ("Vrede is meer
dan alleen oorlog") gaf mevrouw A. Rosberg-de Vries, arts te Zwolle een
toelichting over de direkte gevolgen van het gebruik van kernwapens.

Ze hield de aanwezigen voor dat het
voor een arts ontzettend moeilijk is de
helpende hand te bieden wanneer er
een oorlog met kernwapens plaats
vindt of heeft plaats gevonden. "Je zou
misschien iets via de rampenplannen
aan de weet kunnen komen, maar
jammer genoeg zijn deze plannen
vaak geheim. Wat er tijdens een ker-
noorlog gebeurt weet ik niet. Hel is
vast erger dan wij denken", aldus me-
vrouw Rosberg die aan de hand van
diabeelden de verschrikkingen van
Hiroshima liet zien. Ook was zij van
mening dat kinderen zich meer met
kernwapens en kernoorlogen bezig
houden dan wij denken.

Behalve mevrouw Rosberg-de Vries
werd deze avond het woord gevoerd
door pastoor van Zeelst, t e rwi j l dokter
Sterringa namens de Vordense hui-
sartsen sprak over de medische kan-
ten van de bewapening. De p l a a t s e l i j -
ke politieke partijen waren tijdens de-
ze gespeksavond eveneens vertegen-
woordigd. De heren C.Chr. Voerman
(CDA); J. Bosch (PvdA) en E. Bran-
denbarg( VVD) hadden met onder an-
dere de doktoren zit t ing in een forum
dat vragen vanui t de zaal beantwoord-
de. De heer van Tilburg wees erop dat
er vanuit Vorden busreizen worden
georganiseerd naar de demonstratie
in Den Haag op 29 oktober.

Kindervakantiespelen Plattelandsvrouwen
Donderdag 20 oktober a.s. worden in
de Jeugdsoos van het Dorpscentrum
in Vorden de video-opnamen ver-
toond van de Kindervakantiespelen.
Deze opnamen zijn in de afgelopen
zomervakantie gemaakt van de kin-
dervakantiespelen rondom het thema
Indianendorp op het Wiemelink.
Daarna wordt de jeugdfilm Circus op
Stelten vertoond. De voorstelling is
bedoeld voor alle kinderen van de
kleuter- en basisscholen in Vorden.
De toegangsprijs bedraagt l gulden,
en het programma is rond 4 uur 's
middags afgelopen.

Op 12 oktober hield de afd. Vorden
van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen haar maandelijkse bijeen-
komst. Voor deze avond was de heer
M. Knoop uit Deventer uitgenodigd.

Deze sprak over hel onderwerp
"Spanningen in het hedendaagse ge-
zin". Het was een zeer boeiende en
leerzamen avond. De Pr%sidente
mevr. Weslerveld sprak hiervoor haar
dank uit namens de aanwezigen.
De volgende bijeenkomst wordt ge-
houden op 9 november. Dan komt de
heer K. Schut voor een spelavond.

Foto van Vorden-van-toen

Hoewel niet binnen onze gemeente gemaakt, willen wij U de foto van de chic ge-
klede dame, wandelend langs de tramrails in de bocht bij "Groot Graffel", niet
onthouden.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).
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Celtona
servetten
pak 100 stuks
wit 1*66 Pluche beer

47 cm. 44*3

Curve r vuilniszak-
houder
bruin/beige 3&9S

Melitta
filterzakjes
1X4 40 stuks
1A6

Melitta
filterzakjes
102 40 stuks

Enkhuizer merg-
pijpjes
pak 5 stuks 4*39 nu

Frituurpan met inzet
"B.ff.-for
van 29&S voor

DreftES
met 10%
meer inhoud
nu

Emsa
bloempotten
13 cm. 745

Emsa
bloempotten

Heinz Sandwich
spread
pot nu

Silkience
shampoo
200 m l. 4.25II

f m Silkience crème-
' m spoeling
M 200 ml. 4.75

melkchocolade
Setter

Baronie chocolade-
letters
melk of puur, geen-4r75-
maar V.S. prijs

Vicks
'ademvrijof

' keelpastilles
blue

445 489

Glorix toiletfris
van-2.19 voor

Mars
vofdeelpak
^ stuks ̂ 60-

Gevuld
speculaas

Becel margarine
kuip 250 gram

Holland cacao Roosvicee
pak 200 gram 4r9& rozebolteljam

Heineken bier
krat 24 pijpjes
V.S. prijs

0 /nu gratis]
glas bij

elke krat

Calgon
£.! pak 500 gram
f + gratis
l Weder

huishouddoek

Droste chocolade-
letters (groot)
in melk of puur
geerrA&S
maar V.S. prijs

Nibbit Cocktail Groko spinazie
zak van 4.69 voor pak 450 gram4.69

Rookworst
225 gr. vacuüm verpakt
nu van 4^39 voor j

Klok Hagelwit
koffer 2 kiloJl**

Wiener
punten
pak 6 stuks
1*95-

Katja drop
zak 250 gram
d/V. soorten
van 2^29 voor

Seagold
vissticks
pak 10 stuks hondenvoer Micky kattenvoer[

blik420gram<*6*

Victoria Water
1 liteiiles-O.6*

gratis glas
bij 2 flessen

Dubro afwas Keilergeister
500 cc. 4.69 3 flesserv8.85

Bessola
11tr.

