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Muziekvereniging Concordia
biedt Ie kaart en kwartetspel aan

C.D.A.
Algemene ledenvergadering op 5 november in het Dorpscentrum.
Na de gebruikelijke huishoudelijkvergadering was er een gesprek met
de CDA gemeenteraadsfraktie. Er
werden een groot aantal vragen afgevuurd en er ontstond een levendige
discussie over o.a. de Stichting Sociaal
Kultureelwerk; het muziekonderwijs;
het onderhoud van zandwegen; de
verkeersomleiding en het bevrijdingsfeest op zondag 5 mei 1985.
Velen zouden gaarne zien dat dat feest
gehouden wordt op maandag 6 mei.
Er worden pogingen in het werk gesteld om te komen tot oprichting in de
regio van een CDA Vrouwenberaad
en een CDJ(ongeren)aktie. Het was
een praktische en zeer nuttige avond.

Feestavonden
O.L.S.
Leerlingen van de tweede en zesde
klas verzorgen dit jaar de jaarlijkse
feestavonden van de Openbare
Dorpsschool welke op donderdag 8 en
vrijdag 9 november in het Dorpscentrum worden gehouden. De leerlingen van de 2e klas brengen voor de
pauze "Waar is Hansje" voor het voetlicht, terwijl de leerlingen van de zesde klas na de pauze de "Allerlaatste
nieuwsshow" zullen opvoeren. Aanvang beide avonden om 19.30 uur.

Vrijdagmorgen 2 november heeft het bestuur van de muziekvereniging Concordia het eerste exemplaar
van het kaart- en kwartetspel over Vorden mogen aanbieden aan de wethouder van cultuur, dhr. Geerken. In een korte toespraak ging de heer Geerken in op hetfeit dat dezegaÊbe bereid was geweest toestemming en medewerking te verlenen, temeer omdat deze aktie een stuk zei/werkzaamheid van Concordia betekent en het spel veel erkenning brengt van Vordense plekjes.
Omdat een uitgebreid beeld over Vorden wordt gegeven is het spel tevens
uitermate geschikt met het oog op de
komende feestdagen om als geschenk
te dienen ook voor vele oud Vordenaren zelfs tot ver over onze landsgrenzen, aldus de heer Geerken.
Tot slot prees de heer Geerken Concordia voor het feit dat men erin is geslaagd dit unieke spel over Vorden te
mogen presenteren en was ervan

Canada avond met
Rabobank en Arke
Voor veel mensen staat Canada bovenaan het verlanglijstje van nog eens
te bezoeken vakantielanden. Een land
met indrukwekkend natuurschoon en
fraaie steden. Canada is ook het land
waar talloze Nederlandse emigranten
wonen. Voor velen is er dus meer dan
één reden om eens naar Canada te reizen. De Rabobank en Arke organiseren daarom een Canada-informatieavond op 12 november in de Lochemse Schouwburg, aanvang 20.00 uur
Op deze avond wordt uitgebreide informatie gegeven over reizen naar Canada per lijndienst met luchtvaartmaatschappijen zoals CP Air en KLM.
Tevens komen de vakantiemogelijkheden in Canada aan de orde, zoals
reizen per huurauto en kampeerauto.
Al deze reis- en verblijfsmogelijkheden staan gepubliceerd in een speciale

overtuigd dat de spellen als warme
broodjes over de toonbank zullen
gaan omdat de verkoopprijs van
f 7,50 zeker niet te hoog is gezien het
gebodene. Aansluitend dankte de
voorzitter van Concordia, W.J. Barink
wethouder Geerken voor diens lovende reacties en medewerking alsmede
die Vordense bedrijven die door sponsoring de uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.

Omdat het gebruik van het gemeentewapei^door de gemeente Vorden
werd^pgestaan, werd het eerste kaart
en kwartetspel aangeboden aan de gemeente Vorden in de vorm van een
overzichtelijk tableau, hetwelk volgens de wethouder zeker een plaatsje
in het gemeentehuis zal krijgen. De
verkoop van de spellen zal plaatsvinden op 9 en 10 november a.s. Zie advertentie elders in dit blad.

Canada folder, die op deze avond
wordt uitgereikt.
Zo staan in deze folder ook de speciale
vliegtarieven en kondities die Arke
bereikte bij de luchtvaartmaatschappijen. Deze zijn bijzonder laag en inklusief verzekeringen.
Met name voor hen, die op familiebezoek gaan, zijn deze Canadavliegtarieven en kondities een uitkomst. In deze
folder bieden Arke en Rabobank bovendien een speciale 8 daagse reis aan
naar Ottawa, Montreal en Toronto. Er
zijn slechts enkele vertrekdata en de
prijs is bijzonder interessant.
Op de informatiebijeenkomst worden
dia-series en films vertoond van diverse gebieden in Canada. Er zijn deskundigen van Arke en de Rabobank
aanwezig, die uitgebreide informatie
verstrekken over de reismogelijkheden naar en in dit land.
Arke, de grootste reisorganisatie voor
reizen naar Canada en de Rabobank

als grootste reisverkopende bank,
staan borg voor een interessante en
leerzame avond.
Kaarten a f 3,50 (inkl. koffie + gebak)
zijn verkrijgbaar bij uw Rabobank.
Zie tevens advertentie in dit blad.

