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Vorden heeft weer sluitende begroting
"Een zeer terughoudend beleid is op /ijn plaats". Dit zeggen B&W van Vorden bij de aanbieding van de gemeentebegroting
1983. Deze begroting sluit met een batig saldo van f 150.340,35. Weliswaar zullen een aantal belastingen en andere tarieven
worden verhoogd, de onroerendgoed belasting zal niet worden verhoogd. De belastingaanpassingen op zich zullen nog nader
aan de raad worden voorgelegd. Tesamen met een investeringsschema voor de komende jaren. De sluitende begroting van de
gemeente Vorden is voor een groot deel te danken aan enkele voordeelen die de gemeente ten deel /ijn gevallen. Een van deze
voordeeltjes is een bedrag van 60.000 gulden dat komt uit het individueel aansluiten van woningen op de riolering. Ook is er een
belangrijk voordeel ontstaan ten opzichte van het jaar 1982 op het kleuteronderwijs. De openbare kleuterschool is geheel afge-
schreven. Dit levert een bedrag op van 11 mille. De kleuterschool is weer twee-klassig geworden, zodat ook rijksvergoeding
wordt ontvangen voor een school met twee grote lokalen te weten 18.000 gulden.

Eveneens is gebleken dat de kleuterschool
"De Vordering" een zodanige toename van
het aantal kleuters heeft, dat van het Minis-
terie van Onderwijs en Wetenschappen
toestemming heeft gekregen om de tweede
leidster te handhaven. De rijksvergoeding
neemt daardoor met 8000 gulden toe. Ook
behoeft men minder na te betalen aan de
bijzondere kleuterscholen.

MEER GELD VOOR ONDERHOUD
WEGEN
B&W wijzen erop dat een aanzienlijk gro-
ter beroep is gedaan op de diverse onder-
houdsreserves. Voor 1982 was dit
f 144.000,-. Voor 1983 echter f 372.00,-.
Voor onderhoud wordt derhalve 228.000
gulden meer uit de reserves geput dan in
1982. Een groot deel van de onderhouds-
fondsen wordt aangewend voor het wegen-
onderhoud te weten f 250.000,-. De we-
gen die het komende jaar voor "verbete-
ring" aan de beurt zijn, zijn de Wilden-
borchseweg, Hackfortselaan, Lindeseweg
en de Zelledijk, een deel van de Baakse-
weg, de Maandagweg, de Nieuwenhuis-
weg, de Horst en een deel van de Wiersser-
broekweg, Ook zal het laatste deel van de
Brandenborchweg worden herbestraat, de
Burg. Galleestraat krijgt eveneens een
nieuwe slijtlaag.

De post onderhoud plantsoenen is ver-
laagd met 39.000 gulden omdat voor die
dienst minder materiaal wordt aange-
schaft. Door een herverdeling van werk-
zaamheden kost het werkvoorzienings-
schap elfduizend gulden minder. De kos-
ten voor het ophalen van huisvuil stijgen
met 16 mille. Dit in verband met hogere
stortgelden in Lochem en hogere vervoers-
kosten.

GEMEENTEN1EUWS
B&W streven ernaar om een beter voor-
lichting aan de burgers te geven. Naast de
wekelijkse mededelingen in het "Contact",
zal eens per kwartaal een pagina informatie
worden gegeven over onderwerpen die
daarvoor in aanmerking komen. De publi-
catiekosten van de gemeente zullen daar-
door met 3000 gulden stijgen.

In de periode van l oktober 1981 tot l okto-
ber 1982 zijn er 89 hinderwetvergunningen
verleend.
Het college hoopt binnenkort met voor-
stellen te komen ten aanzien van het door-
gaande verkeer. Een verkeersstudie is in-
middels afgerond. In totaal zijn erin de af-
gelopen periode 108 bouwvergunningen
verleend voor een totale bouwsom van
f 4.703.115,-. Vergeleken met het de vorige

periode is de totale bouwsom ongeveer 17
procent toegenomen. Alleen in de agrari-
sche sektor is de bouwsom met 22 procent
verminderd.

COLLEGE: "TEKORT ZWEMBAD
VALT MEE".
Het college van B&W verwacht dat het
Vordense zwembad "In de Dennen" het
volgende jaar zal afsluiten met een tekort
van 235.000 gulden. Dat dit tekort vergele-
ken bij de afgelopen jaren niet aanmerke-
lijk is gestegen, komt omdat het bestuur
van het bad een aantal bezuiniginsmaatre-
gelen heeft doorgevoerd. Het zwembad
werkt nu met een minimale personeelsbe-
zetting. Verder is besloten het badwater tot
21 graden te verwarmen wanneer de bui-
tentemperatuur hoger is dan 21 graden en
tot 18 graden wanneer de buitentempera-
tuur lager is dan 21 graden. Deze maatrege-
len hebben aanzienlijke energiebesparin-
gen opgeleverd.
Van dit jaar wordt verwacht dat het een fi-
nancieel goed jaar zal worden. Door de
mooie zomer is bijverwarmen minder no-
dig geweest dan voorgaande jaren. Het be-
zoekersaantal is slechts met tien duizend
gestegen (het zwembad trok 60.000 bezoe-
kers). Dit jAtt omdat de recreatiepiassen
bij zwemMnebbers nogal in de gunst
staan.

Gemeentenieuws
toon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstell ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
-12.30 uur en vrijdag van 1 .V3O-1 7.00 uur - S p r e e k u u r b u r g e m e e s t e r Mr. M. V u n d c r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
-'•-- ~!J "'"' ' ' .00 uur - S p r e e k u u r we thoude r 1 1 . A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot l 2.00 u u r .
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Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunning. Een overzicht
van de verleende vergunningen treft u on-
derstaand aan. Het indienen van bezwaar
is aan een aantal regels gebonden. Voor na-
dere inlichtingen kunt u contact opnemen
met de afdeling I ter secretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschriften BIN-
NEN 30 DAGEN na de datum van publi-
katie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
I . Aan de heer B.H.A. Mull ink, Ganzen-

steeg 7 te Vorden, voor het herbouwen
en veranderen van een varkensstal al-
daar.

2. Aan de heer B.A.F. Nijenhuis, Hoe-
tinkhof 73 te Vorden, voor de bouw van
een tochtportaal aldaar.

3. Aan de heer J.W. de Hart, Molenweg67
te Diepenveen, voor de bouw van een
woning aan de Hoetinkhof 60.

4. Aan de heer G. van Bemmel, het Wie-
melink 33 te Vorden, voor de bouw van
een woning aan de Hoetinkhof 62.

5. Aan de heer H.J.W. Holterman, Van
Goghstraat 14 te Kesteren, voor de
bouw van een woning aan de Hoetink-
hof 54.

6. Aan de heer H.A. Elijzen, Zutphense-
weg 101, voor de verbouw van zijn wo-
ning aldaar.

7. Aan de heer J. Krechtig, Jan Steenlaan
57 te Voorschoten, voor de verbouw
van de woning Margrietlaan 15 te Vor-
den.

8. Aan de heer A.G. Winkel, Gazoorweg
4a te Vorden, voor het vergroten van
een carport aldaar.

9. Aan de heer G. Bogchelman, Enkweg
19 te Vorden, voor de bouw van een wo-
ning aan de Hoetinkhof 112 te Vorden.

10. Aan de heer W. Stokkink, Zutphense-
weg 23 te Vorden, voor de bouw van
een woning aan de Hoetinkhof 110 te
Vorden.

I 1 . Aan de heer M. Regeliink, Deldense-
broekweg te Vorden, voor de bouw van
een woning aan de Deldensebroekweg
2 te Vorden.