Resi frituurvet
pak 500 gram 3.29

Geldig van 20/10 t/m 22/10 «3

Harde uien
2 kilo

Fors Bami groente
pakket van AA*
Samengesteld uit:
witte kool, prei,
taugé, tomaat, peperJ

Bleekselderij
struik, gewicht ±
800 gram

Holland mijn
appelland
Cox Orange
2 kilo klasse 1

F

f

Wilt u eens een hele fijne handpeer,
neem dan de
Doyenne du
Comice
2 kilo voor slechts

Ma. 24/10/'83
Prei van de klei
kilo

di. 25/10'83:
Belgische
hutsepot
500 gram

i.oAJvV

wo. 26/10 '83:
Pracht
bloemkool
per stuk

Areca (palm)
voor slechts

Supermooie
Nestvaren
voor slechts

Deze twee planten verlangen wei-
nig licht, de aarde moet beslist
vochtig blijven

Extra mooie kwaliteit
Kas-Chrysanten
pracht bos
Keuze uit 5 soorten

MA UW VOOROEELMAI PRUS!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden



WAARDEBON
Diepvries
braadkuiken
van 950 gram
voor slechts

Geldig van do. 20/10 - wo. 26/1 0 '83

WAARDEBON
Inleveren bij de A.G.F. Afd.

Spaanse
1$t! Mandarijnen

zonder pit 20 stuks

Geldig van do. 20/10- wo. 26/10 '83

mmsmusk sssss^ms», ssstöfwssa ̂ KSimia^asKKwisa^ sfff^Kss^^efs/siKisiaiÊSK

WAARDEBON
Inleveren bij de afd. Vleeswaren

Boterhamworst prima of
Parijzer boterhamworst

of Palingworst 200 gr\

Oo<*
Geldig van do. 20/10 - ivo. 26/10 '83

WAARDEBON
Inleveren bij de Slagerij afd.

Rundergehakt
hele kilo

SSF*
Geldig van do. 20/10-wo. 26/10'83

Geldig van 20/10 t/m 26/10 '83

Hausmacher Gekruide ham
goud 200 gram 100 gram

Tong kaas
100 gram Ravigottesaus Knoflooksaus

200 gram 200 gram

Zigeunersaus
200 gram

Boerenkrentenmik
met spijs
800 gram nu

Puntjes of
bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks nu

Veluws volkoren Tijgerbrood

nu nu

Geldig van 20/10 t/m 22/10 '83

Botermalse
Bielstuk
100 gram

Kogel Bietstuk
100 gram

Claerijn jonge
jenever
1 liter

Appels
jonge

->fev_
E nl>t»H

Geponeerde Filet Rollade
SChnitzelS 500 gram
van de schouder,
100 gr.

Runderpoulet Lamskotelet
250 gram 100 gram

Henkes
bessen
jenever
1 liter *&45

Ballantine
whisky
fles 0.75 Itr. nu

fio/s
Beerenburg
1 liter

Coppelstock
f jonge jenever j
1 liter nu

Maandag t/m woensdag;
24/10 t/m 26/10

Verse fijne
braadworst
hele kilo

Ribbetjes
hele kilo

Coberco
vruchten-
yoghurt
aardbeien of perziken i
0.5 liter 1.23

Coberco
karnemelk
1 literpak 1.09

Goudse belegen
kaas kilo

Camembert
250 gram nu

Balkenbrij
500 gram •OfUV*

VS MARKT UW VOORDEELMARKT VOOR KWALITEIT EN PRUIS!
Zutphen-Borculo-Hengelo (Gld)-Eerbeek-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden 42/'83



Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers, Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

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

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

rMOLENBRUIN
van de Hackfortse molen, een brood met

een eigen smaak en karakter.
Zo uit de oven in de winkel.

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

WEEKENDREKLAME:

GEVULD SPECULAAS

SN EEUWSTER

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

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

Alles op maat gemaakt naar:

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

III
•Ml ••• ••• •••§ ••• ••• ^Hi "•• ̂ "" "̂« ••••

's tuinadvies:
begin dit najaar aan de lente.

VF „r^-f - \k . A /£* r/ft
HYACINTEN

Met de verleidelijke geur
van hyacinten in uw tuin
is het pas echt lente.
Gemengd. Hoogte ca 20
cm.
Aktieprijs
per 20 stuks.

JACK STOKSNOEIZAAG

Een onmisbaar stuk gereedschap.
Met stevige kunststof
handgreep. Tevens kan
de zaag verlengd
worden met een
houten steel.
Lengte
34 cm.

Voor het kloven van grote
stukken hout. Een
zwaargewicht van 3
kg met een 90 cm
lange
essen
steel.

Plant nü uwvoorjaars-bloembollen!
Inderdaad, beste tuinliefhebbers, hoe merkwaardig het ook

klinkt, 't is nü de hoogste tijd om bloembollen te planten.
Haal ze bij Welkoop, die eerste keus bollen. Want Welkoop

heeft niet alleen alle soorten bloembollen en knollen, u kunt er ook
terecht voor de meest uiteenlopende tuinbenodigdheden:
van snoeizaag tot kruiwagen en van
turf tot schop.

FRITTILARIA
(KEIZERSKROON)

De statige, rode bloemen geven uw
tuin een bijzonder cachet, vooral wan-
neer ze op hun volle lengte van l
meter zijn.
Aktieprijs
per stuk.

DAMES
TUINHANDSCHOENEN

i*M" ~AVvaat U"*1" r>Ar»prï\Dt-nxx' D „

BOTANISCHE TULPEN

FAVORITA TUINTURF
80 LITER

Twijfelt u aan de struktuur van uw
tuingrond,vermeng deze dan voor de
zekerheid
met Favorita
tuinturf. Dat
scheelt! Zeer \/
geschikt voor
heidetuinen,
maar ook uw
bloembollen
zullen u ervoor
belonen
Van
8,45
Voor

De origineel gevormde,opvallende
oranje Fosteriana tulp wordt wel 30 tot
50 cm hoog. Ideaal in kombinatie met
lagere soorten.
Nu 25 stuks in
handige draagtas.
Aktieprijs

NARCISSEN

4 Potnarcissen in een fraaie, witte pot.
Verpakt in luxe
geschenkdoos.
Een feest om te
geven én om te
krijgen.
Kleur wit.

Ze zijn het zonnetje in uw tuin, deze
grootkronige,gele nar-
cissen. En worucn
40 cm hoog.
Aktieprijs
per 25 stuks.

