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Veel belangstelling voor
Open Huis bij Wim Polman

ging van de lasserskwaliteit van het
bedrijf. Velen kennen hem naast kollega als leraar lastechniek, omdat hij
jaren als lasleraar werkte. In zijn
speech memoreerde de direkteur de
konstante positieve invloed, van kennis en kunnen, die van de jubilaris uitging.
De laatste jaren, na bijna 20 jaar als
voorman gewerkt te hebben in de lasserij, fungeerde de jubilaris als voorman in de bankwerkerij. Ook daar
bleek dat de bewerking van staal voor
hem praktisch geen geheimen meer
kent.
Als huzarenstuk werd de montage van
een enorme sproeitoren in Vlaardingen aangehaald. Tesamen met een
aantal kollega's wist Bosman de komplimenten van de chef-inkoop van
Unilever naar het bedrijf toe te trekken.
Omdat de jubilaris op 30 oktober 62

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

jaar wordt, neemt hij de gelegenheid
over om gebruik te maken van de
VUT-regeling.

WEEKENDDIENST HUISARTS
27 en 28 oktober dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Naast de bekende e.nveloppe van de
direktie en van zijn kollega's, bood het
personeel bij monde van de voorzitter
van de personeelsvereniging, de heer
T. Grooters, tevens een kado aan.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.
WEEKENDDIENST
DIERENARTS
Van zaterdag 27 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Warringa. Tel. 1277. Verder de hele week van
19.00 tot 7.00 uur dienst. .

In de vorm van een tankkruiwagen,
gevuld met een inwendige brandstof.

St Nicolaaskrant

WEEKENDDIENST TANDARTS
27 en 28 oktober J.H. de Lange, Lochem, tel. 05730-4357.

Deze krant wordt verspreid in Vorden, Hengelo, Steenderen, Baak, Wichmond, Vierakker en Almen, huisaan-huis per Post.

Onder grote belangstelling heeft Interieurverzorging Wim Polman open huis gehouden. Dit ter ere van
het 60-jarig bestaan en de heropening van het geheel verbouwde pand. De zaak heeft een totale metamorphose ondergaan, doordat de winkel met de showroom zijn doorverbonden. Vanaf de Dorpsstraat
kijkt men nu reuze gezellig in het bijna 60 metere diepe pand met een totale o^ervlakte van 800 vierkante meter.
Het was een jarenlange wens van
Wim Polman om zijn cliënten alles
opder één dak te kunnen laten zien en
het moet gezegd worden, dat het hem
uitstekend gelukt is om van deze nieuwe ruimte een gezellig, zeer smaakvol
geheel te maken.
Binnenkijkend zult U een goed op elkaar afgestemde moderne kollektie
meubelen zien met o.a. de bekende

merken van Leolux - Gelderland Pastoe enz.
De vaak in de lichte tinten gestoffeerde meubelen kunnen altijd naar ieders wens in anderen kleuren worden
uitgezocht.
Erg overzichtelijk zijn ook de gordijn
en tapijtafdeling. Geheel nieuw in het
woongebeuren van Wim Polman zijn
de bekende woonwanden van Behr en

Jubilaris Gents Metaalwerken b.v.
Tijdens een besloten receptie, waarbij het merendeel van het personeel van Gems Metaalwerken en Emsbroek installatietechniek
aanwezig was, werd de heer A. Bosman met zijn 25-jarige jubileum
gehuldigd.

een prachtige kollektie badgoed van
Move.
Ook de oprichter van de zaak, de bijna
90-jarige Anton Polman vond het geweldig, da|fe als eerste binnen mocht
gaan in he^prachtig verbouwde pand,
waaraan hij in vroegere jaren de naam
„Het Binnenhuis" gaf.
Wij wensen vanaf deze plaats Interieurverzorging Wim Polman b.v. een
goede en succesvolle toekomst toe.
A. Bosman kwam op 12 oktober 1959
in dienst van het bedrijf. Daarvoor
was hij bijna 20 jaar werkzaam geweest in de Arnhemse scheepsbouw.
Gems kreeg zo een ervaren lasser in
het bedrijf. Van meet af aan is hij dan
ook betrokken geweest bij de verho-

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer J.H. Voskamp, Ruurloseweg 94, voor het vergroten van een
kapschuur aldaar.
2. AandeheerA.H.Abbink,VanBramerenstraat 10, voor het vernieuwen
van een berging aldaar.
2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene verklaring, van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het

voornemen mee heeft deze te verlenen met 'gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan Hermans groep B.V. Laanstraat 2 te Soest, voor het verbouwen
van de supermarkt aan de Nieuwstad
5 te Vorden.
2. Aan de heer J. Ouwinga, Nieuwstad 59 te Vorden, voor het verbouwen van de woning aldaar.
3. Aan de heer R. Bruggen, Veenkamperweg 8 te Emmen, voor de verbouw
van de veestal aan Het Stapelbroek 2
te Vorden.
Deze bouwplannen liggen tot 9 november 1984 ter visie bij de afdeling
gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het college van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.
3. Collectevergunning en het houden
van een aktie
Burgemeester en wethouders hebben
aan de muziekvereniging Sursum
Corda een vergunning afgegeven voor
het houden van een slaatjesaktie op
zaterdag 27 oktober aanstaande.
Aan het Nationaal Jeugdfonds is vergunning afgegeven voor het houden
van een collecte gedurende de periode 29 oktober tot en met 3 november
a.s.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.
Tel. 08340-44192

De Redactie.

CNV iiuiuigde leden
Onder voorzitterschap van de heer B.
Bekman hield de afdelin^yordenHengelo van het CNV eei^Pöenvergadering in het Dorpscentrum.
Voor deze vergadering bestond een
flinke belangstelling. Voorzitter Bekman zette in zijn openingswoord uiteen wat de betekenis is van het Chr.
Nationaal Vakverbond en ging hij vervolgens in op de ledenwerving.
Distriktsbestuurder B. Lenselink uit
Arnhem sprak over het 75-jarig bestaan van het CNV, waarvan de voorloper de Nederlandse Werkliedenbond "Patrimonium" was.
De kontributie bedroeg destijds een
halve cent per week. In 1974 werd de
subdistriktsraad opgericht.

Deze avond werden drie leden beloond met het gouden CNV insigne
vanwege het zilveren (of meer) lidmaatschap. De heren D.J. Beeftink,
A. Eggink en A.J. Beeftink ontvingen
4. Raadsvergadering d.d. 30 oktober dit insigne uit handen van voorzitter
Bekman. Voor de dames waren er
1984
Deze vergadering begint om 19.30 bloemen.
uur en wordt gehouden in het gemeentehuis. Aan de orde komen on- De heer W. Berenpas, sekretaris van
der meer de volgende punten:
de afdeling, stelde zich niet meer als
- aanwijzen vertegenwoordigers in bestuurslid herkiesbaar. De voorzitter
de recreatieraad van het recreatie- bedankte hem voor hetgeen hij in 20
schap "De Graafschap"
jaren voor de afdeling heeft gedaan en
- wijziging "verordening op de kam- bood hem een geschenkenbon aan.
peerplaatsen en kampeermiddelen Het bestuur zal trachten zo spoedig
van de gemeente Vorden";
mogelijk een vervanger voor de heer
- beroepschrift van de heer J.H. Berenpas te vinden.
Beerling, Zutphenseweg 84 te Vorden
tegen de weigering een bouwvergunning te verlenen voor de bouw van
een afdak;
- krediet voor bouwrijpmaken voormalig Coöperatieterrein aan de Stationsweg.
5. Naamgeving voormalig coöperatieterrein
Het voormalig coöperatieterrein,
waarop vroeger het gebouw "De Eendracht" stond, zal binnenkort bebouwd worden met woningen. Het
college van burgemeester en wethouders zoekt nog een passende naam
voor dit terrein.
Heeft u hiervoor ideeën of suggesties,
schrijf dan even een briefje naar het
college met de naam die u hiervoor
bedacht hebt. Wellicht dat uw suggestie overgenomen wordt en naam
zal geven aan dit terrein. Gaarne uw
reactie binnen veertien dagen na het
verschijnen van dit blad.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

Ook dit jaar wordt de krant weer uitgegeven in samenwerking met de Vordense Winkeliersvereniging. Uw kopij voor advertenties dient uiterlijk l november a.s. in
ons bezit te zijn. A

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sodale /aken, van 11.00 tot 12.00 uur voorgemeenlewerken - Spreekuur wethouder H. A. Bogehelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belanghebbenden de mogelijkheid officieel bezwaar in te dienen tegen besluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking heeft genomen. Hieronder vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwvergunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belangrijk is evenwel dat een bezwaarschrift in principe BINNEN 30 DAGEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 16 oktober
1984 verleend.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Een leerhuis-avond
over Israël
In het kader van het gezamenlijk winterwerk (hervormd en gereformeerd)
zal op dinsdag 30 oktober 's avonds 8
uur een Leerhuis-avond worden gehouden. Die avond is gewijd aan de
betekenis van Israël voor het leven en
handelen van de christenen.
In het bijzonder over de betekenis van
de Torah (de Wet) voor het volk Israël.
In deze maand oktober heeft Israël
wee/ het feest gevierd van de Vreugde
over de Wet.
Die Wet is door het Evangelie niet
buiten werking gesteld, Jezus is im-

NOODHULPDIENST
Oktober: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

mers niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen.
Ds. J.G.K. Littooy uit Zwolle, predikant in algemene dienst van de gereSOCIAAL KULTUREEL WERK
formeerde kerk voor de verhouding Kreetjen van den Akker, bereikbaar
kerk en Israël, zal dit onderwerp inlei- woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscenden, en daarna de gedachtenwisseling .trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
leiden. Ieder die voor dit onderwerp 05752-3516.
belangstelling heeft, is hartelijk welSTICHTING VOOR MAATSCHAPkom op deze Leerhuis-avond.
PELIJKE DIENSTVERLENING
De avond wordt gehouden in "de
"DE GRAAFSCHAP"
Voorde" bij de hervormde kerk.
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. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.

Jongerenavonden
De werkgroep jongerenavonden van
de Nederlands Hervormde Gemeente organiseert voor het 3e seizoen een
drietal jongerenavonden.
Zij nodigt jonge mensen in de leeftijd
van ongeveer 18 tot 30 jaar van harte
uit deze avonden bij te wonen.
De eerste avond is donderdag 25 oktober, in-de Voorde.
Onderwerp van gesprek: daadwerkelijke hulp verlening.
Verder is er gelegenheid tot het maken van een praatje onder het genot
van koffie en muziek.

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

BURGERLIJKE
STAND

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEBOREN: Aaltje Johanna Breukink;
ONDERTROUWD: Geen;
GEHUWD: M. Zaaijer en M. Jansen;
C.A. van Beerschoten en C.M. Moltmaker.
OVERLEDEN: Geen.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.0018.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering
:

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering
HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 28 oktober 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal.
KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 28 oktober 10.00 uur: ds. H.C.
Kranendonk uit Lochem.
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 28 oktober 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma,di,wo,vrij, 14.00-17.30uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.3021.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

ATTENTIE
met
Televisie
reparaties
*~ direc»
naar

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI

TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
Zutphen lel. 05750-1381.1

Te koop: diverse soorten coniferen en heesters.
Speciaal haagconiferen.
Verkoop op zaterdag of op afspraak.
Tel. 05752-6721
Boomkwekerij Lucassen,
Ganzensteeg 6, Vorden.