12. Aan Verkerk Zevenaar b.v., Edison-
straat 88 te Didam, voor de bouw van 4

premiewoningen aan de Hoetinkhof
185 tot en met 191.

13. Aan Melchemie Holland B.V., Steen-
straat 44 te Arnhem, voor het gedeelte-
lijk veranderen van Huize Onstein, On-
steinseweg 15 te Vorden tot represen-
tatieruimte met seizoenwoonverblijf.

Verleende vergunning voor het houden van
een aktie.
Aan de V.V. Velocitas is toestemming ver-
leend om binnen het kader van de grote
clubaktie 1982 huis aan huis loten te verko-
pen in de periode van 8 tot en met 13 no-
vember 1982.

Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken zal aanstaande vrij-
dag 5 november niet in de gelegenheid zijn
om zijn wekelijkse spreekuur te houden.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan in-
dustrieterrein.
Zoals u in de advertentie elders in dit blad
kunt lezen heeft de raad van deze gemeen-
te in zijn openbare vergadering van 26 ok-
tober 1982 besloten een voorbereidingsbe-
sluit te nemen voor een gebied ten westen
en ten noorden van het huidige industrie-
terrein, zoals nader is aangegeven op de te-
kening die bij het besluit hoort.
Het Voorbereidingsbesluit wordt genomen
teneinde te voorkomen dat gedurende het
(naar verwachting) laatste jaar van voorbe-
reiding binnen het plangebied zich ontwik-
kelingen voor zullen doen welke strijd op
kunnen leveren met het nieuwe plan. Aan-
gezien ongewenste aktiviteiten zich niet
beperken tot alleen bouwaktiviteiten waar-
voor een bouwvergunning vereist is, is aan
het Voorbereidingsbesluit eveneens een
aanlegvergunningstelsel gekoppeld. Hier-
door is het verboden zonder vergunning
van burgemeester en wethouders op of in
de grond gelegen binnen de grenzen van
het Voorbereidingsbesluit:
a. op te hogen, dan wel materie te storten of
te deponeren, met uitzondering van be-
mesting of aanslibbing:
b. verhardingen aan te brengen, met uit-
zondering van:
1. tegelpaden en tegelterrassen in tuinen

bij woningen en andere gebouwen;
2. erfverhardingen bij boerderijen en die

verhardingen welke inherent zijn aan
het gebruik van de grond ten tijde van
het van kracht worden van het plan;

3. verhardingen die inherent zijn aan het
gebruik overeenkomstig de gerealiseer-
de bestemming zoals deze is bepaald in
dit plan;

c. hoog opgaand geboomte, beplantingen,
hagen, hout- en struikgewassen - geen
struik- of stamboomgaarden zijnde - te vel-
len, te rooien ofte beschadigen, voor zover
dit rooien, vellen of beschadigen niet reeds
geregeld is, dan wel is uitgesloten van rege-
ling in de Boswet, dan wel aan de bevoegd-
heid van de gemeente is onttrokken
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15
van de Boswet, dan wel behoort tot de nor-
male bedrijfsvoering of tot het normale on-
derhoud;
d. bovengrondse of ondergrondse trans-
port-, energie- of telecommunicatieleidin-
gen en de daarmee verband houdende con-
structies, installaties of apparatuur aan te
brengen, voor zover een en ander niet uit-
sluitend noodzakelij k is voor het plaatselijk
distributienet en/of noodzakelijk is voor de
elektrische bekabeling van de wegenver-
lichting, dan wel als zodanig in het plan be-
stemd is;
e. sloten en greppels te graven, verbreden,
verdiepen of dichtem, voor zover het ver-
breden of verdiepen niet behoort tot het
normale onderhoud;
f. egalisatiewerkzaamheden te verrichten;
g. ontgrondingswerkzaamheden te ver-
richten.

Het Voorbereidingsbesluit, de tekening
alsmede het aan het Voorbereidingsbesluit
gekoppelde aanlegvergunningenstelsel,
liggen vanaf heden voor een ieder ter ge-
meentesecretarie ter inzage.

Voorlichtingsavond op maandag 8 november
aanstaande georganiseerd door de V.L.C, de
Graafschap en de Coveco.
Wij attenderen u op een voorlichtingsa-
vond die gehouden wordt op maandag 8
november aanstaande om 20.00 uur in
zaal Eijkelkamp te Medler. Deze avond zal
gaan over de toekomstige activiteiten van
de V.L.C. De Graafschap en de Coveco.
Ook de gemeente zal hierbij aanwezig zijn
om onder meer informatie te verstrekken
over de planologische procedure en de
Hinderwettechnische aspecten.
Het betreft onder meer de verplaatsing van
een silo, waardoor een tweede uitri t op de
Onsteinseweg ontstaat en een eventuele
mogelijkheid voor de bouw van een over-
slagloods door Coveco.

Herman Jansen
koster af
a.s. Zaterdag wordt met een plechtige Eu-
charistieviering afscheid genomen van de
heer Herman Jansen, sinds 10 augustus
1945 als koster verbonden aan de St. Anto-
nius kerk te Kranenburg.
Op l oktoberj.l. heeft de heer Jansen - me-
de op dokters advies - zijn werkzaamheden
als koster beëindigd. Bijkans 38 jaar heeft
hij op zijn eigen wijze tot grote tevreden-
heid van kerkbestuurders, pastores en pa-
rochianen den parochiegemeenschap te
Kranenburg gediend.
In het novembernummer van Parochie-
nieuws staat: Hij was trouw en dienstbaar
voor de Heer en zijn kerk, tot in de uiterste
puntjes, met een bewonderenswaardige
inzet en veel inkasseringsvermogen.
Zoals gezegd a.s. zaterdagavond om zeven
uur wordt in een Eucharistieviering af-
scheid genomen van de heer Jansen. Aan-
sluitend is er in de kerk een afscheidsrecep-
tie. We twijfelen er niet aan of zeer velen
zullen de scheidende koster dan de hand
drukken en hem danken voor zijn vele en
vele werkzaamheden verricht in dienst van
de Kranenburgse parochiegemeenschap.
Uiteraard komen we in volgend Contact
nader op dit afscheid terug.

Wat is "Welfare"?
Het zal U bekend zijn dat er in Nederland
een Rode Kruis is, die grotendeels op vrij-
willige basis hulp biedt aan mensen bij
rampen en bepaalde buiten evenementen.
Daarnaast bieden zij ook hulp aan chroni-
sche zieken, gehandicapten en bejaarden
in de vorm van Welfare-werk.
Het Welfare-werk heeft als do^hronische
zieken, gehandicapten en eei^^iaalde ca-
tegorie bejaarden door middelvan hand-
vaardigheid of door andere vormen van
zinvolle tijdsbesteding bezig te houden,
waardoor geprobeerd wordt de aandacht
van het ziek zijn, van de handicap of van het
eenzaam zijn af te leiden. £h
Het Rode Kruis heeft hier in^Rrden een
groep van 10 vrijwilligsters, die een specia-
le opleiding gevolgd hebben voor het Wel-
fare-werk.
Deze groep is één keer in de veertien dagen
(woensdagmiddag) in het bejaardencen-
trum de Wehme werkzaam, waar zij de be-
jaarden, die daar behoefte aan hebben, van
handwerk voorzien en hun daarbij begelei-
den.
Daarnaast bezoeken zij ook mensen die
om welke reden dan ook aan huis gebon-
den zijn. Het contact met de mensen, in de-
ze vorm van hulp verlenen, wordt als erg
belangrijk gezien.
Jaarlijks (zie advertentie) wordt alles wat
door de mensen gemaakt is, via een ver-
koopmiddag gehouden in het bejaarden-
centrum De Wehme, verkocht.
Wij hopen dat U door Uw bezoek dit werk
wilt steunen. Voor nadere informatie kunt
U contact opnemen met Mevr. J. Taal-de
Rijk, Mispelkampdijk 14, tel. 2121.