6r

Fraaie linnen tuinhand-
schoenen die de hand-
huid
beschermen.
Van 3,85,
Voor

BLOEMBOLLEN-
PLANTER

De bloembollenplanter
maakt het planten ge-
makkelijk en garandeert
altijd een juiste plantgat-
diepte.
Van 7,50
Voor

TUINKROKUSSEN

Onder bomen en heesters, in border of
gazon,overal geven die vrolijke
krokussen fleur en geur aan uw tuin.
En ... ze bloeien elk jaar uitbun-
diger. Gemengd pakket
van 40 stuks.
Hoogte ca. 10 cm.
Aktieprijs

50

RONTANI LAARZEN

Kuitmodel van licht, soepel kunststof.
Sterk voor 't werk en goed van pas-
vorm. Kleur donkergroen. Maat 39
t/m 46.
Van 23,50
Voor

De Grote Groene Vak winkel
voor Huis enTuin,voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 5 november 1983.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUÜRLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

•*</ --c/^&'*^'>4?''^&'-&**^''*&~'*&'*^~-^>~-~&~*-&~*^''^rv
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Ischuim
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750 ml
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climatube
buisisolatie
geschikt voor koude- en

c v on waterleidingen
van — 70°C tot +90°C
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NAJAARSSHOW
INTERNATIONAL
TRACTOREN &
LANDB. WERKT.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bezoeken van de jaarlijkse na-

jaarsshow aan de Zelhemseweg te HENGELO GLD. op donder-

dag 20 oktober a.s. van 9.00 uur tot 18.00 uuren vrijdag 21 okto-

ber van 9.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 22 oktober van 9.00

uur tot 16.00 uur.

B oeke-Heesters
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Nieuwe shirts Vorden 8

Het 8e elftal van Vorden heeft van Kreatief Centrum Kerkepad (d' Olde Smidse) shirts aangeboden gekregen.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Vorden met 0-0 gelijk
tegen Vios Beltrum
Vorden l speelde zondagmiddag op
een winderig veld tegen Vios Beltrum
een weinig overtuigende wedstrijd.
Ook van Vios y.ijde werden er weinig
oogstrelende a k t i e s op de grasmat ge-
legd, /.odat er voor het publiek niets te
genieten viel. Zeer opmerkelijk was
dat er in de/e wedstrijd weinig zoge-
naamdc "wereldpasses" werden rond-
gestrood. Dit tot groot verdriet van
Vordens laatste man Reind Jan Wes-
terveld.
In de eerste hel f t speelde Vios offen-
siever dan Vorden. De thu i sc lub
schiep zich weliswaar kansen, maar
wist deze niet in doelpunten om te zet-
ten, mede doordat doelman Wim
Harms in een ui ts tekende vorm stak.
I let spel na de rust vertoonde een/elf-
de beeld met dit verschil dat Vorden
zich in het laatste kwar t ier meer kan-
sen-kreeërde. Zo zag inva l l e r H r ik
Bouwmeester een inzet rakelings
voorbij het Vios doel gaan. De wed-
strijd eindigde daardoor zoals het be-
gon namelijk in 0-0.

Uitslagen v.v. Vorden
Zaterdag 15 oktober:
Viod Ah - Vorden Ah 4-3; Vorden A l -
Pax A l 2-1; C Jazel le H l - Vorden B l 3-
1; Vorden B2 - Lochem B2 2-2; Vor-
den C l -Ko t t en C l 2-0; Noorddij k CM
- Vorden C2 2-0; Witkampers C3 -
Vorden C3 10-0.

Zondag 16 oktober:
Vios-B - Vorden 0-0; Vios-B 3 - Vor-
den 20-1; Varsseveld 4 - Vorden 32 -1 ;
Vorden 4 - Warnsveld 2 0-0; Oeken 4 -
Vorden 5 3-3; Vorden 6 - Be Quick 5 4-
0; Vorden 7 - Diepenhem 4 2-7; Vor-
den 8 - Erica 11 10-3.

Programma
Zaterdag 22 oktober:
Vorden Ah - A.Z.S.V. Ah; Voorst A l -
Vorden A l ; Vorden B l - Erica B l ; Al-
men B l - Vorden B2; Vios-B C l - Vor-
den Cl; Vorden C2 - Hibcrgen C 3;
Vorden C3 - S.S.S.E. C3.

Zondag 23 oktober:
Vorden - Winterswijk; Vorden 2 vrij;
Vorden 3 - Pax 6; Erica 4 - Vorden 4;
Vorden 5 - Pax 8; Oeken 2 - Vorden 6;
Noordijk 4 - Vorden 7; A.Z.C. 8 - Vor-
den 8.

Uit het Ratti-kamp
Viod 2-Ratti l (dam.) 1-4
Met wmdkracht 7 gingen de dames
van Ra t t i naar Doetinchem. Daar
moesten ze aantreden tegen Viod 2.

In de eerste helf t hadden de Ratti-da-
mes de wind mee. B. Bos schoot uit
een kansri jke positie 0-1. Een paar mi-
nuten later was hel weer B. Bos die
een goal maakte 0-2.
In het begin van de tweede helft kre-
gen de Ratt i-dames een vrije trap te-
gen. Met de wind mee werd het 1-2.
De Viod dames kwamen steeds meer
opzet ten maar /onder resul taa t .
B. Bos scoorde haar derde goal 1-3. In
de laatste m i n u u t scoorde B. Bos nog-
maals. E inds tand 1-4.