Wij ontvangen zaterdag 27 oktober en 3 november
AMERIKAANSE EIKELS
0,25 per kg
en HOLLANDSE EIKELS
0,60 per kg

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

BOOMKWEKERU M.G. SPIEGELENBERG
RUURLOSEWEG 26 - VORDEN - TELEFOON 05752-1464

SRI Dl EVI

D

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

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.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Hannie Morssinkhof
start op donderdag 1 november a.s. haar
winkel in:

Kenwood
Hifi-stereo
Perfectie in geluid en in prijs
2 jaar garantie
Eigen technische dienst

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

vooral uwloodgietersiïiaterialen

Vanaf 9.00 uur 's morgens staat voor u de deur
open en kunt u de

naar de vakman, met gratis advies.
LOODGIETERSBEDRIJF

ruim gesorteerde
collecties

J.H. WILT l N K
HET HOGE 20 - VORDEN

Vrijwel direkt te leveren diverse soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede papierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

komen bezichtigen.
SOMMIGE MENSEN GAAN ERVOOR
NAAR DE RIVIERAr TERWIJL U VOOR
5 TIENTJES NET ZO ZOMERZONGEBRUIND BENT

SIERPLEISTER
in diverse structuren
en kleuren.
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen.

Ruiten kapot?

Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Nieuwe overjarige GAZELLE
RIJWIELEN met en zonder
versnelling. Ook modellen met
trommelremmen.
Scherpe prijzen.
FA. SLOTBOOM,
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.

(l.v.m. overhuizing is er geen wolverkoop op
maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober.
Op 1 november bent u op mijn nieuwe adres weer
van harte welkom.

2 voor

J. M. UITERWEERD

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

Dorpsstraat 32a - 7261 AX Ruurlo - Tel. 05735-3070

Ruby-Tawny

SCHILDERSBEDRIJF

Te koop: Benraad gashaard.
Tel. 2937.

Vinotheek Smit
Minervois
3095
Da Silva port
10,
Jonge Florijn
35,-»!
95
Alfa bier
12,
99
16. 1
Fijn glas wijn 6 flessen voor

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de volgende dag geplaatst.

Te koop: stereo installatie +
tafel.
Tel. 2416.

Een kleine attentie ligt voor u klaar.
Graag tot ziens bij:

U zult zich afvragen hoe dat
mogelijk is?
We beschikken over de allermodernste

20 pijpjes

ZONNEBANK
Binnen 2 tot 5 zonnekuren van 20
minuten bent u een tevreden
rondom bruine klant.
Wat kan u weerhouden om het
eens te proberen.
De prijs is een prettige verrassing

f 8,50 per zonnekuur van 20 min.
f 80,- voor 10 zonnekuren.

MARIE LOUISE

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag Thermofit halfwollen ondergoed.
Verkrijgbaar bij

Voor aanleg gas,
vraag ons advies

20 euro flesjes

Vakkundig werk tegen betaalbare prijzen.
Inst. bedrijf

Burgem. Galleestr. 12, Tel. 1391

W. Weulen Kranenbarg
Zelhem. Tel. 08342-1364.
ZUTPHENSEWEG 29

Koop nu uw
banden en
accu's met
HOGE KORTING
Natuurlijk bij:

VORDEN - TEL 05752-1971

MAATWERK GAAT BIJ
interieuradviseur

SERVICE STATION

Edwinv/dWeijden

KERKPLEIN 10, RUURLO. TEL 1568

Vorden.

VERBAZINGWEKKEND VER
(en dat geeft u automatisch méér mogelijkheden)

Kwaliteits ondergoed voor dames en heren haalt u bij:

Als vakman in de meubelbranche ben ik bekend met het probleem van het
kleine detail waarop een interessante koop kan stranden. Of de zithoogte
is niet naar wens, dan wel de rugleuning, of de kussens, die eigenlijk wat
breder of smaller zouden moeten zijn. Kortom, specifieke wensen
waarmee wij u graag tegemoet willen komen.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Muziek
bestellen
05443-6004
bellen

DE VALEWEIDE
1 bos

24 stuks

Huur
Mister Steam
en reinig zalf 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.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

VOHDEN ZUTPHENSfcWEG TEL 05752 1514

Kamerconifeer

1 grote

3,95
9,75
4,50

Verder alles voor uw bloementuin
Heeft u belangstelling? Neem dan eens contact met ons op en vraag naar
de mogelijkheden. Daarom voor een goed advies naar:
PO6l ÏGr

Kllikendijen ook gemarineerd per kg

Hoffman

Vleugels perkg
Kuikens Perkg

8,~

interieuradviseur

2,75
5,50
Hackforterweg 19, Wichmond. Telefoon 05754-517

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter en zusje

KIM
Gerard, Annemieke en
Wencke Eijkelkamp
23 oktober 1984
Hoetinkhof 147
7251 WJ Vorden.

Baron en Barones van Dorth
tot Medler-van der Lee geven
met grote vreugde kennis van
de geboorte van hun zoon

Op vrijdag 2 november a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijkte herdenken

A. KLEIN NENGERMAN

Algemene Kennisgeving
Dankbaar voor alles wat hij voor mij heeft betekend is
na een langdurige ziekte nog geheel onverwachts van
mij heengegaan, mijn inniggeliefde man

en

G. KLEIN NENGERMANSCHOTSMAN
Receptie van 15.30-17.00 uur in caférestaurant de Boggelaar, Vordenseweg 32,
Wamsveld.

f
j
f Almenseweg 49
f
f 7251 HN Vorden.
^

GERRIT JAN BONK
echtgenoot van Hendrika Lammerdina Velhorst
op de leeftijd van 76 jaar.
H.L Bonk-Velhorst.
7251 AG Vorden, 17 oktober 1984
Komvonderlaan 6
De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

ZENO-HUBERTUS
23 oktober 1984
Groot Gotink
Sarinkdijk 21
7255 MS Hengelo (Gld.)

LAURIE
zal het zusje van Remon heten.

u hierbij weten.

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van
het toch nog onverwachte overlijden van' mijn lieve
vrouw en onze zorgzame mamma

WILMA DENKERS
echtgenote van Bert Dimmendaal

Met vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze
dochter en zusje

Bert
Mariska
Dana
7251 AH Vorden, 18 oktober 1984
Nieuwstad18a.
Deteraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een langdurige ziekte ging nog vrij onverwacht van
ons heen

WILMA DIMMENDAAL-DENKERS
echtgenote van Bert Dimmendaal
Wij wensen Bert en de kinderen veel sterkte toe.
Aannemersbedrijf
H.J. Ruiterkamp B.V.
en medewerkers.

Wij noemen haar
Vorden, 18 oktober 1984

Bennie en Rieki
Bleumink
Erwin en Thomas
18 oktober 1984
Vierakkersestraatweg 30
7233 SG Vierakker.
Vorden, 17-10-1984
Wij berichten u de geboorte
van onze dochter

Aaltje Johanna
Wij noemen haar

ANNELIES
H.J. Breukink
E. Breukink-Cnossen
Janneke en Dirk.
Het Jebbink 3,
7251 BH Vorden.
Uw kaarten, geschenken, felicitaties en grote belangstelling
hebben ons huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag gemaakt. Hiervoor onze hartelijke dank

IERT EN EMMY
HULSTIJN-GOTINK
Oranjehof 22, Hengelo (Gld.)
Oktober 1984.
SLAGERIJ KRIJT
Voor- en achterbouten, diepvriesklaar vanaf ca. 7,55 p.kg
Hele en halve varkens, diepvriesklaar ca. f 6,25 p.kg.
Voor alle huisslachtingen kun
u bij Krijt terecht.
SLAGERIJ KRIJT
Telefoon 1470.

Walnoten te koop.
Telefoon 05753-2985.

Rijdende
service-dienst
voor al uw voorkomende
kleine klusjes, zoals
vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrippen plaatsen, beveiliging van uw huis etc.
etc.
Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmaterialen, alles op maat gezaagd
en geschaafd
TimrnerbedrijfTimmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden. tel. 05752-3376

Gevoelens van dankbaarheid en verdriet vervullen ons
bij het overlijden van onze onvergetelijke vader en opa

BERNARDUS GRADUS
LICHTENBERG
geboren 18 juni 1896
sedert 25 oktober 1977 weduwnaar van
Johanna Hendrika Elsebroek
Begiftigd met de pauselijke onderscheiding
PRO ECCLESIA ETPONTIFICE
en de eremedaille in goud, verbonden aan de
ORDE VAN ORANJE - NASSAU

Opnooruw
vakman-opticien

_

Oe deskundige
vertrouwensman die tijd
voor uw ogen neemt.

qe> juwelier

siemerjnk

Ali en Wim Polman
Vorden, oktober 1984.

t
Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat
voorzien van de Sacramenten der zieken is overleden
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma

HERMINA MARIA VAN BERKEL

Schaijk(N.B-): W.H.J. Beijer-Lichtenberg
WJ.C. Beijer
Vorden: W.A.J. Lichtenberg
C.P.M. Lichtenberg-Hilderink
Koningsbosch (L): Th.J.M. Lichtenberg-Kleve
Kranenburg: B.G.J. Lichtenberg
J.Ch. Lichtenberg-Scholte v. Mast
Raalte: Th.J.B. Lichtenberg
H.Th. Lichtenberg-Scholtev. Mast
Gendt: H.W.M. Lichtenberg
J.E.M. Lichtenberg-Goossens
Hengelo Gld.: W.B.J. Lichtenberg
IJ.H. Lichtenberg-Smeenk
Keijenborg: H.W.J. Goossens-Lichtenberg
G.J.M. Goossens
Keijenborg: J.H.B. Goossens-Lichtenberg
A.B.A. Goossens
Millingen a.d. Rijn: A.B.G. Lichtenberg
C.J.Th. Lichtenberg-Sueters
Ewijk: A.G.C. Lichtenberg
en kleinkinderen
Keijenborg, 22 oktober 1984
Bejaardencentrum „Maria Postel"
Correspondentieadres:
Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden (Gld.)

echtgenote van A. H. Dolphijn
op de leeftijd van 61 jaar.
Ruurlo: A.H. Dolphijn
Vorden: Johan en Gerda
Paul en Ester
Eist O.B.: Ton en Stijntje
Ton en Sam
Oosterbeek: Gonny en Jan Wil l em
Mirjam en Rianne
Ruurlo: Maria en Rob
Robbert Jan en Rik

)p vrijdag 26 oktober 1984 zal tot intentie van vader
een Eucharistieviering worden gehouden in de kapel
van „Maria Postel" te Keijenborg, om 19.30 uur, waarna
gelegenheid wordt gegeven afscheid van vader te nemen in de aula van het bejaardencentrum.
De plechtige uitvaartdienst is op zaterdag, 27 oktober
1984, voormiddags te 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Antonius van Padua te Kranenburg (gem. Vorden),
waarna begrafenis op de R.K. begraafplaats, aldaar.
Aansluitend gelegenheid tot condoleren in zaal
Schoenaker.
Zij die vader de laatste eer willen bewijzen worden beleefd uitgenodigd.