Nieuws van de A.J.K.
Maandag 8 november aanstaande start het
A.J.K. (Agrarisch Jongeren Kontakt) met
een gespreksgroep voor dames en meisjes.
De agrarische commissie en enkele dames
hebben het volgende plan opgesteld.
Omdat gebleken is dat de avonden in
hoofdzaak door jongens bezocht worden,
nu ook voor dames eens te organiseren.
Deze avonden zijn eens per maand en wel
van nov. t/m april. Op 8 november wil deze
commissie eerst na gaar waar de belang-
stelling van de dames op agrarisch gebied
liggen.
Wanneer er onderwerpen zijn die van bei-
de zijden aanspreken dan zouden wij die
samen willen doen, maar daarover wach-
ten wij de meningen van de dames af.
Wij hopen op een goede opkomst en heten
dan ook alle dames die interesse hebben
ophet agrarisch gebied van harte welkom.

(Zie advertentie)
A.J.K. commissie

Kontaktavond Vordens
dameskoor
Het Vordens Dameskoor hield in een goed
gevulde zaal van het Dorpscentrum een
kontaktavond, waaraan door vier koren
werd deelgenomen.
In de eerste plaats het organiserende Vor-
dens dameskoor zelf. Verder de gemengde
zangver. "Irene" uit Epse; de gemengde
/.angver. "Ons Genoegen" uit Spankeren
en het Mannenkoor uit Doetinchem. De
koren kwamen met een variërend repertoir
dat bij het publiek zeer in de smaak viel . De
avond werd besloten met een gezellig bal.

Jeugddienst
in de Dorpskerk
a.s. Zondagmorgen 7 november wordt in
de Hervormde Dorpskerk de maandelijkse
Jeugddienst gehouden. Ds Piasman uit
Dieren/Spankeren is gevraagd deze dienst
te willen leiden. Ds Piasman is industrie-
predikant in Arnhem en omgeving.
Muzikale medewerking verlenen 'The
Young Church Singers" uit Apeldoorn.
Graag geven we namens de Jeugddienst-
commisie dit bericht nodigend aan u, en
jou door. Iedereen is welkom in deze
Jeugddienst op a.s. zondagmorgen.

Avonddienst
Na de Jeugddienst 's morgens is er a.s. zon-
dag 7 november (de eerste zondag van de
maand) ook een avonddienst in de Her-
vormde kerk te Vorden. Het leesrooster
van de landelijke Raad van Kerke (dat in
vele gemeenten wordt gevolgd) geeft als
Evangelie-lezing: Marcus 12:38-44.
In de avonddienst hoopt voor te gaan Ds
Krajenbrink. Het spreekt vanzelf dat ook 's
avonds eenieder die komen wil van harte
welkom is.

Tweede Leerhuisavond
De gezemenlijke commissie voor het Ker-
kewerk 1982-1983 houdt volgende week
dinsdag 9 november de tweede leerhuis-
avnd. Ds Monteban uit Zelhem hoop dan
in te leiden het onderwerp: "Moeite met
God". Ook deze leerhuisavond wordt ge-
houden in "het Achterhuus", de zalen ach-
ter de Gereformeerde kerk aan de Zut-
phenseweg.
Het is de bedoeling ook deze avond te laten
volgen door één of twee vervolgavonden,
als daar belangstelling voor is. Graag nodi-
gen wij u uit voor deze tweede leerhuisa-
vond: a.s. dinsdagavond 9 november, in
"het Achterhuus".

Voortzetting bijbelkring
De Bijbelkring "Leven en sterven met ver-
wachting" wordt voortgezet op woensdaga-
vond 24 november in "de Voorde". Ook
nieuwe deelnemers/sters zijn er welkom.
Er kunnen er nog best wat bij. Noteert u
daarom alvast deze datum: woensdaga-
vond 24 november. Ook de bijbelkring is
een onderdeel van het gezamenlijke Kerk-
week 1982-1983.

GEBOREN: Hendrik Willem Dijkman en
Matthijs Berenpas.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.W. Lenderink en G.W.
Hebbink:J.W. Berenpasen E. Weenk:B.J.
van den Brink en H.S. de Boer.
OVERLEDEN: D. Stokkink, oud 69 jaar.

R.K KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Euch. viering, zondag
9.30 uur Euch. viering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Euch. viering. /

HERVORMDE GEMEENTE
lO.OOuur Ds. D, Piasman (Dieren/Spanke-
ren) Jeugddienst m.m.v. 'The Young
Church Singers" Apeldoorn.
19.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink, Marcus
12:38-44.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 7 nov. 10.00 uurJ.R. Zijlstra, 19.00
uur J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag en zondag dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-

gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 6 nov. 12.00 uur tot maanda-
gochtend 07.00 uur dr. Wegchelaer, tel.
1566. Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
B. Sombekke, Eibergen, tel. 05454-1329.
Spreekuur alleen voor spoegevallen 11.30
uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: november
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072, Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. G raag bellen voor
half9.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Al t ena , spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur . Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

A L P H A - H U L P V H R L H N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur . Dorpsstraat
4()a, tel . 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 14X7. Spree-
kuur wijkzusters en uit lenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMI R
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE 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
I)c apotheek is maandag t/m vr i jdag 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.





Twee blauwe oogjes
een nieuw gezicht,
vandaag zag onze dochter
het levenslicht.
Wat een vreugde geeft dit
nieuwe leven
dat wij de namen

GERLINDA WILHELMINA
hebben gegeven

Wij noemen haar

NICOLE

Hengelo (Gld.), 24 oktober
1982
De Heurne 15

Henny en Harry
Kuipers

Op 27 oktober 1982 kregen
onze Alexander en Christian
een lief broertje

MATTHIJS

Dit melden U met grote vreug-
de en dankbaarheid

Jan en Edith
Berenpas

„de koning"
Mosselseweg 8, Vorden

De één had een jongen gedacht
de ander een meisje verwacht
maar ik kon mij daar niet aan
storen
zo ik was ben ik geboren.

MARTIJ N

gewicht: 2885 gr.
lengte: 48 cm

Wim en Ria
Dieseraad

7251 XD Vorden,
30 oktober 1982
Berend van Hackfortweg 60

Dankbaar en erg blij zijn we
met de geboorte van onze zoon

Gerrit Hendrik Jan

Roepnaam

JAN

Jan en Dinie
Korenblek-Stokkink

7234SR Wichmond,
30 oktober 1982
Lankhorsterstraat 8

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal te Warns-
veld.

Voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van onze lieve moeder
en oma

HENDRIKAJOHANNA
VISSER-BRINKS

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Fam. C.J. Eilers-Visser
Fam. A.L. Visser-Donderwin-
kel.

Vorden, november 1982
H.K. v. Gelreweg 4

Bezoek de bazar van de V.V.
„Vorden" in 't Pantoffeltje.
Zaterdag 6 nov. 16.00-24.00 uur
zondag 7 nov. 14.00-19.00 uur
Vele prijzen

l 1897 1902

Karnaval vieren?
De Deurdreajers
13 november a.s.

Vorige week bekend gemaakt
Nu weer op attent gemaakt
jaarlijkse feestfestijn.
Jong Gelre, N.B.v.P., G.M.v.L.
Voor groot en klein.