Eerb. Boys l Ratti l (zat) 3-1
Ratt i heeft in haar 5e competi t ieweds-
trijd in Eerbeck van de Eerbeekse
Boys met 3-1 verloren.
Een sterker, maar minder kansen be-
n u t t e n d Rat t i kon geen pun t mee naar
Vorden nemen.
In de beginfase van de wedstrijd wa-
ren hel de Kranenburgers die het heft
in handen namen en verscheidene
kansen creëerden via o.a. Martin Dijk-
man en André Wagenvoort.
Toch was hl echter Eerbeek dat in de
20e m i n u u t doel trof door even n ie ta l -
lenl reageren van de verdediging van
de s.v. R a t t i . Tien m i n u t e n later werd
het zelfs 2-0 via een afstandsschot dat
niet goed werd beoordeeld door kee-
per Herber t Rulgers.
Na rust moest Ratt-i komen; in de ach-
terhoede werden risico's genomen
wat al in de 48e m i n u u t tot 3-0 leidde.
Ra t t i bleef aanval len , maar b e n u t t e
helaas geen kansen. Jan Willem de
I lart werd vervangen door André Bal-
ven. In de 85e m i n u u t werd de eer nog
gered via een doe lpun t van Re in i e r
( J o s s e l i n k die een door Henk B u l t e n
voorgetrokken bal in kon koppen,
waardoor de e inds tand meieen werd
bepaald op 3-1.
De s.v. R a t t i l speel t a.s. zaterdag om
half 3 t h u i s tegen het Doetinchemse
E.C. Overstegen.

AZSV 10 - Ratti 2 (za): 1-4
Rat l i heel t zaterdag een verdiende
o v e r w i n n i n g behaald van hel op de
derde p l aa t s s taande AZSV 10. De
eerste 20 m i n u t e n b leef het een aftas-
ten van de tegenstander . Langzamer-
hand schiep Ratt i kansen. In de 25e
m i n u u t schoot Gerard Oosterlaken
hard op doel. De laatste man raakte de
bal aan, maar schoot tussen de benen
van de keeper in eigen doel 0-1 voor
Ratl i . In de 41e m i n u u t was het op-
n ieuw Oosterlaken die 0-2 a a n t e k e n -
de met een hard schot. Daarna was
het rusten. Na de thee een f e l l e r spe-
lend AZSV dal wat aan de stand wou
doen. In de 50e m i n u u t school een
A a l i e n s p e l e r raak ui t een vrije t rap 1-
2. Toen werd hel b i k k e l e n . Aa l t en
wou de ge l i j kmake r forceren. Maar
d a a r b i j werd te ver opgedrongen, zo-
dal Ral l i op de counter ging spe len .
Bij zo'n u i t v a l schoot Oosterlaken al-
leen voor de keeper hoog over. 2 mi-
n u t e n l a t e r ging opn ieuw een aanval

van Oosterlaken verloren. Op tijd af-
geven aan van Bommel had een doel-
punt opgeleverd. Aan de andere kant
kreeg Aalten van thu i s f l u i t e r van Loo
regelmatig vrije trappen en corners
toegewezen, welke met een beetje ge-
luk op niets uit l iep. De laatste 5 minu-
ten maakte Ratt i aan alle i l lus ies van
Aaltcn een einde. Een ui tval van Oos-
terlaken die nu niel vergat af te geven,
stelde van Bommel in staat om te sco-
ren 1-3, die daardoor aan al le onzeker-
heid^^! einde maakte. 2 minuten
voorop scoorde Oosterlaken de hat-
Irick 1-4.

Ratii zat 3 - DZSV 7'IDe thuisc lub heelt legen de koploper
in deze afdeling een meer dan ver-
diend gelijk spel behaald. Ratti begon
met windvoordeel en reeds na 10 mi-
nuten werd een prachtige actie van
Pascal Hartelman afgerond door Man-
nes Bekman 1-0.
Dinxperlo raakte aanvankelijk wat uit
balans, maar gaandeweg werd het
doel van Ratli onder druk gezet. Eric
Brummelman wist echter zijn doel
schoon te houden. Na de rust kwam
Dinxperlo wat goedkoop aan het -
naar later bleek - enige tegendoel-
punt, toen een verkeerde terugspeel-
bal naar de achterhoede werd onder-
schept. 1-1. Dinxperlo rook nu de
overwinning, maar de thuisclub liet
zich niet overspelen en trok het laatste
kwartier nog het beste van hel spel
naar zich toe.

Ratti 2 (dam) - S.V.B.V.: 5-0
Hel tweede team van de dames van de
s.v. Rat t i heeft een prima prestat ie ge-
leverd door met 5-0 van de Barchemse
formatie te winnen.
Wel kwam Ratl i vrij goedkoop op 2-0
via 2 eigen doe lpun t en in de beginfase
van de wedstrijd, beide uit voorzetten
van Jolanda Temmink.
Maar de Vordense dames waren veel
sterker. Gerda Bos bewees dat door
b innen 10 minu ten 3-0 aan Ie tekenen
via een goed gericht schot.
Nog voor rust kon de solerende Gerrie
Berendsen de stand op 4-0 brengen.
Na rust ontstond hetzelfde spelbeeld,
maar de vele doelpunten bleven u i t .
Patricia Harmsen verving Angela Bos
en Carla Addink kon aantreden voor
Gerda Bos.
Het was toch wederom Gerrie Be-
rendsen die kon scoren en hiermee
meteen de eindstand op 5-0 bracht;
een pr ima p re s t a t i e . De dames behou-
den mede dankz i j dit succes de 3e
plaats met 10 punten uit 6 wedst r i j -
den.

Een spannende wedstrijd waarbij
scheidsrechter Loo ge luk had dat hel
niel uit de hand l iep, door zijn slappe
optreden, waarbij Rat l i -spelers de
boosdoeners waren.

Dammen
Evena ls de eerste wedstrijd eindigde
ook de 2e p a r t i j van het vierde team
van D.C.V. tegen D.Z.W. 3 uit Warns-

veld in een 5-5 gelijkspel. Het 3e team
van D.Z.W. was sterk bezet (met on-
der andere ex-D.C.V.-er D. van Rik-
xoort) dus een keurige remise dit keer.
Winst was er voor Jurgen Slutter en
John Kuin.
K. Groen - W. Berenpas l -1, B. v. Beek
- J. Slutter 0-2, A. v.d. Boor - M. Boers-
broek 2-0, D. v. Rikxoort - R. Slutter 2-
0, Soeters - J. Kuin 0-2.