7261 VM Ruurlo, 23 oktober 1984
Pasmanshaard 8.
De H. Eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag
27 oktober om 10.30 uur in de R.K. kerk, Groenloseweg
te Ruurlo, waarna de begrafenis om ca. 11.45 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden zal plaatsvinden.
Vrijdag 26 oktober om 19.00 uur is er een gebedsdienst
in voornoemde kerk, waarna gelegenheid tot afscheid
nemen en condoleren in „De Sprankel", Domineesteeg
te Ruurlo.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7^31 ad warnsveld
rijksstraatweg
91
tel.: 05750-22816

Te koop: smeedijzeren
schouw, voor openhaard.
Telefoon 3304.

Foto Dolphijn
KERKSTRAAT 1 - VORDEN

oo opticien
A.s. zaterdag 27 oktober

Sursum Corda's
KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
Telefoon 05752-1321

l

xyvëfilt vari 22: ^27 octüber:

slaatjes-aktie
Op deze dag zullen U huisaan-huis slaatjes è f 4,- per
stuk worden aangeboden.
De organisatie is in handen
van de supporters ver. van
muziekver.

Sursum Corda
(AUTORIJLES?
Theorieles (ja/nee syst.)
altijd voordelig bij:

in samenwerking met

De Herberg.

Autorijschool

„Oortgiesen"
Jrinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Goudreinetten 2»

1 ,98

per kist van 12 kilo

«JfüU

Bloemkool istuk
Doyenne du comice 1

2,25
1,98

grote pot 900 gram

Auto- of motorrijtes?
Bovag rijschool - lid C.OA

Laat Henk Uw haardhout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,Eik— beuk— berk.

GESLOTEN

zutphenseweg 7 - vorden

Sterk was zijn rechtvaardigheidsgevoel, onkreukbaar
zijn levenshouding.

Johanna Berend/na

ANNE

Het 60-jarig bestaan en de
heropening van onze verbouwde
zaak is voor onze ouders, onze
kinderen en voor ons zelf een
onvergetelijke fijne dag geworden.
Hartelijk dank aan allen die op
welke wijze dan ook hier aan
hebben meegewerkt.

Wegens sterfgeval zijn wij vrijdagavond
26 oktober na 18.00 uur en zaterdag
27 oktober de hele dag

t

op de leeftijd van 28 jaar.

De Bongerd 5
7251 CC Vorden.
Tijd. adres: Nieuwe Spittaal
5 Noord, kamer 506

Zuinig zijn met uw ogen
betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn
belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te
houden.

U wasgeweldig

Bel even voor een
afspraak.

Dat zij op 22 oktober 1984 om
16.58 uur is geboren laten de
gelukkige ouders
Gerrit en Gerrie
Wentink

Uw ogen
zijn
belangrijk

G. Bultman
Telefoon 1753
B.M. W. - Volvo - Suzuki

5,99

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617.

Tel. 05735-1249

RIJWIELEN groot en klein,
die deze zomer in de verhuur
gebruikt zijn, verkopen wij
voor leuke prijzen.
FA. SLOTBOOM,
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.
Te koop: eetaardappelen en
haardhout.
H.W. Wesselink, Eikenlaan 23,
Tel. 6774.
Te koop van opheffingsbedrijf
enige roodbonte drachtige
vaarzen.
Th. Zents. Tel. 1924.

portieve kombinatie:
pullover en pantalon in de
modieuze kleurstelling
lever, wol wit en oud-rose.
Het materiaal is katoen.
198,-

Wegens verhuizing is het kantoor van notaris

Jhr. Mr. J. J .A. G reven
te Vorden op vrijdag 26 oktober a.s.

GESLOTEN
Vanaf maandag 29 oktober a.s. is het kantoor gevestigd aan
de

Dokter C. Lulofsweg 2a
te Vorden. Het telefoonnummer blijft 05752-2220.
Burg. Galleestfaat 3 - Vorden

Vergelijk en uw super wint.
Voor veel voordeel moet je verder weg, hoor ik sommige klanten weieens zeggen.
Wanneer deze mensen nu even rustig de tijd nemen om mijn Super Krakers
als Dobbelman en Pampers te vergelijken, zal er straks heel wat benzine bespaard worden

Net even scherper.
Dat blijft ons devies

SCHOUDERKARBONAI>E

Kühne Gurkentopf
pot 1700 ml.

KILO

Unox soep
champignon, asperge of koninginne, 4-bordenblik
VERS VLEES. VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

Woensdag 31 oktober

Rundergehakt Q QQ
Gehakt
hatf om hatf
kilo

Donderdag 25, vrijdag 26
en zaterdag 27 oktober

k 250 gram

Driehoek vloeibare zeep

Gevuld

flakon 750 ml.

5,95
7,45 «

Stokbrood

La Pizzeria Pizza

per stuk

6,98

io plantenmargarine

superiore of bolognese, per stuk 440 gram

pvries'
wmboterbanketstaaf

Kipfilet

Gulden Krakeling, 200 gram

500 gram

Ferrero kindersurprise

per stuk

BOEREN
BRUIN

VOLLE
YOGHURT

CfSftlDCN CA ÊOO GRAM

UTfR

Krentenbollen
zak 4 stuks

Arba St. Nikolaasschuim
zakje 200 gram

Belga strooimelange
puntzak 350 gram

Messias Port
ruby of white sweet, fles 0.7 liter

Jong belegen

1,49

Monticello Chianti 1980 DOC
fles 0.7 liter

Komijnenkaas

Valperga Lambrusco
fles 0.7 liter

Messias Dao Vinho Tinto

500 gram

1980 RD, fles 0.75 liter

Zwarte Kip advokaat

CHIOUITA
BANANEN
KILO

fles 0.5 liter

Valperga Soave 1982 DOC
fles 0.7 liter

Mateus rosé
fles 0.7 liter

GROENTE EN hRUIT, VERS VAN DE VEILING. LEKKER SCHERP GEPRIJSD
Woensdag 24 oktober

Donderdag 25, vrijdag 26
en zaterdag 27 oktober

Hutspot

Sandeman sherry
diverse smaken, fles 0.7 liter

Hollandse

Bloemkool

1,58

per stuk

500 gram

0,98

Don Enrico Montilla
oorkruik 2 liter

Moesgoudreinetten 1 CO
2 kilo

l f UO

Rioja d'Avalos
rood of wit, 1983, fles 0.7 liter

Go Tan borrelkroepoek
zak

Beekman bakkerszoutje
zak 100 gram

4,98
1,89
0,95
2,59
3,25
1,59
0,99
1,59
2,39
7,95
4,98
3,75
5,75
6,49
3,98
6,95
9,98
6,95
4,79
1,59
1,59

FIJNE VLEESWAREN

DAGKOOPJES
Maandag 29 en
dinsdag 30 oktober

ZWAN
BERUNER

Kippebouten C QO

100 GRAM

Qfgg Ajuinburgers

Tongeworst
100 gram

Gegrilde achtertuin 2^9
Pariser

boterttamworst

Pluma, 100 gram

4 betalen

n QQ Boerenkool
U_ JJ5J

5 ha|en

EK*0**»0' *»gram

0.98

KaHsgehakt

COC

500 gram

VfWV

Kalfspoulet

Q fl C

250 gram

Wf

BV

Kalfsriblapjes

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 24 tot en met dinsdag 30 oktober 1964, tenzij anders vermeid. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

Alleen bij Leo Stein:

Jonge Jenever
Gorter 1 liter

15,95

Oude Jenever
Gorter 1 liter

16.95

Citroenbrandewijn
Gorter 1 liter

11.45

Dit is het vignet van onze dub 199
De dub staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

JOOP CORNELIS
Wamsveld - 05750-22576

Vorden - 05752-2308

TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

De heer A J. Ploeger (P.v.d.A) inzake nota buitendienst:

"College komt belofte niet na
Wethouder Bogchelman kreeg dinsdagavond in de commissie financiën ernstige verwijten naar zijn hoofd
geslingerd inzake het uitblijven van een nota over de dienst gemeentewerken. "Deze nota zouden we reeds
in februari ontvangen. Het uitblijven leidt tot frustratie s. Het college schiet tekort", zo sprak de heer Ploeger. Wethouder Bogchelman verdedigde zich door te antwoorden daterweleen nota is geweest. "Deze nota
is echter weer terugverwezen. Er rezen bij ons zoveel vragen inzake het wel of niet inschakelen van de
W.S. W. 'ers, de mechanisatie. Kortom we hebben geen duidelijk beeld over de toekomst van gemeentewerken".
De heer Bogchelman betrok hierbij
ook nog de kwestie Warnsveld (komt
deze er ook bij, zo vraag je ja af).
De commissie vond deze laatste argumentatie zwak. "Als je daarop wilt
wachten dan heeft de hele nota geen
zin meer", zo sprak de heer van Overbeeke (CDA). Wethouder Bogchel-

man zal deze materie opnieuw in het
college ter sprake brengen, waarna hij
opmerkte: "Ik moet nederig mijn
hoofd buigen".
Volgens de heer Ploeger worstelt de
huidige openbare lagere school met
ruimteproblematiek. Hij betwijfelt
het of de basisschool volgend jaar au-

gustus wel gestalte kan krijgen. "Tot
op heden is ervan de overheid nog
geen bouwbesluit gekomen, zodat wij
nog geen programma van eisen kunnen opstellen", zo antwoordde wethouder Bogchelman. Hij beloofde de
heer Ploeger binnenkort het standpunt van het college in deze kenbaar
te zullen maken.

Commissie Algemeen Bestuur:

Beter alternatief voor gewest
Midden IJssel nauwelijks vindbaar
De commissie Algemeen Bestuur discussieerde dinsdagavond onder meer over de regiovorming. De konklusie van het college dat voortzetting van de samenwerking in het Gewest Midden IJssel de enige logische keuze is, vond weerklank by de heren J. Bosch (P.v.d.A) en C.Cbr. Voerman (C.D.A.).
De heer Bosch vindt dat het gewest bij/onder goed draait. "Zou er eventueel een goed alternatief uit de
bus komen (de heer Bosch doelde hierbij op de gemeenten Zutphen en Lochem) dan moet dit bespreekbaar blijven.
De heer Voerman wees op de subsidiestroom van het Rijk naar het Gewest Midden IJssel. "Hieraan kun je
zien dat het Rijk het Gewest als uitstekend bestempeld", aldus de heer
Voerman die zei ook open te staan
voor alternatieven. "Het moeten dan
wel goeie zijn'".
De heer H. Tjoonk (VVD) prefereerde op dit moment een afwachtende

houding aan te nemen. "De deur open
houden voor een goed alternatief en
ondertussen de ogen op Deventer gericht houden.
Sprekende over Zutphen zei de heer
Tjoonk dat wanneer deze gemeente
weggaat er een tijdbom onder het Gewest geplaatst wordt.

gen uit de commissie waarbij naar voren kwam dat de afstand tussen het gewest en de gemeentes te groot is,
antwoorddj^Burgemeester Vunderink dat hij^itakt met het gewest zal
opnemen, teneinde te bewerkstelligen dat er "voorbesprekingen" over
diverse zaken in de gemeenteraden
zullen plaatsvinden.