Oude motoren, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Bezoek de bazar van de V.V.
„Vorden" in 't Pantoffeltje.
Zaterdag 6 nov. 16.00-24.00 uur
zondag 7 nov. 14.00-19.00 uur
Vele prijzen

Op woensdag 10 november bestaat er gele- |
genheid voorde buurt, kennissen en beken- §
den om

GERRIT EN DIENE

de hand te drukken voor hun hoge leeftijd
en wel bij het pantoffeltje, Dorpsstraat 34,
Vorden, van half 3 tot 4 uur.

Fam. G. Ligtenbarg
Almenseweg 44, Vorden

TOUWTREKVERENIGING VORDEN

Receptie t.g.v. het behalen van het kam-
pioenschap Jeugd A gewest Oost en Pro-
motie 640 naar B. klasse op vrijdag 5 no-
vember om 20.00 uur in café-Rest. Eykel-
kamp, Ruurloseweg 114, Vorden

Het Bestuur

Griepvaccinatie
De 3 plaatselijke huisartsen geven we-
derom gelegenheid tot inenting tegen
griep op

beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur.
Kosten f 25,- per persoon.

Ziekenfondslederi met chronische
hart- en longziekten, alsmede suiker-
ziekten kunnen op vertoon van hun zie-
kenfondskaart gratis gevaccineerd
worden.

Verkoopmiddag
woensdag 10 november van 14.00 -
17.30 uur in Bejaardencentrum de
Wehme.

Welfare Rode Kruis

Verenigingen

OLIEBOLLENAKTIE
Bel dan 05750-27214

Warnsveldse Oliebollenkraam

Het goedkoopste adres in Gelderland. Wij zijn el-
ke zaterdag geopend te Warnsveld, Parkeerplaats
Spar, B reegraven.

Concert Vordens Mannenkoor
zaterdag 13 november 1982 in de
Christus Koning kerk, Het Jebbink te
Vorden. Aanvang 20.00 uur.

Met medewerking van:
* Ludo Eijkelkamp
* Gebroeders Brouwer
* Gert Hofman

Algehele leiding:
Bert Nijhof

Kaartenverkoop-.
è f 10,- p.p. vanaf heden bij Bonds-
spaarbank, Decanijeweg 3 te Vorden,
Boekhandel Wolters, Kerkstraat 17 te
Hengelo.

KADOTIPS
Grote Amaryllisbollen
Volop droogbloemen en stukjes
Pacht kollektie Glas en Aardewerk
Kandelaars en Kaarsen in vele mooie

kleuren

F.F. Designs Flowers of Friendship
Kaarten, briefpapier en boekenleggers met
droogbloempjes

En als u het helemaal niet meer weet

een bloemenbon
Bij uw bloemenspeciaalzaak

J.J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 5, tel. 1334. Vorden

Speelgoed huish. art. kado's

Binnenkort
ook in

Vorden
Dorpsstraat 15

BAZAR SUETERS

INFOCENTRUM
Gratis advies en hulp bij bouwen en verbouwen

— bouwsubsidieregelingen
— energie besparing
— rechtspositie
— hinderwet

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden. telefoon 05752-1787

Vrijdags van 9 tot 12 uur verkrijgbaar

flessenmelk
melkprodukten
kaas, boter enz.

Tijdelijke standplaats voorheen De Graafschap,
Stationsweg - Vorden.

Zuivelhandel

DJ. KAPPER
Wilmerinkweg 3, Vorden.

Mensen, die bij Hotel Bakker in Vorden iets
hebben gevierd, zeggen het:

een heel mooie zaal met een
^verzorgde bediening, een

keuken en tóch heel
'gewone" prijzen
Een erg verzorgd feest hoeft echt niet duurder
te zijn. Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij

Hotel Bakker Dorpsstraat 24 VORDF.N
Telefoon 05752-1312

>ooa-s-oo-ooooooc: |

^TW
reisbureaus

J.L. HARREN
|| Klarenbeekseweg 14-

7383 EB Voorst
U Tel. 05758-1334
II

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen II

speciale aanbieding:

fota.van ara
m de aanbieding"

n -K. tot 1-12-1982

FOTO

VOETCOMFORT VAN SMITS

kom vrijblijvend
passen bij: WULLJNK

VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

ZONDAG 7 NOVEMBER

TEAMWORK

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Feestavonden
Openbare Lagere School

op donderdag 11 en vrijdag 12 november a.s. in het
Dorpscentrum. Aanvang half acht.

Opgevoerd worden:
door de tweede klas de musical:
"Heksen, liegbeesten en wat daarmee gebeurde".
door de zesde klas de musical:
"De geheime piratenzender".

Entreeprijsf 2,50 p.p. Voorzover u geen bericht heeft gehad: kaarten zijn
ook verkrijgbaar aan school en 's avonds aan de zaal.

SPECIALE

Damespakjes en japonnen

o.a. Mohair - Velours en Lambswool

Vrijdags koopavond tot 9 uur

Modecentrum

98,-

Ruurlo



Met de prijzen van uw VS-
Drop/o/o's
zak 140 gram
van 1.29 voor

109
Sportlife
Kauwgom
groen of blauw
2 pack
van 1.69 voor 149
Smarius
beschuit
pak 2 rol
van 1.59 voor

139
Melba toast
"Buitoni"
per pak
van 0.99 voor

089
Eigen import
Top bronnen
bronwater
rood of blauw
1 liter

r u er wan
Geldig van 4/11-6/11

Haas-of rib
karbonade
heel kilo 10**
Gehakt
h.o.h.
heel kilo 7**
Verse
kuikenbouten
heel kilo

698
Schenkel
met been
500 gram

478

White horse
puzzel
500 stukjes
van 4.75 voor325

Citroen
1 liter 089
Brau bier
krat 12X0.5 Itrs.
van 8.75 voor

T98
Nu bij ieder krat gratis bierglas

Ho/s Donatin
zak 2.5 kilo
van 6.95 voor

«98
Echte stukken vlees voor de
hond
Flora
qroot blik
810 gram
van 2.39 voor

Catty
vlees of
vlees/vis
per blik
Nu bij 3 blikken
1 blik extra P7Ö

f39
Honig
groentesoep
per pak
van 1.09 voor

Spliterwten
pak 500 gram
van 0.89 voor

079
Cromo
per pak
van 0.87 voor

0?o
Bona
margarine
kuip 500 gram
van 1.83 nu voor

169

Stegeman voor kwaliteit

Gekookte
achterham
100 gram

Ontbijtspek
100 gram 129
Parijzer
boterhamworsti
100 gram

Hamkaas
100 gram

Johma
bermuda
salade
150 gram

949
Maandag:
magere
Varkenslappént
750 gram

Boeren-
leverworst
200 gram

B?5

l?5
Dinsdag:
Verse
braadworst
heel kilo

Champignon
gehakt
100 gram

798

f»
Woensdag:
Gehakt h.o.h.
heel kilo

Balkenbrei
250 gram

7**
0?8

Schoolbord
op ezel
met gratis
bordenwisser
van 37.50 voor

24?*
Burago
Renault 4
auto type
wegenwacht
van 21.95 voor
Slappe pop
42 cm.
van 22.50 voor

16?5

St. Nicolaas
inpakpapier
2 rol

fmso sapkan
met decor
2 liter
van 13.95 voor495

Kop en schotel
"Laura"
set 3 stuks

Br/se
continue
3 geuren
van 2.69 voor

2?»