D.V.D. Doetinchem, dat vrijdag met
enkele sterke jeugdspelers op kwam
dagen, had geen moeite met het reser-
veteam van D.C.V. Er werd een ge-
'voelige 6-14 uitgedeeld. Slechts 6 re-
mises vielen D.C.V. ten deel, en dat
weren doorgaans ook geen voordelige
remises. Door kleine kombinaties ver-
loren Nijenhuis, Breuker, Wansink en
Lankhaar.
J. Lankhaar - H. Gerritsen 0-2, B. Ni-
jenhuis - M. Rouw 0-2, B. Breuker - K.
van Drumpt 0-2, J. Masselink - A. v.d.
Berg 1-1, G. ter Beest -J. Bakker 1-1,
H. Klein Kranenbarg - J. v.d. Vliel l -1,
W. Sloetjes - J. Wissing 1-1, G. Huls-
hof-J. Bosch 1-1,11. Wansink-O. Mol
0-2, S. B u i s t - D . Bosch 1-1.

Ook het eerste team verloor terecht.
De uitslag had zelfs nog wal ruimer uit
kunnen vallen. Door een vroege kom-
binatie in de partij tegen Ab Wassink
stond het al snel 2-0. Simon Wiersma
speelde een prima remise tegen de
sterke Theo Tielrooy, al misle laatste-
noemde een zetje op de 10e zet, en Si-
mon een dammetje in het midden-
spel. Wim Wassink verloor op de klok
in een sland die al niet meer florissant
was. De eerste overwinning was voor
Johan Krajenbrink, die zijn tegenstan-
der in een 12 om 12 noopte op te ge-
ven. Jan Masselink stond na 4 zetten
al praktisch verloren, maar door een
onnauwkeurigheid in de opbouw van
de tegenstander was er een uiterst nip-
te redding. Saskia Buist speelde een
redelijke partij, maar in de tijdnoodfa-
se werd het punt wjBKgeven. Een
goede centrumstand ^ik helaas niet
te winnen voor I lenk Ruesink; Gerrit
Wassink had meer geluk en won een
partij waar hij tevoren "plat" had ge-
staan. Wieger Wesseünk en Harry
Graaskamp konden t^p>k niet meer
van maken de 2 remises; was aldus de
eindstand bepaalde.
Th. Kuyl -J . Masselink 1-1, P. Boerrig-
ter - J. Krajenbrink 0-2, H. v.d. Vossen
- W. Wesselink 1-1, N. van Hal - H.
Ruesink l - l , G. v.d. Eem-G. Wassink
0-2, T. Eekelschot - A. Wassink 2-0, P.
Belien - H. Graaskamp 1-1, T. Tiel-
rooy - S. Wiersma l -1, R. Tielrooy - W.
Wassink 2-0, H. Belien - S. Buist 2-0.

Onderlinge competitie
W. Berenpas - H. Ruesink 0-2, B. Ros-
sel - B. Wentink 1-1, S. Wiersma - G.
Wassink 2-0, B. Hiddink - H. Graas-
kamp 0-2.

Jeugd:
H. Berenpas - J. Brandenbarg 2-0, W.
Berenpas - E. te Velthuis 2-0, G.
Brinkman -J. Kuin 0-2, F. Ibrahim - H.
Boerkamp 2-0, R. Slut ter-J . Slutter 0-
2, J. Kuin -1. Baakman 2-0, W. Huls-
hof- M. Boersbroek 0-2, G. Br inkman
- J. Kuin 0-2, B. van Zuylekom - A.
Bouwman 2-0,1. Baakman - M. Bouw-
man 2-0, M. Kuin - M. Boerkamp 0-2,
W. Hulshof - M. Boerkamp afg.

Volleybal
Dash dames kansloos tegen
Verdan Haaksbergen
De dames van Dash hebben de com-
pet i t i eweds t r i jd tegen Verdan uil
I laaksbergen verdiend mei 3-0 verlo-
ren. De thuisclub speelde vooral in de
eersle Iwee sels beduidend beier, l lel
team beschikte over een sterke aan-
val , waar tegen het blok van Dash niet
was opgewassen. Beide sets e indigden
in een 15-9 zege voor Verdan. In de
derde set kwam Dash goed terug.
Aanval lend klopte hel beter waardoor
het Vordense team op gegeven mo-
ment tot 6 - 1 1 kon u i t l o p e n . Om onbe-
grijpelijke redenen zakte Dash toen
verterug waardoor Verdan de set toch
nog winnend met 16-14 kon afs lui ten.
Eindstand dus 3-0 in het voordeel van
Verdan.

Meisjes Dash naar
voorronden

Ned. kampioenschap
Zaterdag 22 oktober worden in Dene-
kamp de voorrondes gehouden voor
het kampioenschap van Neder land
voor juniorenteams. Het meisjes ju-
n io ren team van Dash zal hierbi j te-
vens aanwezig z i j n .

Flash-Vorden
Districts competitie Ie team
Dinsdag 11 oktober j.1. kwam Ranto4
uit Zutphen op bezoek. Wonnen de
heren hun enkels vrij gemakkelijk, D.
Stoltenborg moest de winst aan Ranto
laten. Daarna wist H. Dekkers haar
partij in die sets binnen te halen. De
beide mixed partijen werden vrij ge-
makkelijk gewonnen. De zweetdrup-
peltjes werden voor het laatst be-
waard, want de dames en herendub-
bel werden pas na drie sets beslist
resp. 15-10,9-15 en 17-16, bij de heren
werd het 15-11, 8-15 en 17-15. Daar-
mee kwam de einduitslag Elash Vor-
den l - Rianto 47-1 .