Gespreksavond
Kranenburgs Belang

Het college zal op verzoek van de commissie Algemeen Bestuur onderzoeken of de wet het toelaat dat ook de bijzondere campings
(kamperen bij de boer) de mogelijkheid kunnen krijgen om ook de
laatste twee weken van ieder jaar en de eerste week van ieder jaar
geopend te zijn.

Tijdens een door het bestuur van Kranenburgs Belang belegde gespreksavond in zaal Schoenaker werd door de
talrijke aanwezigen besloten aan de
Minister van Verkeer en Waterstaat,
de Provincie Gelderland, het bestuur
van de gemeente Vorden en het hoofd
van de Rijkswaterstaat Gelderland
een petitie te zenden inhoudende het
dringend verzoek om een spoedige
aanleg van een rijwielpad voor woonwerkverkeer langs de Ruurloseweg
vanaf het dorp Vorden via het buurtschap Kranenburg naar de buurtschap Medler.
Na vele jaren van praten is nu toch wel
de tijd gekomen om ernst te maken
met de realisatie van dit zo lang verbeide fietspad. De Ruurloseweg
wordt steeds drukker. De grote
vrachtwagen-combinaties steeds talrijker. Vele tragische ongelukken hebben in het verleden reeds plaats gevonden. De bestuurders dragen in deze een grote verantwoordelijkheid.
Men zal toch niet de put eerst dempen
als het kalf verdronken is?
Op deze gespreksavond kwamen
meer Kranenburgse zaken aan de orde.
Wil de buurtschap zijn leefbaarheid
behouden zo dienen er wat woningen
te worden gebouwd. Woningen, waarin bij voorkeur jonge gezinnen gaan
wonen. Dit mede in verband om de
nieuw te bouwen school ook over een
aantal jaren nog te laten functioneren.
In het kader hiervan heeft Kranenburgs Belang een enquêteformulier
doen uitgaan, waarop eventuele gegadigden hun voorkeur kenbaar kunnen
maken.
Het formulier vraagt gegevens over de
gezinsopbouw (alleenstaand - samenwonend - gehuwd - kinderen) en de
vraag of men voorkeur heeft voor een
(zelf te bouwen) vrije sector of premie
A of B woning, dan wel een huurwoning (woningwetbouw) c.q. bejaardenwoning.

in de discussie dat er heel wat bezwaren kleven aan het onbeperkt open
blijven van campings. "Zo kan een stacaravan een permanente bewoning
worden. Hetzelfde geldt voor een aantal zomerhuisjes bij elkaar. Dit kan leiden tot een soort woonwijkje in het
buitengebied", zo zei de heer Vunderink.
De commissie schaarde zich achter
het voorstel van het college dat het
kampeerseizoen van 15 maart tot l
november zal zijn. Dit geldt zowel
voor de gewone alswel voor de bijzondere campings.

Wethouder H.A. Bogchelman:

Extra krediet noodzakelijk voor gasaansluiting
in super onrendabele gebieden
Wethouder H.A. Bogchelman deelde dinsdagavond in de
commissie financiën mede dat het aansluiten van gas in de
super onrendabele gebieden doorgang kan vinden. "Wij
hebben het benodigde percentage van 80 met de hakken
over de sloot gehaald. Vanmorgen hebben we de offerte binnen gekregen.
Hier ben ik echter wel van geschrokken. We zullen een extra krediet moeten vragen boven de 210.000 gulden
die de raad destijds beschikbaar heeft
gesteld", aldus de heer Bogchelman.
Voor het bouwrijpmaken van het
voormalig Cooperatieterrein aan de
Stationsweg is een bedrag nodig van
243.000 gulden. Een deel van deze
kosten (bijna 44.000,- gulden) zit in
de voorbereiding en toezicht. Wethouder Bogchelman beloofde de heer
van Overbeeke (CDA) in de toekomst
over dit soort kosten meer details te

Enquête formulieren zijn tot 30 november verkrijgbaar bij Bazar Sueters, Dorpsstraat, Vorden.

Stankoverlast
Veel problemen heeft een groot deel
van de Kranenburgse bevolking met
een overdadige stankoverlast van een
ter plaatse gevestigd bio-agrarisch bedrijf. Verzocht werd in voorkomende
gevallen onmiddellijk het bekende telefoonnummer voor melding stankoverlast te draaien.
De nieuwe school zal komen op een
terrein aan de Eikenlaan. Op deze
plaats kan de school het snelst worden
gerealiseerd. Een en ander is mogelijk
geworden door de medewerking van
de s.v. Ratti, wier derde veld zal worden verlegd. In de vergadering van 7
mei j.l. gaf de algemene vergadering
daartoe haar fiat.
Momenteel heerst er echter wel bezorgdheid bij de leden van s.v. Ratti
omreden het er nu naar gaat uitzien
dat de werkzaamheden niet op tijd
worden uitgevoerd en zodoende volgendjaar de sportvereniging in de problemen komt. Hopenlijk zullen de
deelnemende partijen (gemeente kerkbestuur en schoolbestuur) elkaar
vinden opdat de s.v. Ratti zowel speeltechnisch als financieel geen nadelen
zal ondervinden van haar medewerking.
Verschillende andere problemen
kwamen nog aan de orde. Onder meer
verzakt het wegdek op Eikenlaan en
Ganzensteeg als gevolg van eerder
uitgevoerde riool-aanleg. De eikenbomen staande aan Hamsveldseweg en
Eikenlaan hebben veel dood hout.
Ook werd de zorg uitgesproken over
het aantal minder te plaatsen lichtpunten aan de Ruurloseweg, welke
Rijkswaterstaat in een eerder stadium
had toegezegd. De driesprong Hamsveldseweg/Hamsveldsezijweg vraagt
ook dringend om verlichtina^U met
al weet het bestuur van Kd^^iburgs
Belang wat leeft onder de bevolking.
Deze wensen zullen ter bestemder
plaatse worden overgebracht. Huiswerk dus voor het bestuur.

tische stijl van het koor duidelijk weer.
Eigenlijk geen amateurs die IJsselzangers, want het zeer moeilijke slotwerk
"Erde" met zijn vele inzetten is een
stuk vakwerk van de eerste orde!
Dirigent Bert Nijhof verstaat zijn vak,
het is een geweldige prestatie om met
2 koren zo uitstekend voor de dag te
komen, proficiat!
Een voortreffelijke Zangerskontakt
avond, vlot en vakkundig gepresenteerd door "Opperspreekstalmeester"
de heer Fleers.

trekkersvereniging. Daarnaast is het
de bedoeling nog een stuk te brengen
voor Kranenburgs Belang.
De toneelvereniging zoekt uitbreiding voor haar ledental. Zowel dames
als heren die het amateurtoneel willen
beoefenen zijn van harte welkom bij
de Kranenburgse toneelvereniging.
Hebt u interesse? Bel dan 05752-2912.

KRATO zoekt
versterking

In de commissie financiën werd dinsdagavond medegedeeld dat van het
ministerie van onderwijs de mededeling is binnengekomen dat de Prinses
Julianaschool in het buurtschap de
Wildenborch met ingang van l augustus 1985 een basisschool wordt. Het
aantal leerlingen is namelijk sterk toegenomen. Wethouder Bogchelman
wees erop dat de kans groot is dat de
school ter zijner tijd verbouwd moet
worden.

De toneelvereniging KRATO heeft
het toneelstuk "Zilveruitjes en Augurken" van de bekende schrijver D.J.
Eggengoor in studie genomen.
Dit toneelstuk zal op 26 januari a.s. in
zaal Schoenaker in première gaan.
Het is de bedoeling dit stuk ook te
brengen voor de bejaarden en touw-

Prinses Julianaschool
wordt basisschool

Het bevalt Riek Schagen goed
in Vorden. Vanaf maart 1985
wederom permanente expositie

Mede naar aanleiding van opmerkin-

Commissie algemeen bestuur wil
gewone en bijzondere campings
qua opening gelijk schakelen

De "gewone" campings hebben deze
mogelijkheid namelijk wel. Tijdens de
behandeling van deze kampeerexploitatievergunningen bepleitte de
heer von Mengden om de campings
het gehele jaar open te stellen. "Er
wordt in steeds toenemender mate
gekampeerd want niet iedereen kam
een hotel betalen", zo formuleerde de
heer von Mengden. Hij wees hierbij
op gepensioneerden, werkelozen,
mensen die in de VUT lopen. "Het is
a-sociaal dat deze mensen "beperkt"
worden", zo zei hij.
Burgemeester Vunderink stelde later
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zullen verstrekken.
Verder had de heer van Overbeeke
zich verbaasd dat een nieuwe toga
voor de ambtenaressen van de burgerlijk stand slechts f 725,- kost. "Dit
moet dan wel een heel simpele toga
zijn, want ik heb me laten vertellen dat
toga's zo'n drie a vier duizend gulden
kosten. De heer van Hunnink lichtte
toe dat de gemeente iemand heeft
kunnen vinden die ook toga's maakt
voor advocaten. Vandaar deze scherpe prijs. De heer M. Groen (WD):
"Het zal wel een toga uit de aanbieding zijn".