0.95

Br/se flip-up
2 halen 1 betalen

179

Geldig van 4/11-6/11-1982
Holland mijn appel land
Notaris
klasse 1
4 kilo

>/fono395
Golden
Delicious
4 kilo klasse 1

Champignons
l bakje
a 250 gram

f58
Losse vijgen
500 gram

248
Verse dadels
250 gram
Bron van gezondheid
10RubyRed
forse ja ff a grape

maandag
Zuurkool uit het
vat 500 gram
hierbij:
Klei-bintjes
5 kilo voor

Melkbrood
800 gram
deze week 179

Boerenkrentenmik
met spijs
800 gram
deze week

349
Mona gezinspudding
met o f zonder saus
0.5 liter
van 2.19 voor

198
945

Bruine eieren
"kakelvers"
doos 10 stuks
deze week

159

Harteveld
jonge
jenever
1 liter 15**
Coppelstock
citroen
brandewijn
1 liter

095
Coppelstock
vieux
1 liter

14?s

Jagermeister
fles 0.7 liter
deze week

16?*
Domame de
Fonboisse 1981,
Rouge A.C.
Bergerac
per fles nu

',445
f58

dinsdag
Rode-Witte
of groene kool
500 grampanklaa
vers van het mes
woensdag
Spruiten
eerste kwaliteit
1kllo

0.78

super mooie
Calathea
nu van 12.50 voor,_
deze verlangt een warme
standplaats, weinig licht en
potgrond vochtig houc1-
Kas Chrysanten
2 bossen super
mooie diverse
tinten per bos 3.
Bloembollen plant ze nu
zie onze prachtsortering
Deze week Amaryllis bol
van 4.49 voor

S95
NrUrn

MARKT
Patat f rites

grote baal 1 kg.
van 1.59 nu voor

Augurken

A.B. kwaliteit
van 1.69 voor

Chinese
sperziebonen

fors blik 567 gr.
van 1.69 voor

Gebroken
rijst
pak 1 kilo
van 1.19 voor

Geldig van 4/11-10/11 '82
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TWEEDE BLAD
Donderdag 4 november

44e jaargang nr 34

Kennismakingsavond
Het sociaal kultureel werk organiseert op
maandag 8 november een kennismakings-
avond als start van de kaderkursus. Deze
kaderkursus is met name bedoeld voor de
vrijwilligers van de verenigingen die bij het
sociaal kultureel werk aangesloten zijn.
Ook andere vrijwilligers kunnen echter aan
deze kursus deelnemen.
Gebleken is dat er bij verenigingen vooral
behoefte bestond aan meer informatie
over het werven van bezoekers en deelne-
mers. Ook had men vaak vragen over het
maken van programma's, leiding geven en
vormen van diskussiëren. Daarom wordt
in de kursus vooral aan deze onderwerpen
aandacht besteed.
De kursus zal gehouden worden in het
Dorpscentrum op 6 maandagavonden.
Kaderleden van een vereniging die zich op
willen geven, of meer informatie willen,
kunnen hiervoor kontakt opnemen met
het sociaal kultureel werk, tel. 3516.

Info-avond
De verenigde landbouwcoöperaties De
Graafschap B.A. heeft in samenwerking
met Coveco de bewoners van het buurt-
schap 't Medler uitgenodigd voor een voor-
lichtingsavond, te houden a.s. maandag in
café-rest. Eykelkamp.
Het doel van deze avond is de bewoners te
informeren over de toekomstige activitei-
ten van die bedrijven in die buurtschap.
Genoemde bedrijven denken aan uitbrei-
ding van de activiteiten waardoor mogelijk
het huidige bestemmingsplan dient te wor-
den gewijzigd.
Het lijkt de Graafschap/Coveco - zoals zij
schrijven - en ook de bewoners zinvol reeds
in een vroeg stadium tesamen hierover van
gedachten te wisselen.

Bestuursmutatie
Zwem & Poloclub
Vorden '64
Voor de jaarlijkse ledenvergadering van de
Vordense zwem- en poloclub viel de be-
langstelling wat tegen. Het belangrijkste
agendapunt was wel het aftreden en het
niet meer herkiesbaar stellen van me-
vrouw Groot Jebbink, Mevrouw Haze-
kamp, de heer Brinkman en de heer H. El-
brink. Laatstgenoemde was ongeveer 10
jaarbestuurslid. Er werd dan ook met enige
spijt afscheid genomen van hem.
De ex-bestuursleden kregen allen een at-
tentie plus bloemen door voorzitter Henk
van der Aar als blijk van waardering aange-
boden. Als nieuwe bestuursleden werden
gekozen mevrouw Stertefeld, mevr. Vel-
horst, mej. Westerveld en mej. Teunissen.
De vergadering besloot vervolgens tot een
lichte verhoging van de kontributie. Een
uitgebreid discussiepunt vormde het niet
verkrijgen van een aanvullende subsidie
van de gemeente Vorden. Toch werd be-
sloten om volgend jaar voor de tiende keer
in successie de Pretty Markt te organiseren.

Gezamenlijke
feestavonden
Vrijdag- en zaterdagavond aanstaande
worden in het Dorpscentrum te Vorden de
jaarlijkse feestavonden gehouden van de
afdeling Vorden van Jong Gelre, G.M.v.L.
en de Plattelandsvrouwen.
Tijdens deze feestavonden verzorgt Jong
Gelre de toneeluitvoering. Ditmaal wordt
het blijspel "De klomp en de goudvis" op-
gevoerd. Beide avonden is er bal na.

Bazar voetbalvereniging
"Vorden"
Teneinde de clubkas wat te spekken orga-
niseert de aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" op zaterdag 6
november en zondag 7 november een ba-
zar, welke gehouden zal worden in het Pan-
toffeltje.

Inbraak Zutphenseweg
Bij een inbraak in een woning van de fami-
lie J. aan de Zutphenseweg zijn antieke le-
peltjes en een kleurentelevisie gestolen.'
De inbraak moet zaterdagj.l. zijn gepleegd
tussen twee uur 's middags en elf uur 's
avonds. De waarde van de buit beloopt on-
geveer drie duizend gulden. Men kwam de
woning binnen door het opschuiven van
een raam.

Aangifte
De heer W. uit Vorden heeft bij de Rijkspo-
litie aangifte gedaan van het feit dat zijn op
het marktplein geparkeerde personenauto
afgelopen vrijdagavond is aangereden. Het
linkerachterportier werd beschadigd. Ver-
moedelijk gebeurd door een derde bij het
parkeren.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: 1. bankbiljet f 25,-: 2. l he-
renhorloge QuartzB 3. l doos met sla-
groompatronen: 4. zwart/wit konijn: 5.
stuk kinderspeelgoed: 6. blauwe porte-
monnee: 7. leren etui met sleutel, muntje
D.E. en een oorbel erin: 10. giropasje: 11 .1
bankbiljet van f 100,-: 12. l bankbiljet van f
25,-: 13. l bankbiljet van f 10,-: 14 zwarte
handschoen: 15. diverse sleutels al dan niet
voorzien van label.
VERLOREN: 1. plastic tas, inh. tennis-
schoenen/shirt en een blauw-witte broek:
2. beige nylon jas: 3. dunne gouden arm-
band: 4. grijze kater met witte pootjes: 5.
horloge: 6. verzekeringsplaatje bromfiets,
WDT-397:7.5 of 6 strippenkaart: 8. dames-
bril met houder en lapje: 9 diverse sleutels.

Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden, Bureau
geopend, dagelijks van 09.00-17.00 uur

tig. (op de grens van het toelaatbare) en
werd voor 24 banden geadviseerd deze di-
rekt te vervangen.
Van het ogentestapparaat werd door 83
personen gebruik gemaakt. Al met al een
zeer geslaagde aktie waariop de afd. Vor-
den van WN en de garagehouders met vol-
doening terug kunnen zien.