Afgelopen maandag moest „Elash
Vorden l "aantreden tegen Eefde 7. In
deze wedstrijd werd JasperZweverink
vervangen door Paul Liefveld deze
laatste wist zijn enkel in winst om te
zetten. Dat lukten J. Ferweda en de
dames D. Stoltenborg en H. Dekkers
helaas niet. Toch werd de eerste mi-
xed, D. Stoltenborg/P. Liefveld weer
gewonnen met 17-7 en 15-8. Helaas
ging het daarna slechter, de tweede
mixed en de bede dubbels gingen ver-
loren, waarbij de dames dubbel pas na
drie sets beslist werd. De einduitslag
werd Eefde 7 - Flash Vorden l 6-2.

Hel 2e team van Flash-Vorden ver-
loor dinsdag 11 oktober j.1. de thuis-
wedstrijd tegen het 3e team van Yap-
ton uit Eibergen.
Gehandicapt door resp. been- en arm-
blessures konden Kater en Coppiëns
niet tot volle sterkte in hun wedstrij-
den komen en verloren daardoor met
groot verschil alle partijen.
Alhoewel de dames van het team (l ink
partij gaven door hun enkelspelen Ie
winnen konden zij niet voorkomen,
dat deze vierde thuiswedstrijd werd
verloren.
De einduitslag werd 3-5 voor het team
uit Eibergen.
Uitslagen: HE: R. Kater 17-14; 3-15;
10-15. H. Coppiëns 4-15; 4-15.
DE: A. Baars 11-6; 11-2. R. Liever-
dink 11-9; 11-5.
GD: A. Baars/R. Kaler 8-15; 5-15. R.
Lieverdink/E. Coppiëns 5-15; 6-15.
I I D : R. Kaler/E. Coppiëns 8-15; 8-15.
DD: A. Baars/R. Lieverdink 15-1; 15-
3.

Tafeltennis
Treffers '80
Het eerste team van de Treffers be-
haalde een 3-7 overwinning op Litak
Zeiler doordat T. Evers en S. Hoven-
kamp hun drie partijen wonnen.
Het tweede wist eveneens een over-
winning Ie behalen op E.T.V.V. Er
werd met 3-7 gewonnen door volle
winst van R. I lb r ink en F. Schoenaker.
Jansen verloor echter alle partijen.
Desalniettemin behield het tweede
team zijn ongeslagen record.
Het derde team speelde tegen Vios 3
en verloor met 4-6 door éénmaal winst

voor R. Böhmer en tweemaal winst
door invaller W. Voorlman.
I Iel vierde team bracht het er ook niet
beter af en verloor met 3-7 van Atak,
doordat H. Dieters alle partijen ver-
loor. De winst van R. de Heus en M.
Martinus kon het verlies niet voorko-
men.

Klaverjassen
De tweede klaverjas-drive in zaal
Schoenaker werd met 5977 punten
gewonnen door Jan Jansen. Tweede
werd I lan Stokkink met 5874 punien.
Rinus Doornink veroverde de derde
prijs met 5702 punten. De poedelprijs
ging di tmaal naar Gerard Leferink
met 3820 punten. De derde drive
wordt gespeeld op de elfde van de elf-
de.

Graafschaprijders
Tijdens de nationale kampioenschap-
pen orienteringsritten is het team van
de Vordense auto- en molorclub "De
Graafschaprijders" erin geslaagd be-
slag te leggen op de vijfde plaats . I nd i -
v iduee l werd het duo B. Regelink/W.
Elcerkate elfde.

Touwtrekver. ging
klootschieten
Het bestuur van de Touwtrekver. Vor-
den organiseerde afgelopen zondag,
met medewerking van de Klootschiet-
ver. Klein Dochteren, wedstrijden
voor haar leden. Daartoe was in de
omgeving van De Wiersse en Bar-
chcm een 4 km. lang parcours uitge-
zet.
Er werd met veel animo gespeeld, het-
geen het bestuur heeft doen besluiten
in de toekomst meerdere wedstrijden
te organiseren.
Bij de jeugd ging de eerste prijs naar
Gerben Barink. De tweede pi ijs ver-
wierf Freddy Barink
Bij de senioren was er spannende
strijd. Uiteindeli jk won hier de groep
Barink. Tweede werd de groep Guus
Hummel ink .

Waterpolo
Vorden (dam.) - Nymph 8-5
De dames van Vorden hebben de wa-
lerpolowedstrijd tegen de Nymph ver-
diend met 8-5 gewonnen. De eerste
periode werd afgesloten met een 1-1
stand. Diseré Westerveld scoorde de
Vordense treffer . Nadat de tweede pe-
riode was geëindigd in 2-2 (doelpunt
van Hermien Tiessink) nam Vorden
in de derde periode een 5-4 voors-
prong dankzij doelpunten van Her-
mien Tiessink en Diseré Westerveld.
Het waren dezelfde speelsters die er-
voor zorgden dal Vorden in de laatste
periode de zege d e f i n i t i e f naar zich toe
kon t rekken .

Ook op kachelgebied zijn er nu Turbo's
Tijdens de onlangs gehouden Kachelbeurs in de Amsterdamse
RAI zijn meer dan 600 modellen kachels getoond. De hele beurs
stond in het teken van nog veiliger en vooral nog zuiniger sto-
ken. Een van de opvallendste nieuwe ontwikkelingen is de zoge-
noemde turbo-kachel, waarvan het rendement kan oplopen tot
zo'n 80 procent.

Dergelijke kachels hebben een secun-
dair verbrandingssysteem. Boven in
de kachel bevindt zich een wartewis-
selaar en zijn luchttoevoeropeningen
gemaakt. De hete nog onverbrande
rookgassen verbranden hier en geven
hun warmte af aan de kachelwand.of
bijvoorbeeld het water van de centrale
verwarming.
Doorliet enorme aanbod en alle nieu-
we o n t w i k k e l i n g e n is hel heel begrij-
peli jk dat een consument het n ie t ge-
makke l i j k heeft bij de keuze van een
openhaardkachel . Vandaar dat er on-
langs een geheel vernieuwde versie
van de Welke-gids Open haarden en
Kachels is ui tgekomen. Daarin wordt
niet a l l een u i tvoer ig geschreven over
de turbo-kachel, de kachelkoper in
spe komt in deze gids ook precies aan
de weet welke openhaardkachel hij
hel beste k\m kopen. De keus wordt
bepaald door de vorm, de sti j l , maar
ook door de grootte van de kamer.
Daarnaast speelt de diameier van hel
rookkanaal een belangrijke rol.