Petities naar Minister,
Provincie, Gemeente en
Rijkswaterstaat

Vordense maniWn
schitteren in
Zutphense
Buitensociëteit
Op de door de IJsselzangers georganiseerde Zangerskontaktavond in de
Zutphense Buitensoos heeft een volle
zaal 2 uur lang kunnen genieten van
Mannenzang op z'n allerbest. 5 Koren
traden voor het voetlicht, het Brummens Mannenkoor, het Zutphens
Mannenkoor, het Warnsvelds Mannenkoor, het Vordens Mannenkoor
en de IJsselzangers uit Zutphen.
Naar mate de avond vorderde stegen
de zang prestaties, (wij willen dan ook
gaarne wat vertellen over de 3 laatst
optredende koren).
Het Warnsvelds Mannenkoor o.l.v.
Jaap Jan Hunze kwam voortreffelijk
voor de dag, vooral de vertolking van
"Dobra Noc" sprak tot de verbeelding,
de prachtige close harmonie passages
geven een goed beeld waartoe dit koor
instaat is.
Een solo partij van Arend Ruijsink in
"Ich bin nur ein armer Wandergesell"
en het slotlied "Geisterchor" van
Frans Schubert onderstrepen de uitstekende koorklank en homogeniteit.
Het Vordens Mannenkoor en de IJsselzangers schijnen niet voor elkaar te
willen onderdoen, dit vindt wellicht
zijn oorsprong in het feit dat beide koren onder de bezielende leiding staan
van dirigent Bert Nijhof.
Het "gedragen Magnificat" werd afgewisseld door een zeer gevoelig uitgevoerd "Nobody Knows" met bariton
solo van Ludo Eijkelkamp.
Ludo trekt door zijn "rots vaste" optreden het koor mee in een voortreffelijke begeleiding.
In de slot nummers "Ein Hennlein
Weiss" van Scandello en "Mama 'k wil
'n man hè!" in een bewerking van Lex
Karsemeijer, komt de grote flexibiliteit van het koor aan het licht.
Religieus, romantisch, vlot of vrolijk
het is de Vordense Mannen om het
even, dit koor kan alles!
Een waardig slot door de IJsselzangers bleef niet uit, dit kleine koor levert grote prestaties.
"Die liebliche Musik" in een bewerking van Jean Lambrechts werd meesterlijk vertolkt, "Matona Mia Cara"
van Orlande di Lasso geeft de roman-

Met een speciale expositie van werken van kleiner formaat, door
haar zelf aangeduid als een braderie, sloot Riek Schagen dit weekeinde haar studio met aangrenzende tentoonstellingszalen in het
gebouw aan de Enkweg te Vorden af.
Het ligt in haar bedoeling om de studio begin maart 1985 weer voor het
publiek open te stellen. Binnenkort
gaat ze eerst een poosje met haar man
op vakantie om te bekomen van de
drukke maanden die achter haar liggen.
Wanneer ze terug is gaat ze in de studio aan de Enkweg een plekje inrichten waar ze fijn kan gaan schilderen.
Volgens Riek Schagen hebben zo'n
duizend personen de tentoonstelling
die vanaf augustus tot nu toe met de
weekenden was geopend, bezocht.
"Publicaties in de pers hebben veel respons opgelverd. Nu moet je echter
niet denken dat iedereen die hier is geweest voor de schilderes Riek Schagen
kwam. Ik denk dat de helft gewoon
kwam kijken om eens te zien wat
Saartje zoal maakt. Overigens best
leuk hoor", zo zegt Riek Schagen.

Gelukkig
Riek Schagen voelt zich erg happy in
haar tentoonstellingsruimte. Toen
heer de Jong, direkteur van de Sorbo,
haar deze studio aanbood was zij daar
wat blij mee. "Ik ben dan ook niet van
plan om weer elders exposities te gaan
houden. Zo mooi als hier kan ik het
nergens krijgen".
Riek Schagen vertelt dat zij iedere dag
wel kan schilderen.
"Bij mooi weer is het heerlijk, bij
slecht weer denk ik het is toch geen
weer om uit te gaan, ik ga lekker schilderen".
Wanneer ze de penseel ter hand
neemt heeft zij echt geen idee wat het
gaat worden. Zegt zij: "Ik begin gewoon ergens mee. Op gegeven moment voel je een bepaalde spanning in
je opkomen, dan springt er een vonkje
over. Het komt dan gewoon van binnenuit. Dat is ook het voordeel van abstrakt.
Als het schilderij dan klaar is, geef ik er
pas een naam aan".

Kritisch
Riek Schagen is zeer kritisch op haar
werk. "Wanneer het mij niet aanstaat
schilder ik het over. De beste kriticus
is haar man Bert. Afkomstig uit een
schildersfamilie heeft hij Riek Schagen min of meer enthousiast gemaakt
voor het schilderen. Haar eerste schilderij maakte zij al zo'n 35 jaar geleden.
Begonnen als hobby is het later meer
de professionele kant opgegaan.
Nu anno 1984 heeft Riek Schagen
plm. 1500 schilderijen en tekeningen
gemaakt.
Zij hanteert één vaste stelregel. "Je
moet je nooit haasten in dit vak. Bij
mij moet nooit wat. Mijn werk is veelal gebaseerd op de innerlijke gedachte die bij mü naar boven komt.
De mensen die mijn werk komen bekijken moeten er ook de tijd voor nemen. Zij moeten eigenlijk voor het
schilderij gaan staan. De kleuren in
zich opnemen en dan moeten ze ergewoon hun eigen fantasie uithalen.
Een poosje terug zaten hier twee dames minstens een uur naar hetzelfde
schilderij te kijken. Ik er naar toe want
ik dacht och gunst zij zijn in slaap gevallen. Niks hoor ze zaten gewoon het
schilderij in zich op te nemen".

Vriendelijke mensen
Riek Schagen woont tegenwoordig
ook in Vorden. Het bevalt haar goed
in het achtkastelendorp. "Het is eigenlijk voor het eerst dat wij buiten wonen.
De mensen zijn erg vriendelijk en het
is natuurlijk best leuk wanneer ze je
herkennen.
Dat zij mij goedendag zeggen is ook
echt uit het hart gegrepen", aldus een
goedlachse Riek Schagen die tot slot
zegt dat ze in haar leven nog nooit iets
heeft nageschilderd.
"Het is altijd puur van mijzelf'.
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Dash teams in nieuwe trainingspakken Rijvereniging 'De Graafschap

1111 wint samengestelde wedstrijden
Dejaarlijkse ontmoeting met deLR "DeZevensteen" uitSteenderen enPC "De Viersprong"uit Toldijk
wordt volgens traditie gehouden op de zaterdag na de herfstvakantie. Voor een samengestelde wedstrijd
is ook de weersgesteldheid van belang alsmede de medewerking van landgoedeigenaren. Gelukkig voor
de organiserende vereniging 'De Graafschap'waran de benodigde maisvelden een paar dagen voor 20
oktober geoogst zodat de ontmoeting kon doorgaan.

Onlangs ontvingen twee teams van de Volleybalvereniging Dash nieuwe traininspakken van café rest.
"De Herberg". Zowel Dames l als Heren l waren maar wat blij met deze geste.
Op de foto overandigt mevrouw ten Barge een trainingspak aan de voorzitter van Dash, dhr. H. Groenendal.

Voetballen
Programma V.V. Vorden
Zaterdag 27 oktober:
Vorden AO - SKVW AQ; SCS Al Vorden Al; Zutphania BI - Vorden
B I ; Vorden B2 - Lochem B3; Voorst
Cl - Vorden Cl; Vorden C2 - AZSV
C2; EG W C l - Vorden C3; Vorde C4
- Gazelle C3.
Zondag 28 oktober:
Vorden - De Hoven; Eibergen 4 - Vorden 2; Vorden 3 - De Hoven 3; Hercules 5 - Vorden 4; Vorden 5 - Zutphen
5; Hercules 4 - Vorden 6; Witkampers
10 - Vorden 7; Vorden 8 - Loo 6.

Vorden zwaar in de zorgen
Armoede troef bij Vorden tijdens de
competitiewedstrijd afgelopen zondag uit tegen 't Loo. Ook de thuisclub
kwam tot weinig grootse daden, zodat
de toeschouwers niet veel fraais voorgeschoteld kregen. De geelzwarten
werden na twintig minuten spelen op
een 1-0 achterstand gezet. Zeven minuten voor rust werd het 2-0, na een
scrimmage voor het Vorden-doel.
Wie gedacht mocht hebben dat Vorden na de thee uit een ander vaatje
zou gaan tappen kwam bedrogen uit.
Weliswaar werden er een paar kansen
geschapen (Peter Hoevers) echt gevaarlijk werd het team niet. Ook de
thuisclub brouwde er in deze tweede
45 minuten weinig van zodat de ruststand tevens de eindstand werd 2-0.
Voor trainer Jan Hendriksen een zware taak om zijn spelers de komende
weken uit het diepe dal te halen, want
spelen zoals afgelopen zondag doet
het ergste voor de nabije toekomst
vrezen. Momenteel nemen de geelzwarten de laatste plaats op de ranglijst in. Waar is de tijd gebleven dat we
weken konden praten over wedstrijden tussen Vorden en Pax? Ik bedoel
maar!

Voetbalvereniging "Vorden"
wil kas spekken voor
nieuw clubhuis
Ter ondersteuning van de aktiviteiten
van de jeugdafdeling zoals jeugdkampen e.d. organiseert de aktiviteitencommissie van de voetbalvereniging
"Vorden" een verloting, waarvan de
opbrengst tevens aangewend zal worden voor een nieuw clubhuis.
Het lot geeft tijdens de bazar, welke
wordt gehouden op vrijdag 16 november, zaterdag 17 november en zondag
18 november, tevens recht op één gratis deelname aan het doelschieten en
één gratis deelname aan het Rad van
Avontuur. Trekking van de verloting
vindt plaats op vrijdagavond 16 november in bar bodega 't Pantoffeltje.

Ratti l - SVBV 3-1
In een confrontatie met de Barchemse
dames namen de Kranenburgers in de
10e minuut verrassend de leiding. Het
was Gerrie Steenbreker die met een
mooi afstandsschot de doelverdedigster van Barchem totaal overblufte.
Voor rust bleef het een open strijd
waarbij beide ploegen enkele kansen
hadden die niet benut werden.
De hoop van Ratti om ongeschonden
de rust te halen, bleek ijdel. Enkele
minuten voor de rust was het een Barchemse aanvalster die 1-1 wist aan te
tekenen.
Na de pauze kwam er een "ander"
Ratti uit de kleedkamer, men speelde
wat aggressiever. Trainer H. Dostal
was in de rust duidelijk geïrriteerd geweest. Het werd meteen duidelijk dat
de Kranenburgers de speech van hun
trainer zeer ter harte namen.

De eerste de beste aanval werd door
Jolanda Temmink netjes afgeleverd in
het Barchemse doel. Kort daarna was
het Gerrie Berendsen die uit een
voorzet van Marjo Gotink kon scoren.
De Ratti-dames moesten hierna weer
een stapje terug doen tegen het toch
wel sterk opkomende Barchem. Ergernis begon mee te spelen aan Rattizijde door het vele duwen van de tegenstandsters.
Vlak voor het einde van de wedstrijd
was het Jolanda Temmink die een direkte vrije trap mocht nemen wat resulteerde in een doelpunt dat echter
door scheidsrechter Janssen werd afgekeurd doordat het Barchem-muurtje te vroeg opkwam. De scheidsrechter zag de voordeelregel over het
hoofd.
De herhaling van deze vrije trap kon
echter geen verandering meer aanbrengen in de einduitslag. Ratti-dames hebben nu 6 wedstrijden gespeeld waaruit men alle 12 punten
heeft behaald. Men heeft 37 keer gescoord en l tegendoelpunt in ontvangst genomen, het gaat dus goed
met dames l.