Verlichtings- en
bandencontrole
groot succes
De verlichtings- en bandencontrole welke
in samenwerking van Veilig Verkeer Ne-
derland afd. Vorden met de plaatselijke ga-
ragebedrijven in de laatste week van okto-
ber werd gehouden is dit jaar een groot suc-
ces geworden.
Niet minder dan 226 automobilisten gaven
akte de presence. Het gevolg hiervan was
dat in alle garages langer dan gepland was
moest worden doorgegaan om het aanbod
te verwerken. Kleine mankementen als ka-
potte lampen, kleine bijstellingen werden
terplekke vervangen resp. verholpen.
Van de 226 auto's was bij 49 de verlichting
perfect in orde. Van de rest werden bij 164
stuks kleine euvels verholpen, 13 stuks
werden voor langdurige herstellingen te-
rugverwezen. Alle goedgekeurde auto's
die de garage verlieten werden voorzien
van de speciale sticker van WN "Goed
licht-Allicht". Wat de banden controle be-
treft werden 33 banden genoteerd als ma-

Zwemzeskamp
De Vordense zwemvereniging "Vorden
'64" heeft zaterdagavond in het Graaf Otto-
bad te Zutphen meegedaan aan een zes-
kamp. De Vordenaren eindigden op de
vierde plaats. Deelnemende ploegen wa-
ren: de Duikelaar (Laren), Twenhaarsveld
(Holten), deNymph(Gorssel),ABS(Bath-
men) Vorden en Steenderen.

Dammen
De strijd tussen Amsterdam '80 en Vorden
om de Ie plaats in de 2e klasse duurt onver-
minderd voort, en beleeft waarschijnlijk
een hoogtepunt komende zaterdag wan-
neer beide teams tegen elkaar uitkomen.
Afgelopen zaterdag won DCV in IJmuiden
met 12-8 van het 2e team. DCV nam al snel
een voorsprong door overwinningen van
Wiersma, Ruesink en Graaskamp. Het
werd echter weer precair doordat Gerrit
Wassink, Wim Wassink en Luimes schij-
ven achter kwamen. Alleen de eerste winst
nog remise te maken, de andere 2 verloren.
Ab Wassink bracht de winst in Vordense
handen door na 5,5 uur spelen een voorde-
lig eindspel tot winst te voeren.
Het 2e team verloor voor de 2e achtereen-
volgende keer met 9-11. Dit keer van Ulft.
In de onderlinge kompetitie werden de vol-
gende uitslagen gespeeld: Senioren: W.
Wesselink-B.Hiddink2-0:J.Krajenbrink-
H. Esselink 2-0: G. Brummelman - H. Rue-
sink. Jeugd: E. te Velthuis - E. van Est 0-2:
J. Slütter - J. Brandenbarg 2-0: R. Slütter -
B. Voortman 2-0: J. Kuin -G. Brinkman 2-
0: B, van Zuylekom - J. Dijk 0-2: A. Bouw-
man-J. Brandenbarg 0-2: H. Bakering-W.
Hulshof 0-2: M. Boe rsbroek-A. Bouwman
2-0: M. Boerkamp - J. Kuin 0-2: E. Brum-
melman - M_Boersbroek 0-2.

ledere dinsdagmorgen Yoga in
Dorpscentrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty Internatinal.

4 nov.: Bejaardenkring Dorpscentrum
5 nov.: feestavond G.M.v.L./N.B.v.P. en

Jong Gelre.
6 nov.: feestavond G.M.v.L./N.B.v.P. en

Jong Gelre.
12 nov.: Jong Gelre regio vergadering Ho-

tel Stegeman.
13 nov.: Concert Vordens Mannenkoor
15 nov.: Jong Gelre. Agrarische gespreks-

groep Hotel Bloemendaal
16 nov.: N.C.V.B. Dorpscentrum.
16 nov.: Vrouwenraad Fijne keuken.
17 nov.: H.V.G. Vorden dorp
18 nov.: Bejaardenkring Dorpscentrum.
19 nov.: Jong Gelre volleybal Dorpscen-

trum.
23 nov.: K.P.O.
26 nov.: Jong Gelre ledenvergadering.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Ditmaal een oude foto van de ook nu nog actieve Vordense "Knupduukskes". De
foto werd gemaakt in de Hackfortse Enk op de plaats waar nu Hoetinkhof is.

Dash dames onderuit
tegen Krekkers
In een matige wedstrijd tegen de huidige
nummer 2 van de ranglijst kon de Vorden-
se ploeg het de afgelopen zaterdag in de
thuishaven niet bolwerken. In de eerste set
ging het aanvankelijk gelijk op, maar Dash
permitteerde zich een reeks foute opslagen
en gaf Krekkers alle kans om terug te slaan
tot 3-14. Daarna kwam het heilige vuur wat
terug en Dash kwam zelfs weer tot 12-14,
waarna de set toch nog weer voordelig voor
Krekkers eindigde met 12-15. In de 2e set
funcitoneerde het Dash blok beter. Krek-
kers kwam met prikballen, die bijna gedra-
gen werden, waartegen de scheidsrechter
niets ondernam. Bij de stand 9-9 hanteerde
Krekkers hun sterke opslag-wapen en liep
uit tot 9-15. In de 3e set liep aanvankelijk
een achterstand op van 0-5, maar kwam te-
rug tot 6-6. Dash liet een grotere agressivi-
teit zien en kwam via 12-14 tot een setzege
van 16-14. In de 4e set hetzelfde beeld in
het begin, maar in de slotfase was Krekkers
de sterkste en kwam op 6-14 en tenslotte op
10-15. De inzet van Dash was redelijk te
noemen, maar de ploeg kan meer. Dash is
nu op een gedeelde 7e-8e plaats gekomen
en dat is eigenlijk beneden hun kunnen.
Aanstaande zaterdag komt Datsun DAC
uit Dedemsvaart op bezoek in Vorden. De-
ze ploeg staat op de 6e plaats. Een goed ge-
motiveerd Dash moet kansen hebben.

Dames 2
niet goed op dreef
In de uitwedstrijd tegen Isala 3 bakte Dash
er in Deventer eigenlijk niets van. Duide-
lijk is te zien, dat de ploeg te weinig aan
team-training doet, waardoor men elkaar
vaak voor de voeten loopt en onzekerheid
optreedt. Met de setstanden 15-3, 15-9 en
15-7 ging Dash roemloos tenonder.
In de thuiswedstrijd afgelopen maandaga-
vond in de Vordense sportzaal kwam Dash
amper aan het spel te pas. Het was meer
een snel pogen de bal aan de overkant te
krijgen. De bezoekende thuisclub Colm-
schate l leek regelrecht in snel tempo een
0-3 zege te zullen pakken: 14^fcpn 4-15.
Pas in de derde set leek de DaSffloeg pas
tot samenhang te komen en tot een goed
draaiend team, waardoor Colmschate van
slag raakte en zich met 15-4 gewonnen
moest geven. Ook in de 4e set bleef Dash
heersen en gaf Colmschate fetelijk geen
kans. De uitblinkers aan die k«V.t de eer-
ste twee sets vielen sterk terug. Dash kwam
verdient op een 15-8 setzege en dus op een
2-2 gelijkspel. De 14-jarige jeugdspeelster
Jolanda Wentink functioneerde bijzonder
goed en bleek over uitstekend spelinzicht
te beschikken. Zij kon tot een van de beste
speelsters worden gerekend.
Overige uitslagen: heren Ie klas: V en K -
Dash 2 0-3: jongens jun: bruvoc l - Dash 0-
3: Dash - Wilp l 2-1: Jongens asp.: Dash -
Bruvoc 0-3.
Dames 2e klas: Dash 5 - Hansa 41-2: Meis-
jes asp.: V en K 2 - Dash 2 0-3, V en K l -
Dash 3 0-3, Hansa l - Dash l 0-3, Dash -
Hansa l 1-2, Dash 4 - Bruvoc l 0-3.
Programma: dames derde divisie: zaterdag
6 november in de Vordense sportzaal:
Dash l - Datsun DAC uit Dedemsvaart.