In deze nieuwe Welke-gids wordl ook
uitvoerig ingegaan op de meer tradi-
tionele inbouw-openhaard,dic talloze
gedaantewissel ingen heelt onder-
gaan. Zo zijn er a l le rhande nieuwe,
veilige warmtewissel ingen op de
markt gekomen die hel mogelijk ma-
ken de inbouw-openhaard ie koppe-
len aan de centrale verwarming.
Bovendien zijn er nogal wat inbouw-
openhaarden die heel zu in ig omsprin-
gen met brandstof. Of dat nu om hout
gaal, b r i k e t t e n of kolen, want dal zijn
de meest geëigende brandstoffen voor
de open haard. De eigentijdse in-
bouw-openhaarden zijn veelal voor-
zien van deur t jes en een zuurstofloe-
voerregeling. Ook voor diegenen die
al een openhaard hebben, is deze
nieuwe Welke-gids Open-haarden en
Kachels het lezen waard. Omdat in de
gids ui tvoerig wordl ingegaan op sy-
stemen waarmee het rendement van
de bestaande openhaard kan worden
vergroot. Fa. Barendsen kan u ook van
de benodigde informatie voorzien.



Wintersport moet je geprobeerd hebben

Wintersport is net als dat ene drank-
je: je moet het geprobeerd hebben.
Vaak is die ene keer voldoende om
iemand helemaal enthousiast te
krijgen voor het fenomeen sneeuw-
vakantie. Het is niet voor niets dat,
ondanks alle economische moeilijk-
heden, het aantal wintersporters in
ons land langzaam naar het miljoen
toe groeit.
Wintersport moet, net als het drankje,
goed vallen en dat kan alleen met een
goede voorbereiding. In de korte pe-
riode die beschikbaar is om ervan te
genieten, zijn een juist onderkomen,
een geschikt dorp en het beste middel
van vervoer belangrijke voorwaarden.
Geen beginneling is gebaat met een
dorp waar de sneeuw slechts op koude
hoogtes te vinden is en geen crack zal
gelukkig zijn op een berg met slechts
drie pistes.
Over al deze zaken dient een reisadvi-
seur goed gedocumenteerd te zijn. De
afdeling Reizen van de Rabobank
heeft op haar reizenbalie een "winter-
sportkieswijzer" gereed liggen, waar
tabellen in staan waarmee men kan
bepalen welke wintersportplaats of
gebied voor hem of haar het meest ge-
schikt is. Deze wintersportkieswijzer
kunnen belangstellenden mee naar
huis nemen om thuis rustig een globa-
le keus te kunnen maken. De reisadvi-
seurs van de bank kunnen met behulp
van naslagwerken als die van Touris-
t iek en aan de hand van hun eigen
prakt i jkervar ing de doorslaggevende
adviezen geven.

Voor het slagen van de vakantie zijn
enkele zaken van groot belang. Een
beginnend skier moet over een be-
sneeuwde oefenweide vlakbij kunnen
beschikken. Een beginnersweide die
namelijk enkele honderden meters
boven het dorp ligt is een dure grap. Je
moet dan immers veelal gebruik ma-
ken van een kabelbaan en je bent dus
min of meer verplicht om een (duur)
abonnement te kopen terwijl men an-
ders het eerste jaar wel met een goed-
kopere puntenkaart kan volstaan.
Ook moet men rekening houden met
de periode dat men op vakantie wil.
Gaat men in het naseizoen, bijvoor-
beeld in maart, dan is het van belang
zo hoog mogelijk te gaan skiën. Bo-
vendien is het dan beter dat de skispis-
tes niet op de zuidhellingen liggen
omdat daar de zon de sneeuw in een
paar uur in een brij doet veranderen.
In het voorseizoen is dit anders want
bij koudere temperaturen is een zuid-
helling alleen maar aangenaam.
Ook van belang voor de keuze zijn de
wachttijden bij de skiliften. Als een
dorp bijvoorbeeld maar één kabel-
baan heeft terwijl alle skipistes hoog in
de bergen liggen, dan kunt u zich
voorstellen dat de wachttijden daar
erg lang - en vervelend - zullen zijn.
Lange wachttijden kunnen ook wor-
den veroorzaakt doordat er een grote
stad in de buurt ligt waardoor daar erg
veel mensen in het weekend komen
skiën.

Voor een geoefend langlaufer is het
belangrijk dat er voldoende ruimte is,
is het niet in het dorp zelf dan wel in de

onmiddellijke omgeving. Voor kinde-
ren is een goed bemande skischool erg
belangrijk en menig ouder wil weten
of er kinderopvang bestaat tussen de
lesuren. Voor het vervoer naar de
skigebieden biedt het vliegtuig nog
steeds mogelijkheden. De nieuwe lijn
Amsterdam-Innsbruck bijvoorbeeld
spaart de ski-fanaten veel tijd.
De eindbestemming moet dan echter
niet te ver van Innsbruck afliggen om-
dat er anders weer veel tijd verloren
gaat door een lange busreis.
De trein is de laatste tijd wat comforta-
beler en goedkoper geworden.
De pendelbus is de afgelopen jaren
steeds populairder geworden. Vast
staat dat dit de goedkoopste vorm van
vervoer is. De touringcars worden ook
steeds comfortabeler, bijna alle bus-
sen zijn voorzien van toilet aan boord,
airconditiofljug, en soms is er ook een
bar en ee^^deo waar films worden
vertoond. Toch gaat een groot deel
van de vakantiegangers met de eigen
auto naar de wintersport. Het voor-
deel daarvan is dat men in het skige-
bied wat Éfcakkelijker naar andere
pistes kan^pan, maar het risico van
glij- en slippartijen is natuurlijk wel
steeds aanwezig. De "wintersportkies-
wijzer" helpt ook gevorderde skiërs
die eens wat anders willen. Belangrijk
voor hen is vaak een ruime keus van
zowel alpine- als lang-laufpistes. De
reiswereld neemt de wintersport zeer
serieus. En wordt veel aandacht be-
steed aan scholing en bijscholing en
veel Raboreisadviseurs zijn zelf op de
latten gegaan om achter de balie beter
beslagen ten ijs te komen.