Ratti l - KI. Dochteren 1:1-2
In een rommelige, soms harde wedstrijd pakte KI. Dochteren wat gelukkig de overwinning.
Het was Johan Potman van KI. Dochteren in het begin 0-1 maakte.
Gelukkig voor Ratti werd het 1-1 door
een eigen goal van Erik Oude.
Een kwartier voor rust was Jos
Schreur dicht bij 2-1 maar de lat stond
in de weg.
Na de rust hetzelfde beeld.
KI. Dochteren begon fanatiek aan te
vallen om toch de twee punten mee
naar huis te nemen, gelukkig was Ratti-doelman Toon Vels erg attent en
keepte een klasse partij. In de 65e
minuut was Dinant Hendriksen dicht
bij 2-1. Vijf minuten voor het eind kon
Potman van KI. Dochteren door misverstand in de verdediging van Ratti l 2 maken. Een gelijkspel voor Ratti had
er ingezeten.

des volleybal van de Nederlandse
jeugdkampioenschappen.
Er waren drie poules van elk vier
teams. Alleen het winnende team
mag deelnemen aan het Nederlands
kampioenschap.
Het Dash team dat door omstandigheden te weinig had kunnen trainen
speelden de eerste wedstrijd tegen
Wilhelmina een redelijke wedstrijd.
Weliswaar kwam de ploeg, gecoached
door Ab Polderman op gegeven moment met 11 -6 achter, na een time-out
ging het plots beter en won Dash met
14-16.
Het verzet van Wilhelmina was hierdoor gebroken en kon Dash de tweede set vrij gemakkelijk met 7-15 winnen. Na deze 0-2 zege ging het in de
tweede wedstrijd tegen Sudosa uit Assen aanvankelijk minder goed. Een
gewijzigde opstelling aan Dash zijde
had een averechtse uitwerking waardoor Sudosa het Vordense team met
15-1 van het veld kon vegen.
In de tweede set ging het beduidend
betej»! slaagde Dash erin de schade
tot ^P5 beperkt te houden, tegen
een team waarvan het eerste in de
Hoofdklasse volleybal uitkomt.
Tegen Svovoc uit Zwolle speelden de
Vordense meisjes een "lekkere pot"
en \y^d
wejd achtereenvolgens met 15-7
en l^Bgewonnen.
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Heren Dash met 0-3 ten onder
tegen Harfsen
Het herenteam van Dash speelde in
de thuiswedstrijd tegen Harfsen een
zwakke wedstrijd. In het begin leek
het hier niet op en nam Dash in de eerste set zelfs een 8-2 voorsprong. Doordat een paar maal achtereen foutief
werd geserveerd raakte de ploeg mentaal aangeslagen zodat Harfsen de set
toch nog met 14-16 kon binnenslepen.
Het Vordense team geloofde niet
meer in eigen kunnen en leed in de
tweede en derde Set een regelmatige
10-15 nederlaag. Eindstand 0-3. Deze
week speelt Dash tegen ABS uit Bathmen.

Uitslagen
"Hash-Vorden"
Velocitas gelijk in
oefenwedstryd
Maandag j.1. oefende het eerste team
van Velocitas tegen eerste klasser de
Klok uit Dieren.
Het was een redelijke en nuttige wedstrijd, waarin de Vordenaren vijfmaal
de leiding namen en de Klok evenzo
vele malen weer op gelijke hoogte
kwam.
In verdedigend opzicht verliep niet alles even vlekkeloos, daarentegen weten de Velocitasvoorwaartsen, zowel
in deze wedstrijd als in de competitie
veel te doelpunten.
De doelpuntenmakers in deze wedstrijd: Mark Rouwen, Richard Hartman 2x, Freddie Bos en Michiel Werkman.
Eindstand 5-5.

Programma
Maandag 20 okt. te Vorden: Velocitas 3
- A.Z.C. 2 19.00 uur; Velocitas 4 A.Z.C, l 19.45 uur; Velocitas 2 - Pavanda 2 20.30 uur (oefenwedstr.).
Maandag 29 okt. te Ruurlo: Ruurlo l Velocitas l 22.10 uur.

Volleybal
Dash jeugd ervaring rijker
Een Dash team van meisjes onder de
18 jaar heeft zaterdag in Apeldoorn
deelgenomen aan de openvoorron-

Ie Team 4e klasse district
Uitslag Eefde 7 - "Flash-Vorden" l 71.
2e Team 5e klasse district
Op dinsdag 16 oktober jl. speelde dit
team tegen Wehl 4. Zowel in de enkel
als in de mixed en dubbelpartijen ondervond het team weinig weerstand.
De totaaluitslag werd dan ook B.V.
"Flash-Vorden" 2 - Wehl 4 8-0.
Afgelopen maandagavond moest dit
zelfde team naar Aalten tegen Shuttle
Up 3. Beide teams hadden 10 punten
uit 5 wedstrijden behaald.
Na spannende wedstrijden waaronder
de Ie HE en de Ie DE die jammergenoeg in 3 sets na verlenging, op het
nippertje verloren gingen.
Tenslotte werden de 2e DE, de Ie
mixed en de dames dubbel gewonnen, zodat de eindstand werd: Shuttle
Up 3 - Flash Vorden 2 5-3.
3e team BV "Flash-Vorden"
Op dinsdag 16 oktober jl. moest het 3e
team het opnemen tegen het 4e team
van BABO uit Borculo. De wedstrijd
die in de sporthal 't Jebbink werd gespeeld werd gekenmerkt door felle tegenstand die de Vordense badmintonners boden.
Niettegenstaande de vechtlust moesten zij helaas hun eerste verlies incaseren.
In de Ie herenenkel werd door Coppiëns verwoed gestreden om het eerste punt binnen te halen, hetgeen

's Morgens reden in totaal 66 deelnemers hun dressuur, waarna om 12.30
uur met de cross kon worden begonnen.
Op een prachtige piano-sprong met
een watergat erachter kwamen nogal
wat strafpunten. Ook een sloot met
balken erboven zorgde voorde nodige
afvallers.
Het springen nadien bracht alleen
maar kleine verschuivingen in het
klassement aan.
Nieuw was dit jaar de keuring van dierenarts B reukink, die na de cross de
paarden en de ponies controleerde op
conditie en hartslag.
's Avonds maakte voorzitter H. Spijkerman in een volle zaal van de aangrenzende kantine van de Reehorst de
prijsuitslag bekend. Hij bedankte de
landgoedeigenaren voor het beschikbaar stellen van de gronden. Ook ging
een woord van dank naar de crossbouwers, de parcoursbouwer en de vele
vrijwilligers.
Uitslagen:
Dressuur paarden: 1. Jan Metz met
"Unka", De Zevensteen; 2. Marja

Oosterink met "Billy", De Zevensteen; 3. Henny Lenselink met "Pauline", De Graafschap.
Paarden beginners: 1. Irma Woltering,
De Graafschap; 2. Jeanine v.d. Berg,
De Graafschap; 3. Ina Sloetjes, De
Graafschap.
Ponies beginners groep 1: 1. Catolien
Heutink met "Floortje", De Viersprong; 2. Frank Schiphorst met
"Efy", De Vierspring; 3. Odeke Brinkhorst met "Paukje", De Viersprong.
Idem groep 2: 1. Elsbeth Emsbroek
met "Helenius", De Graafschap; 2. Jorien Heuvelink met "Brenda", De
Graafschap; 3. Mareille Eijgenraam
met "Floortje" De Viersprong.
Ponies L2: 1. Karin Groot Jebbink
met "Strawinsky" De Graafschap; 2.
Jorien Heuvelink met "Arli" De
Graafschap; 3. Hendrik Jan Meutstege met "Marlies" De Viersprong.
Ponies B: 1. Mariska Driever met
"Sjeila" De Viersprong; 2. Rita Wijnbergen met "Radetzky" De Graafschap; 3. Paul Schiphorst met "Natasja" De Graafschap.
Samengestelde wedstrijden:

hem echter niet gelukte, zij het dat pas
na een zeer spannende driesettter hij
de wedstrijd uit handen moest geven,
setstanden 7-15; 15-12 en 14-17.
Hetzelfde verging het ook Anneke
Roelvinkende2eDE(ll-3;4-llen411); Janny Westerveld/E. Coppiens in
de mixed (15-10; 6-15 en 6-15) en in
de damesdubbel Janny Westerveld/
Anneke Roevink (7-15; 15-5 en 9-15).
Slechts Jeroen Nijhof kon zijn tegenstander net de baas door in 2 sets te
winnen (15-11 en 15-7).
Gelet op de vorengenoemde uitslagen
kan vastgesteld wordo^dat het Borculose team weliswaa^Jlt 7-1 had gewonnen, doch dat de eindstand ietwat
geflatteerd overkomt.

Auto-verlichting

Eerstvolgende thuiswedstrijden
Dinsdag 30 oktober F^h-Vorden l Zevenaar 5; Flash-Vo^^i 2 - Yapton

Wiersser Kegelkluh
In 't Onderschoer in Barchem hield
De Wiersser Kegelklub afgelopen zaterdag haar jaarlijkse kegelavond.
Veertig dames en heren bekampten
elkaar op de kegelbanen. Uiteindelijk
was het de heer D. Klein Geltink die
de wisselbeker mocht overnemen van
de winnaar van vorig jaar, de heer J.
Kok.
Tweede werd de heer D. Hartman,
derde de heer J. Klein Wassink en
vierde de heer E.V. Gatacre. Mevrouw A. Norde-Nieuwenhave won
de poedelprijs. De gezellige avond
werd besloten met een etentje.

Dammen
Schooldamtoernooi
De Vordense damclub DCV organiseert op zaterdag 17 november het traditionele schooldamtoernooi. De
scholen die zich willen voorbereiden
kunnen elke vrijdagavond om 18.15
uur bij d'Olde Smidse terecht voor en
damtraining.
Jan Masselink (tel. 2789) en Henk
Ruesink (tel. 3373) verstrekken hierover de nodigde informatie.

Politienieuws
Buitenlanders
gesignaleerd
In de Achterhoek worden de laatste
tijd weer buitenlanders gesignaleerd,
vermoedelijk zigeuners. In Vorden
kreeg de fam. R. bezoek. Er werd om
een glas water gevraagd, maar kennelijk werd onraad geroken, want overhaast vertrok het viertal in een bruine
Ford Escort.
Vermoedelijk zijn de buitenlanders
gestationeerd op het woonwagenkamp te Lelystad.

Ondanks het bar-slechte weer lieten
afgelopen maandagavond bij garage
Groot Jebbink 48 eigenaars hun auto's op de verlichting keuren. Donderdagavond van zeven tot half negen
kan men nog terecht bij garage Kuypers en vrijdagavonnd bij garage
Boesveld.
Aansluitend kunnen we mededelen
dat de Rijkspolitie voornemens is over
enige weken een grootscheepse verlichtingscontrole op alles wat rijd zal
gaan uitvoeren.

Kinderboekenweek
Tot l november kunnen de kinderen
nog meedoen aan de kleur- en puzzelplaten. De kleurplaten die ingeleverd
zijn hangen nu in de jeugdbibliotheek, zodat iedereen ze kan bekijken.
Op de volwassenafdeling ligt nu een
collectie boeken speciaal over "vermaak door de eeuwen heen". Boeken
over poppenspel, theater, spelers enz.
liggen op een tentoonstellingstafel.