Nederlaag voor
Dash dames
De dames van de Vordense volleybalvere-
niging Dash hebben de wedstrijd tegen Al-
bergen met 1-3 verloren. Dash speelde wel
met veel inzet, de vorm was echter niet aan-
wezig. In de eerste set maakte de thuisclub
vooral bij de opslag veel fouten. De bezoe-
kers wonnen met 12-15.
In de tweede set liep Albergen al snel naar
een 1-9 voorsprong. Dash kwam weliswaar
terug maar moest toch de set aan Albergen
toestaan 9-15. In de derde set waren de
Dash dames beter op dreef en wownnen zij
met 16-14. De vierde set eindigde in 10-15.

WATERPOLO

Dames winnen met 4-1
van de Nymph
De dames van de Vordense zwem-en polo-
club Vorden '64 kwamen zaterdagavond
eindelijk weer eens tot winst. In Eefde
werd met 4-1 vandeNymphgewonnen.De
eerste periode werd met 0-0 afgesloten.
Desiré Westerveld en Jacl ueline ter Huer-
ne brachten in de tweede periode de stand
op 2-0. In de derde periode scoorde Nymph
tegen, waarna Hermien Tiessink de stand
op 3-1 bracht. Dezelfde speelster zorgde
voor de eindstand 4-1.

P.K.V. Nieuws
V.P.K.V. te Varsseveld hield de laatste da-
gen van oktober een grote regionale show
van: hoenders, konijnen, duiven, watervo-
gels en cavia's. 7 konijnenfokkers van de
P.K.V. alhier hadden hiervoor ingeschre-
ven en wisten de volgende predikaten te
halen.
VI. reus kon. grys: W. Rietman 4 x G, H .B.J.
Snel l ink2eG.

VI. reus üzergrauw: H.B.J. Snellink 4eF
VI. reus wit. L.G. Weevers, 4e ZG en G.
Rode nw. zeelander, G. Lenselink l ZG en
G.
Alaska, H.G.J. Horstman, 3e ZG en 3 x ZG
Castor Rex, M.G. Lijftogt ZG en 3 x G.
Hollander zwart, J .G. Derksen 2e ZG en 2 x
G.

Winst voor Treffers
Het eerste team van de Vordense tafelten-
nisvereniging Treffers '80 blijft in de kop-
groep. De competitiewedstrijd tegen Litac
uit Lichtenvoorde werdmet 7-3 gewonnen.
F. Evers won drie partijen; F. Knippen 2x
en F. Schoenaker won éénmaal. Ook het
dubbelspel werd door Treffers gewonnen.
Het tweede team speelde uit tegen Litac
met 5-5 gelijk. S. Hovenkamp won 3x.
Voortman en J. Ilbrink wonnen elk één
partij.
Het derde team speelde in Borculo tegen
Smash en verloor met 8-2. H. van Blijder-
veen en M. Martinus scoorden de tegen-
punten.
De jeugd won met 9-1 van R.T.T.V. uit
Ruurlo. Peter van der Wal en Gerard Wee-
vers wonnen drie partijen en Jeroen den
Enting tweemaal. Ook het dubbel werd
door Vorden gewonnen. Het tweede
jeugdteam speelde met 5-5 gelijk tegen Re-
flex. Hiervoor zorgden Ronald Wiekart,
Michiel Kamper en Erwin Nijenhuis.

Vorden met 0-1 tegen
Pacelli te onder
Vorden heeft de thuiswedstrijd tegen Pa-
celli verdiend rnet 0-1 verloren. Het was
geen beste wedstrijd. De bezoekers legden
wat meer agressiviteit aan de dag. Daar-

door kregen zij ook meer scoringskansen,
doelman Wim Harms was gewoontege-
trouw weer in goede vorm.
In de vijftiende minuut moest hij redding
brengen toen Henk Stokkink geheel onno-
dig de bal verspeelde waardoor Bloem een
vrij veld voor zich kreeg. Gelukkig voor
Vorden wierp Harms zich in de baan van
het schot.
Bij een Vorden aanval kreeg Richard Bar-
geman overigens ook een goede kans. Hij
schoot van dichtbij hoog over. De tweede
helft was amper begonnen of Pacelli nam
een naar uit later bleek, een beslissende
voorsprong. Uit een corner van Huren-
kamp kopte Bloem op fraaie wijze raak.
Even later voorkwam Harms een tweede
Pacelli-doelpunt. Ook Pacelli-doelman
Jansen liet zich niet onbetuigd. Hij redde
achtereenvolgens fraai bij schoten van His-
sink en Nijenhuis. De beste kansen waren
evenwel voor Pacelli. Doelman Harms
bleef een sta-in-de-weg.

Uitslagen zaterdag 30 oktober: Vorden Ao -
Ruurlo Ao 1-0: Vorden A l - Lochem A l 2-
3: Gazelle BI - Vorden BI 2-2: Wilh. SSS
B3-Vorden B2 1-4: Zutphen Cl -Vorden
Cl 7-0: Vorden C2 - Eerbeek C3 9-0: Vor-
den C3 - Warnsveld C2 3-2.
Zondag 31 oktober: Vorden - Pacelli 0-1:
Vios B 3 - Vorden 2 0-3: Vorden 3 - Brede-
voortl l - l :BeQuick4-Vorden46-l :SHE
4-Vorden 5 1-3: Vorden 7 -Socii 64-1: Vor-
den 8 - OBW 9 2-8.
Programma zaterdag 6 november: Wilh.
SSS Ao-Vorden Ao: Reunie A1 -Vorden
A1: Vorden B1 - Warnsveld B1: Vorden
B2 - Eefde B2: Vorden C1 - Eefde C1:
Hercules C2 - Vorden C2: Steenderen C2
- Vorden C3.
Zondag 7 november: Voorwaarts - Vorden:
Vorden 2 - DEO 2: Longa 4 - Vorden3: Vor-
den 4 - Zutphen 4: Vorden 5 - Zutphen 5:
Vorden 6-Halle 3: Erica 9-Vorden 7 bor-
den 8 vrij.
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Bi'j ons in d'n Achterhook
"En wat gao'j now doen, vanmeddag met nao de rezepsie of wo'j d'r toch
pecee vanaovund hen?". "Heb ow toch al ezeg da'k vanmeddag gin tied
hebben, de boll'n mot t'r in". Tj bunt ok wel zo'n eigenwies stuk verdriet,
altied mo'j ow eigen zinne deurdrieven, met 'n ander hol i'j nooit gin rek-
kening!". Met un smak gooien Lineken Waanders de deure achter /ich
dichte en leet Bart allene met zien boll'n. Hee zol d'r zich maor in vaste
ett'n wat eur betrof. Hellug as un spinnekop was ze umdat Bart, eur man,
vanaovund nao de rezepsie wol en neet vanmeddag. Dan konn'n zee 'n
heel 'n aovund bi'j Willy en Johan (die vief-en-twinti^g jaor etrouwd
waarn) de boel opmaak'n, Bart zol daor zien vriendjes wel tegen komnfn,
zovölle volk kwam daor wel.