Spoorbiels in diverse prijs-
klassen, eventueel op maat ge-
zaagd en thuisbezorgd.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

y.utphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

30 jaar Vordens Toneel:
12 november spelen wij,Alleen
op de wereld en Co".

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

KENWOOD
VHS - VIDEORECORDER

Gecreosorteerde palen in di-
verse maten. Speciale prijs.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.
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- Automatisch front loading cassette systeem
- Infrarood afstandsbediening
- Timer voor 14 dagen

— Speed search

- Stilstaand beeld

1998
EIGEN TECHNISCHE DIENST

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

Uit het politie-rapport
In samenwerking met de P.T.T. heeft
Rijkspolitie afgelopen week een aantal
geheime zenders uit de lucht geplukt.
In Hengelo betrof het de zender
"Twighlight". Tevens werd op dit
adres twee 27-MC-zenders ingeno-
men, aangezien deze niet aan de eisen
voldeden. Op Zelhems grondgebied
werd voorts "De Bosuil" gesnapt. Ap-
paratuur werd in beslag genomen en
proces-verbaal werd opgemaakt.

Landbouwer W. deed aangifte van
vernieling van zijn grasland aan de
Lindese Enkweg. Tanks van aldaar
oefende militairen ploegden door dit
grasland. De Kon. Marechaussee
heeft de klacht overgenomen en zal de
schade regelen.

Op 14 oktober j.1. heeft de Rijkspolitie

opnieuw een opgevoerde bromfiets
van een inwoner in belslag genomen.
Een proces-verbaal werd opgemaakt.

Afgelopen zaterdag sloeg paard met
wagen op hol. Het dier van eigenaar
D. begon zijn wilde tocht op de Wil-
denborchseweg. Vervolgens haalde
het de Oude Zutphenseweg, de Zut-
phenseweg, Dorpsstraat om tenslotte
in de heg bij café Eskes tot stilstand te
komen. Twee auto's werden licht be-
schadigd. De eigenaar was verzekerd.

De storm zorgde op de Wildenborchse
weg voor een omgewaaide boom. Ge-
vaarlijker was het op de Galgengoor-
weg, alwaar een hoogspanningskabel
op de weg terecht kwam.

Afgelopen maandag brandde een
boom, staande langs het Wiemelink
uit. Zeer waarschijnlijk heeft de herfst-

vierende jeugd hierin de hand gehad,
had.

De Rijkspolitie bereiken klachten
over voortdurende vernieling vana ke-
ten van het Werkvoorzieningsschap
welke in ons dorp staan. Hier extra
surveillance.

Afgelopen maandag werd een 36-jari-
ge inwoner uit Aalten in onze woon-
plaats aangehouden en ingesloten.
Dit op verzoek van de gemeente-poli-
tie van Utrecht. De man wordt ver-
dacht van wederrechtelijke vrijheids-
beroving. De parketpolitie heeft de
man overgebracht naar Utrecht.

Tenslotte heeft Rijkspolitie verschil-
lende malen gekeken naar het gedrag
van de jeugdige fietsers. Afgelopen
week werden zeven bonnen uitge-
deeld. Meestal voor het driedik op de
straat fietsen. Men zij gewaarschuwd.

GROOTS
is het brood van

uw Echte Bakker!
nu ook roggebrood

met rozijnen

= i
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Algemen vergadering
van de Rabobank

te Vorden
4^Bte Vo^Lren h

Hierdoor roept de Coöpe^Mi/e Raiffeisen-Boerenleen-
bank "Vorden" BA. te Voeren haar leden op tot het bij-
wonen van de algemene vergadering die gehouden
wordt op maandag 31 oktober 1983 om 20.00 uur in Ho-
tel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Verkorte agenda ^^

• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 1982
• Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen van de vorige vergade-
ring alsmede de jaarrekening 1982 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inza-
ge.

Het Bestuur.

Rabobank CJ

GEMEENTE VORDEN
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 21
oktober 1983 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de volgende verzoeken om een vergunning inge-
volge de Hinderwet overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 12/29 van de Wet ABM:

1. de Fa ten Have Produktie B.V., Industrieweg 8, Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een inrichting voor de fabrikage van
machines en silo-onderdelen voor de mengvoederin-
dustrie op het perceel plaatselijk bekend gemeente
Vorden, Industrieweg 8 en 9/11, kadastraal bekend
sectie M, nummers 815 en 819, datum verzoek 21 juni
1983;

2. de heer A.W.M. Wolbrink, Wolf straat 2, Baak om een
vergunning tot het oprichten of in werking hebben
van een inrichting voor de fabrikage, opslag en han-
del van stalinrichtingen en voerinstallaties op het
perceel plaatselijk bekend gemeente Vorden, Indu-
strieweg 10, kadastraal bekend, sectie M, nummer
818, datum verzoek 2 juni 1983.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen in het gebied waar de inrich-
ting is gelegen met betrekking tot gevaar, schade of
hinder buiten de inrichting, is het ontwerp van de be-
schikking opgesteld onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming van ge-
vaar, schade of hinder buiten de inrichting.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 14 november 1983.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 20 oktober 1983
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J.LA. DOORNBOS, loco. MR. M. VUNDERINK

WERELDSPAARWEEK
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STORTING UITERLIJK VRIJDAG 28 OKT. AS.

bondsspaarbank
Barchem - Borculo - Laren
Lochem - Ruurlo - Vorden

spaarbank
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