Paarden: 1. Henny Lenselink met
"Pauline" De Graafschap; 2. Jan Metz
met "Unka" De Zevensteen; 3. Henk
v.d. Berg met "Unix" De Zevensteen.
Paarden beginners: 1. Irma Woltering
De Graafschap; 2. Jeanine v.d. Berg
De Graafschap; 3. Ina Sloetjes De
Graafschap.
Ponies beginners: 1. Elsbeth Emsbroek met "Helenius" De Graafschap; 2. Hille Schut met "Rodia" De
Viersprong; 3. Odeke Brinkhorst met
"Paukje" De Viersprong.
Ponies L2 en B: 1. Jorien Heuvelink
met "Arli" De Graafschap; 2. Karin
Groot Jebbink met "Strawinsky" De
Graafschap; 3. Rita Wijnbergen met
"Radetzky" De Graafschap.
De wisselbeker, aangeboden door de
dierenartsencombinatie Steenderen,
welke verreden wordt tussen de paarden, werd gewonnen door "De Graafschap". De beker van de ponies, aangeboden door de dierenartsencomb.
Vorden ging voor de derde keer naar
"De Graafschap" en komt hiermede
definitief in haar bezit.

Fietstocht
Wildenborch
a.s. Zondag 28 oktober wordt in de
Wildenborch een fietstocht gehouden
voor het hele gezin. De start is vanaf
13.30 uur bij de Kapel in de Wildenborch.
De route gaat over goed begaanbare
wegen en is niet te moeilijk, zodat iedereen mee kan doen. Na afloop
wordt er gezellig erwtensoep gegeten.
De kosten bedragen f 4,00 per persoon inclusief een bord heerlijke gevulde erwtensoep. Voor een gezin zijn
de inschrijvingskosten max. fl. 12,50.

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's blijven liggen tot ons volgende nummer.
Onze excuses!

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Veurugge wekke ston d'r in dizze krante dat de ver. "Kranenburg's Belang" op maondagaovund un vegadering wol holl'n. Ok luu, die van eur
leaven nog wel weer op 'n Kranenburg woll'n kommen woon'n, waarn
daor welkom. En angezeen wi'j nog wel plannen heb in die richting,
bun'k t'r maor 's hen-egaon. I'j zölt meschien zeggen: waorumme wi'j
daor now gaon woon'n? Och, daor he'w zo onze eigen reajen veur. De luu
daor kent mekare allemaole en zekt mekare ok nog 's un keer goeiendag.
Iets wa'j in 't Vordense darp lange neet altied kont zeggen. lederene hef
daor ok gin behoefte an maor wi'j toovallug wel, dat vinne wi'j gewoon
gezellug. De kerke en 't café he'j d'r mooi kot bi'j mekare. Umdat un
mense now eenmaol zowel lichamelukke as geestelukke voeding op zien
tied neudug hef, is 't mooi met-enomm'n a'j ze beide kot bi'j de hand
heb. 'n Dokter hef mien trouwens net gistren ezeg da'k de asperine en
anderen troep maor in 'n graven zol gooien en drinken inplaatse maor
twee jonge klaore daags. Dan he'j meer an 't café in de buurte as 'n apotheek want daor vekoopt ze de beste millesien neet.
't Enugste wa'j d'r neet hebt is: winkels kot umme ow hen. Goed, de bazar van Sueters mag dan in, veholding tot de greutte van 'n Kranenburg,
heel volle grei in huus hemmen, brood, vleis en pannekookmeal heb ze
now eenmaol neet. Daor mo'j veur wieterop. De winkel in koloniale waren, die d'r tot veur kot nog zat, was op 't lestte allene maor goed veur 't
pond suuker dat de luu 's aovund of's zundagsmargens te kot kwamm'n.
Daor zat gin dreug brood meer in. En danderbi'j, now mo'k ok met 'n auto met at mien vrouw nao de supermarkt geet, of ik dan van de Boonk of
'n Kranenburg mot komm'n, dat mek jao niks uut. (Oaver inleveren epraot: in twee grote fietstassen kö'w 't meestal nog neet laot'n wa'w nao
huus slept, mien mooder kon 't in een boodschappentasjen makkeluk
laot'n maor too dronke wi'j gemeentepils en inplaatse van un maöltjen
chips kree'w un maöltjen ransel).
Net veur die luu die met de fletse gaot boodschappen doon, jao daor is 't
un betjen beroerd veur. Oaver de drukke rijksweg met tassen an de fletse
en dan die grote vrachtwagens langs ow hen, och dan is 't altied gin pretjen. Dat zal iederene könn'n begriep'n. Maor wat iederene neet begrip is
dat t'r nog altied gin fietsepad is langs de rijksweg van Vorden nao 'n Kranenburg.
Sporthal, dorpscentrum en bibliotheek wod, deur eur lid wean van de
clubs e.d., ok op de bene eholl'n deur de jeugd van de Kranenburg en de
mooders draagt eur steentjen bi'j an de umzet van de winkels in 't vordense darp. Daor mag 't bestuur van onze gemeente bes 's wat andach an
bestejen en brengen een en ander onder ogen van Waterstaat en G.S. De
beslissing lig dan wel neet bi'j de gemeente maor deur d'r geregeld oaver
te drammen kan 't de verantwoordelukke luu wel zo beginnen te vevealn
dat ze zekt: "Lao'w eers dat fietsepad nao 'n Kranenburg maor 's in orde
maak'n want zo kan 't ok neet langer, bi'j ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman.

Wie kan mij, meisje van 17
jaar, zaterdags gebruiken voor
alle voorkomende bezigheden. Liefst huishoudelijk werk.
Houdtvan kinderen.
Tel. 05752-1574 na 18.00 uur.

HIFI STEREO
KLEUREN T.V.
• ttUU
Vooraan in service en vooraan in techniek
FA. BREDEVELD

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

Eigen snelle technische dienst

Weg naar Laren 56, Zutphen

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Een grondige voorbereiding
voor een goede oogst
KVERNELAND WENTELPLOEG

„GLIMMO" Vinkenstraat12,Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Zondag 28 oktober a.s.

Telefoon 05750-13813

* grote gewichtsvermindering en grotere stevigheid door extra gehard
staal * volhydraulische wentelinrichting * robuuste konstruktie * weinig
bewegende delen, waardoor lange levensduur * leverbaar van 2- tot 6-schaar
* de ploeg met de grote inzet over de gehele wereld.

Vrolijk gekleurd meisjespantoffeitje met oersterke
zool en oplopende hiel.
Maten 19 t/m 30.

Jazz concert

19?5

van de:

River Town Jazzband
Aanvang 15.30 uur. Entree f 5,Reserveren is mogelijk
ALLEEN HET BESTE GOED GENOEG

KVERNELAND

f1Mtto
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Hengelo Gld. Tel. Q5753-1964 - 2379
b.g.g. 08342-1170 en 08350-24465.

Boeke-Heesters

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

FMR

Het juiste adres voor echte

STEENSTRIPS
CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN
1984 Visa Chrono
1983 Visa super
1983 BX 14 ÉE
1983 GSA Au/ + LPG
7983 8X léJfis
1983 Visa 11 RE + LPG
19832CV6Club
1983 Visa GT
1982CXAthena + LPG
1982 CX 2500 D Break
1982 Visa Super E

WAABs

Wapen- en Sporthandel

Martens
ttttdt

Zutphensëweg

Kleur nvarf

ÏÏSSo

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

dotltnffndl

Vorden

De Venterkamp ï 1, Ruurlo fel. Ö5735-Ï7153
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

Muziekvereniging 'Concordia'
organiseert aktie kaart- en kwartetspel
Bij de Vordense muziekvereniging "Concordia"stromen jaarlijks
zo 'n acht leerlingen door naar het korps. Op zich voor de vereniging
eengoedezaak. De financiële konsekwenties zijn evenwel dat er dan
ook kostuums aangeschaft moeten worden. Kostuums waarvan de
kosten zo'n 800 gulden per stuk bedragen. Moeten de leerlingen dan
ook nog een instrument hebben dan praatje algauw over duizend
gulden voor een fluit ofb.v. een tuba die rond de 3500 gulden kost.
Middels een aktie hoopt "Concordia"
nu de benodigde gelden bijeen te krijgen zodat alle leden in uniform gestoken kunnen worden, terwijl iedereen
dan tevens een instrument ter beschikking heeft.
Concordia is er in geslaagd de alleenverkoop te krijgen van het kaart- en
kwartetspel van Vorden. Heel bijzonder aan dit spel is dat het niet alleen als
volwaardig kaartspel gebruikt kan
worden (52 speelkaarten en drie jokers) maar ook als kwartetspel (13
kwartetten).
Met toestemming van de gemeente
Vorden zijn onder andere de volgende
thema's gebruikt: kastelen, kerken,
scholen, muziek, zang en dans, sportverenigingen, bedrijven etc.
Al met al een uniek fotojournaal van

Fïetsencontrole
schooljeugd Vorden
Deze jaarlijks gehouden controle
werd ook nu weer verzorgd door een
samenwerkende groep van Rijkspolitie en Veilig Verkeer Nederland afdeling Vorden.
In totaal werden 329 fietsen onder de
loupe genomen en voorzien van een

1982 GSA Special
1982 Visa Club
1982 Mitsutj^iColt GL
1982 RenauT^TL
1982 Alfa Sud 1,5 +LPG
1981 GSA Break + LPG
1981 GSA club
1981 Visa Super E
1981 2CV6 Special
1981 2CV6 Charleston

de gemeente hetgeen volgens het bestuur van Concordia door zowel inwoners als ook oud-Vordenaren gewaardeerd zal worden. De oplage is maximaal 1500 stuks, waarvan reeds enige
honderden exemplaren zijn gereserveerd.
De prijs van het kaartspel is f7,50 wat
neerkomt op nog geen vijftien cent
per foto. Het is verpakt in een origineel kaartdoosje met. daarop de afbeelding van het gemeentewapen,
hetgeen ook op de achterzijde van de
kaarten is afgedrukt. Vrijdagmorgen 2
november zal het eerste spel worden
aangeboden aan wethouder J.F.
Geerken. Zaterdag 10 november zal
de verkoop huis-aan-huis plaatsvinden.
kaart waarop de geconstateerde gebreken werden aangegeven.
Dat deze jaarlijkse controle vruchten
begint af te werpen moge blijken uit
het feit dat niet minder dan 145 fietsen
geheel in orde werden bevonden, een
uitzonderlijk goed resultaat. Het daarbij aanwezige aantal z.g.n. crossfietsen welke voor normaal verkeer op de
weg ongeschikt zijn, bedroeg slechts 9
in totaal.

De geconstateerde mankementen
waren ook nu weer vooral de verlichting, reflectoren in trappers, bellen en
slecht onderhouden witte gedeelten
van de spatborden. Ook de handremkabels verdienen in het algemeen
meer aandacht, breuken in de kabel
en te weinig geoliede kabels waren
veelvuldig.
Alle schoolgaande kinderen kregen
de WN folder "Uw kind... zijn fiets"
om mee naar huis te nemen. Hierin
staat allerlei nuttige wenken voor een
goed onderhoud.
Na de deze zomer gevoerde aktie voor
het ingraveren van de postcodes op de
fietsen, zou verwacht mogen worden
dat juist een groot aantal kinderfietsen
hiervan voorzien zou zijn. Het is nu
echter gebleken dat dit percentage erg
tegenvalt.
T.z.t. zal de Rijkspolitie in Vorden
daarom nogmaals de gelegenheid geven de fietsen te laten graveren. Nadere berichten hierover zullen volgen.
Een bijzonder woord van dank aan de
controleurs, die hun werk, vergezeld
van regen, weer op bekwamen wijze
verrichtten is zeer zeker op zijn plaats.