Bart leet Lineken maor schelden en angaon. Hee had t'r zien zinnen now
eenmaol op ezet umme vanaovund de bluumkes 's goed buuten te zett'n,
den schilder kon 't jao wel Hen. En dat e te eigenwies was umme nao 'n an-
der te luustern, daor had Lineken wel geliek an maor kon um weinus
scheal'n. Hee veheugen zich op un aovund dansen, at ze 's meddags gin-
gen leep'n ze dat mis. Um un oetvloch te hemmen dat e oaverdag neet
kon was e -s margens de Zutphenseweg al op ewes umme bloembolPn te
haal'n. Maor Lineken had dat al metene deur ehad. Lineken die met alle
geweld tillevisie wol kiek'n. Mies en Dallas, daor was ze gek van, daor mos
alles veur an de kante. Bart baal'n van al die mooie heertjes uut Dallas met
eur öllie-aandelen, hee was liever vanaovund in 'n öllie! en at 't an um lei
zaog Lineken vanaovund niks!

Met volle heibel en lillukke gezichten kwam zee an 'n aovund en zo onge-
markt was 't tied ewodd'n u zich klaor te maak'n. Bart von dat Lineken
akelug lange wark had um eur heure te doen, 't duurn dat ok neet lange of
hee begon te benzen dat ze op mos schiet'n. At ze late kwamm'n konnen
ze meschien neet ens meer zitt'n. Maor Lineken had de tied, at ze um half
negen 's un keer gingen konnen ze de schilder nog zat van de boel afhel-
pen.
Net too Bart de hond in de bi'jkökken had eleg en de achterdeurn op de
grundel had edaon wier d'r anebeld. "Kom", zei Bart, "lao maor bell'n, wi'j
gaot t'r achter an uut". "Niks t'r van, ik wil dien wie daor is, i'j wet maor
nooit". Lineken leep naor de veurdeure, dei den los en metene heurn Bart
an Lineken eur meniere van doen dat t'r wat besunders was: "Nee maor
zeg, bun i'jluu daor, wat aardug van owluu umme nog toch nog 's un keer
te komen, daor zal Bart van opkiek'n". Bart kek d'r ok van op, 'n kamme-
raod waor e vrogger volle met opetrokken had maor now in gin vief jaor
ezeen, kump net op dizzen oavund um opzuuken. Zo'n falderabbes dach
Bart maor dat ze e natuurluk neet. Bart begrep wel dat 't toeval was maor
had de pest wel in. En Lineken had e nog nooit zo Tientjes zien lachem too
zee achter de vesite de kamer in kwam.

A'j de luu zo heurt hef ' t fees van Willy en Johan deur 't wegblieven van
Bart en Lineken gin scha ondervonden, 't had t'r nogal hen egaon, zo at ze
dat hier nuumt. En wat Bart betreft: daor komp nog wel meer brulften bi'j
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



adverteren?

FOTO-
STRIP-
YER-
HAAL

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

/gs Er is deze zomer door veel mensen uitbundig gefotografeerd. Als
>2/ de zon schijnt en we er op uit trekken, dan pakken veel mensen de
camera om dat, wat ze meemaken, vast te leggen. Als in het najaar het
weer omslaat dan denken velen dat de beste fotokansen voorbij zijn. En
wordt de camera veilig opgeborgen in de kast. En dat is nou net een mis-
verstand, want ook de herfst heeft vele mooie kanten en kan zorgen voor
sfeervolle foto's. Vooral in de tijd, dat de bladeren gaan kleuren en je al-
leen of als gezin de natuur in trekt, zijn er mooie opnamen te maken.
Daarbij is het altijd goed te zoeken naar een bepaald element, dat ervoor
kan zorgen dat een op zich gewoon onderwerp toch bijzonder wordt.
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ymfêtóHê!
Er zijn veel van die elementen, die van invloed kun-
nen zijn op het welslagen van een foto. Dat is allereerst
de kleur, in dit geval vooral de kleur van het herfstblad.
Zo'n gezin, dat wandelt op een bospad is op zich niets
bijzonders. Maar bekijk zo'n foto in de echte kleuren
met de zon op dat bruine tapijt van bladeren, dan is het
een plaatje. Advies voor mensen, die de herfstkleuren
fotograferen: zorg dat er een paar mensen in het beeld
worden verwerkt; dat maakt een foto levendiger.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de raad
dezer gemeente in zijn openbare vergadering van 26
oktober 1982, no. 6 heeft besloten dat voor de uitbrei-
ding van het industrieterrein een bestemmingsplan
wordt voorbereid.

Het betreft hier globaal een gebied ten westen en ten
noorden van het huidige Industrieterrein, zoals nader
aangegeven op de bij het voorbereidingsbesluit beho-
rende en als zodanig gewaarmerkte tekening.

Voor het bovenbedoelde gebied zal het met ingang van
heden zijnde de datum van inwerkingtreding van het
voorbereidingsbesluit, verboden zijn zondereen schrif-
telijke vergunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning) een aantal werken - geen bouwwer-
ken zijnde - en/of werkzaamheden zoals nader om-
schreven in bedoeld raadsbesluit uit te voeren.

Het voorbereidingsbesluit en de bij dit besluit behoren-
de tekening zomede het aan bedoeld voorbereidings-
besluit gekoppelde aanlegvergunningenstelsel, liggen
vanaf heden voor een ieder ter gemeente-secretarie ter
inzage.

Vorden, 4 november 1982
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

ZORG DAT KINDEREN
VEILIG FIETSEN
Fietsende kinderen zijn in het verkeer kwetsbaar.
Gevaren worden beperkt als u uw kind veilig leert fietsen.
• Zorg voor een goed passende fiets. Zowel té hoog als té laag is onveilig.
• Leer uw kind de verkeersregels en verkeersfatsoen. Vertel waarom.
• Begeleid, zelf fietsend, fietsende kinderen tot ze alleen kunnen gaan.
• Geef als verkeersdeelnemer zelf steeds het goede voorbeeld.
• Leer het kind nauwkeurig waar te nemen. Maak hem attent op het juiste en

soms onjuiste gedrag van anderen.
• Zoek voor het kind de meest veilige fietsroute naar school en stel die verplicht.
• Laat een kind steeds rechts van u fietsen, of bij onvoldoende ruimte: voor u uit.
• Leer het kind dat de stoep voor voetgangers is.
• Prent het kind in om steeds goed rechts te houden, richtingverandering aan

te geven en niet door rood of oranje licht te rijden.
• Kijk regelmatig hoe het kind zich in het verkeer gedraagt en wijs erop hoe

het beter kan.
• Controleer samen met uw kind regelmatig zijn fiets op veilige staat van

onderhoud. Laat een fietsenvakman van tijd tot tijd de fiets grondig
nakijken.
u, \ ,i Uitgebreide voorlichting in het boekje Goed en veilig fietsen. Verkrijgbaar door

overmaking van f 7,90 op postgiro 234567 t.n.v. stichting: fiets, Amsterdam.

De tweede foto is geslaagd om twee redenen. De eer-
ste is de lage stand van de zon op het moment van de
opname. Daardoor zijn de schaduwen lang en 'de mil-
joenen voetstappen van de zomer' treffend vastge-
legd. Ook het hoge standpunt vanaf het duin is goed
gekozen. De der^Éfcto is bewust met een groothoek-
lens gemaakt. NieWlleen om de hoge berken goed in
beeld te krijgen. Maar ook om de vertewerking te ver-
sterken, want dat bereik je met een foto, die met een
groothoeklens is gemaakt.

Wij maken gaarne
druk-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten

trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:

enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen

biljetten, boeken, kranten, tijdschriften

enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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