Dropping
De Olde Smidse, cafetaria-IJssalon
begint haar winteraktiviteiten met
een dropping op zaterdag 17 november. Deelname vanaf 12 jaar. Opgave
voor 7 november bij de Olde Smidse.
Na afloop is er voor de jeugd een Disco.
Het is een dropping die volgens de
route beschrijving gelopen moet worden, daarbij is geen tijdslimiet vastgesteld.
Wel zal men vragen en opdrachten
moeten vervullen. De dropping door
de prachtige herfslnatuur wordt uitgezet door J.W. Sloetjes en W. Nijkamp.

1981 Renault 18 TS
1981 Saab 900 GLS
1980 GSA Pallas + LPG
1980 GSA club Matic
1980 Dyane 6
1980Renault4 GTL
1980 Renault 18 TS + LPG
1979 GS X 3
1979 Honda Accord
1977 Saab 99 autom.

RUESINKA

Filmhuis Vorden
Op woensdag 31 oktober a.s. zal het
pas opgerichte Filmhuis Vorden haar
derde voorstelling van dit seizoen
houden. Om 20 uur begint in Hotel
Bloemendaal, aan de Stationsweg, de
Zwitserse film "Glut". Thomas Koerfer heeft deze film in 1983 geregisseerd.
"Glut" is een familie-epos met als centraal persoon Anders Korb, het zoontje van een Zwitserse wapenfabrikant.
De film begint in 1943, Anders ziet de
wapenhandel van zijn vader met de
Duitsers.
Vader Francois is de voortvarende direkteur van wapenfabriek Promet
Werke die thuis een relatie onderhoudt met het dienstmeisje. Moeder
verveelt zich danig in dit bourgeoiswereldje en heeft een intieme relatie
met zwager Albert. Boven woont ook
nog grootvader Wellbach, een oude
officier van het Zwitserse leger die in
1933 om politieke redenen zijn baan
als militair attaché in Berlijn opgaf. In
het gezin wordt Anna, een meisje dat
uit Polen gevlucht is, opgenomen. Zij
vertelt wat ze heeft gezien in de concentratiekampen. Samen met Anders
helpt ze een geïnterneerde Poolse soldaat vluchten.
Het tweede deel van de film speelt in
1983, veertig jaar later. Anna is nu een
journaliste die naar Zwitserland komt
om aanwezig te zijn bij de presentatie
van nieuwe wapens. Anders is inmiddels zijn vader als direkteur van de wapenfabriek opgevolgd.
Tussen Anders en Anna staat bij hun
weerzien meer dan alleen die periode.
Anders is eenzaam en uitgeblust, Anna staat volop in het leven.
Glut is een film die op meer manieren
te bekijken is. De film laat zien hoe

een kind naar de wereld van volwassenen kijkt. De film gaat ook over het
thema neutraliteit, vooral die van
Zwitserland in de tweede wereldoorlog.
De toegangsprijs voor deze film (die
voor iedereen toegankelijk is) bedraagt f 6,-.

TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

Verbouw adviezen
Schoolstr 17
Vorden

LEEFLANG

tel 05752 2737

ARCHITECTUUR

Hoge inruilkorting op alle
nieuwe en gebruikte gas, olie,
kolen haarden en kachels.
Gevel kachels, gasfomuizen en
plateau's en kolen-fomuizen,
inruil mogelijk.
JANSEN,
Bleekstraat 1, Hengelo
Tel. 05753-1360.

De bank op de Kranenburg wordt een
bijkantoor van de Rabobank Vorden.
De openingstijden blijven hetzelfde
als nu het geval is.
Dhr. Hartman blijft werkzaam als
kantoordirekteur op de Kranenburg
en mej. Hiddink gaat 's morgens in
Vorden werken en 's middags op de
Kranenburg.
De gehele administratie zal na de fusie overgeheveld worden naar het
kantoor te Vorden.

Plannen voor fitste
tussen Rabobank
Kranenburg en
Rabobank Vorden Toneel - feestavonden
In het licht van de reeds bestaande samenwerking tussen de Rabobank
Kranenburg en de Rabobank Vorden
hebben de bestuurscolleges van beide
banken zich diepgaand beraden over
de mogelijkheden van een nog effectievere samenwerking, dit mede in
verband met de gezondheid van dhr.
Hartman, direkteur van de Rabobank
Kranenburg.
Hij moet het op medisch advies kalmer aan dpen.
Dit beraad is tot nu toe in goede harmonie verlopen, zodat de colleges van
mening zijn, dat de samenwerking
haar beslag zou kunnen krijgen in een
fusie. Uiteraard dienen de ledenvergaderingen van beide banken t.z.t.
hieraan hun goedkeuring te verlenen.
Deze fusie heeft onder meer ook tot
doel een effectievere dienstverlening
mogelijk te maken, onnodige investeringen te voorkomen en een verhoging van de efficiency te realiseren.
In de tot nu toe gevoerde gesprekken
hebben de besturen van beide banken
zich steeds voor ogen gehouden dat
een fusie nimmer tot nadeel voor
cliënten of het personeel van de banken zou mogen leiden.

GMvL. NBvPl. en Jong Gelre

De gezamenlijke toneel-feestavonden worden gehouden op 2 en 3 november a.s. in het Dorpscentrum te
Vorden.
Door leden van Jong Gelre zal op deze avonden een kluchtig toneelstuk in
drie bedrijven worden opgevoerd.
Het toneelstuk is getiteld: "Maak dat
je tante maar wijs", geschreven door
B. Hagen.
Medespelenden zijn: Wilma Rossel,
Hermien Tiessink, Adriaan Eskes,
Elsbeth Regelink, Absie Gotink,
Henk Tjoonk, Hanny Harmsen, Wim
Bannink, Gerrit Weenk en Dick Regelink.
Regisseur Henk Broekgaarden, souffleuse Dinie Fokkink, grimeurs: Henriëtte Fokkink en Ina Eskes.
De eerste avond wordt verzorgd door
de Gelderse en de Plattelandsvrouwen. Na afloop van het toneelstuk is
er weer dansen met medewerking van
het duo Nijhof.
De tweede avond wordt geheel verzorgd door Jong Gelre. Op deze
avond is er na het toneelstuk dansen
met medewerking van de "Hurricane".

VRIJDAG

ZATERDAG

MAANDAG

OKTOBER

OKTOBER
van 8.30 uur tot 's middags 16.00 uur

van 13.30 uur tot 's avonds 18.00 uur

van 8.30 uur tot 's avonds 21.00 uur

OKTOBER

Momenteel komen de nieuwste meubel en tapijtkollekties weer binnen,
dit vraagt natuurlijk veel ruimte in onze toonzaal en magazijnen, vandaar dat
wij diverse toonzaalmodellen in: leder, massief eiken, bali-bruin, manou,
blank eiken en wortelnoten nu aanbieden met kortingen tot zelfs

50°/<

ALLES ONDER VOLLEDIGE GARANTIE. HAAST U! DE MEESTE MODELLEN ZIJN ÉÉNMALIG.
HOEKKOMBINATIE
3 + 2 zits, leather-look
in diverse kleuren

1698

* Gratis reservering
voor latere levering

MANOU BANKSTEL
ELEMENTENWAND

BANKSTEL

2.50 meter lang, geheel massief
eiken front met bar,
vitrine,
TV deuren etc.
éénmalig

3-1-1 zits geheel massief eiken
rundlederen kussens
(is beschadigd)
van 3165,éénmalig

1695,

3-1-1 zits voorzien van kuipkussens
bekleding: echt softleder, prachtig
bankstel
van 5485,éénmalig

1895

DEKENKISTEN

VOORDEEL

(Wij leggen ook vloeren)
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen
Te koop: openhaard hout
zoals u het wil. In bollen gezaagd of kachel klaar.
Appelbomen en Berken hout.
Tel. 05751-387.

-

LEDIKANTEN

DEKBEDOVERTREKKEN EN LAKENS
SPREIEN
DEKENS
TAFELKLEDEN IBgMYRNA
HANDDOEKEN M. ETC.

eiken nu vanaf
90 x 200 incl. bodem vanaf

185,
185,

MERKTAPIJTEN 400 breed
— Scherpe prijzen — Met volledige garantie.

G.M.v.L - N.B.v.P. - Jong Gelre
afdelingen Vorden
houden hun

Particulieren

50,- per man per dag

I
:; yve<* varv 22 ^

PLAVUIZENVLOER

BOEKENKASTEN

Als u ons deze winter laat komen
zorgen wij voor een stevige premie!
Helaas deze winter voor de laatste keer

Zutphenseweg 16
7251DKVorden
Telefoon 05752 1321

Voor een goedkope

OPRUIMING0ANBIEDINGEN IN:
- DONZEN EN SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

Niet mis - Pak mee:

VLOGMAN

998,

eiken vanaf

ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL 05752-1514

KEURSLAGERIJ

KAASKAST1 50 breed
massief eiken nu

Bedrijven, scholen, instellingen en
lagere overheden

VLAKVERDELING
Acryl- mohair
pullover met
vleermuismouwen
en kenzokraag.
In aktuele
vlakverdeling.

35,- per man per dag
Vraag ons naar de premievoorwaarden.

op 2 en 3 novembera.s. in het Dorpscentrum; door leden van
Jong Gelre wordt het toneelstuk opgevoerd

„Maak dat je tante wijs"
Beide avonden dansen na met:

2 nov. Duo Nijhof - 3 nov. 'Hurricane'
Aanvang beide avonden 19.30 uur, zaal open 18.45 uur.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD
Ruurloseweg 35 Vorden
Telefoon 05752-1523

Pluche pantoffel met ton-sur-ton zool in
ballerina-look van Peter Black. Voorzien van
loopzooi en aantrekkelijk geprijsd.

2295

CONFECTIE EN MODE

«MUIL:

aguAsport

regenpakken
Volksschilderkunst
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de
kursus volksschilderen.
Inlichtingen en opgave bij:
id door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak mei de
vele extra s In vijl modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marten<
ZUTPHiNSEWEG- VORDEN

schildersbedrijf
bennie tarmsen
spalstraat 17, 7256 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292
Verf-, wandbekleding - kunstschilderartikelen

Vrijdag 26 oktober is er weer de
jaarlijkse bazar in het Achterhuus,
Zutphenseweg 13 en begint
's middags om 2 uur tot 's avonds
9 uur.
Er is weer van alles:

kleding - meubelen - boeken
schilderijen - Handwerk/es
Erwten-soep enz. enz.
Voor de jeugd is er:

Sjoelen en Ballero
Tot ziens op de bazar.
De Ark commissie

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