Vanaf 14 november zal er in de galerie
een tentoonstelling te zien zijn over
Pinokkio, een meer dan 100-jarige
marionet uit Italië.
Er wordt getoond wie de schrijver van
het boek Pinokkio was, hoe de sfeer
destijds, toen het boek ontstond in Italië, was en over de plaats die het in de
kinderliteratuur heeft ingenomen,
enz. enz.

Gemeentenieuws

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.P.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale/aken. van 11.00 tol 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Verleende vergunning voor een
collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten vergunning afgegeven
voor het houden van een collecte gedurende de periode van 12 tot en met
17 november aanstaande.
i
2. Inzamelen chemisch afval

De eerstvolgende keer dat u uw chemisch afval weer kwijt kunt op het inzamelpunt aan de Zutphenseweg 50a
is maandag 19 november aanstaande.
U kunt er onder meer batterijen, fotochemicaliën, verfresten, thinner, oliersstanten etc. kwijt.
Indjen al deze produkten in het milieu
terecht zouden komen dan zou dit, in-

dien het van alle Nederlanders bij elkaar werd geveegd, een gigantische
berg zijn.
Voor het milieu is dit een onaanvaardbare belasting. Wij doen dan ook een
dringend beroep op u om deze stoffen
in te leveren op de eerste of derde
maandag van de maand tussen 16.00
en 17.00 uur op het bovengenoemde
inzamelpunt.
3. Naamgeving straatje voormalig
coöperatieterrein

Op het verzoek van burgemeester en
wethouders om een naam te bedenken voor het straatje van het voormalig coöperatieterrein, zijn een behoorlijk aantal reacties binnengekomen.

Binnenkort zullen de gedane suggesties in een vergadering van het college aan de orde komen. Zodra een
naam gekozen is zal dit in deze rubriek
bekend gemaakt worden.
4. Spreekuur wethouder Geerken

Op vrijdag 9 november zal wethouder
Geerken niet in de gelegenheid zijn
om zijn wekelijkse spreekuur te houden.
5. Portefeuille verdeling

Zaken betreffende bouw- en woningtoezicht: Voor afspraken moet men
zich thans wenden tot de burgemeester in plaats van wethouder Geerken.
Volgende week zullen hieromtrent
nog nadere mededelingen volgen.

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

25-jarig jubileum
directrice l.w.n.o.
Donderdag l november j.l. was mej.
L.A. Nijhoff, directrice van de Chr.
school voor l.h.n.o. 't Beeckland, 25
jaar werkzaam in het^Üerwijs.
Dit jubileum werd op^^stelijke wijze
in besloten kring gevierd. Onder het
genot van een hapje en een drankje
werden namens het personeel, het bestuur en de Vordense landbouwschool cadeaus aangeboden. Vanzelfsprekend ging dat vergezeld van enkele toespraken waarbij allerlei opmerkelijke gebeurtenissen uit haar loopbaan nog eens naar voren werden gebracht. Van de 25 jaar heeft mej. Nijhoff de meeste tijd in de Achterhoek
gewerkt, nl. in Zelhem en Vorden.

Slipjacht te Vorden
A.s. zaterdag 10 november wordt er
wederom een slipjacht achter de meute gehouden. De master Jack Bakker
komt met 17 koppels foxhounds van
de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging naar Vorden om op traditionele wijze zoals dat vroeger in het echt
gebeurde te jagen.
Om 13.00 uur vertrekt het jachtgezelschap van Hotel Bakker naar Kasteel
Vorden waar de meute aan het jachtcomité wordt gepresenteerd. De voorzitter van het V.V.V. de heer G.W.
Eyerkamp zal het gezelschap welkom
heten en de stirrup Cup aanbieden.
13.15 uur het aanblazen van de Jacht
door de Sonneurs van de K.N.J.V.
13.30 uur wordt de eerste run ingezet
op de Hengeloseweg ter hoogte van
de Norde-burg. Via de buurtschap
Delden en Linde is de kill bij de Fam.
Uilenreef van de Kostede. Daarna in
stap via de Lindenseweg naar de
Schimmeldijk waar in de weide van de
Fam. Tjoonk de 2e run wordt ingezet.
Via de Kostede en de Lindense Enk
gaat men naar de Brandenburg waar
men in stap overgaat en de run eindigd op het eerste gedeelte van de
oprijlaan van kasteel "de Wiersse".
Het publiek kan deze run heel goed
volgen door over de Schuttestraat te
rijden naar de Brandenborchweg.
Dan stapt men over het landgoed van
de Wiersse om bij de boerderij van de
gebr. Kok de 3e run in te zetten.
Via de Wierssebroekweg, de Wildenborch en Galgengoor is het einde van
de jacht in de weide naast kasteel Den
Bramel. Hier krijgen de honden hun
welverdiende loon (pens) en wordt de
jacht afgeblazen.
Dit evenement is alleen te doen met
veel medewerking van grondeigenaren en pachters waarvoor het Jachtcomité zeer erkentelijk is.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vordens karnaval
weer van start
Na de traditioneel wat rustiger zomermaanden is de tijd aangebroken waarop het karnaval een nieuw seizoen inluidt. De Vorden.se Deurdreajers zijn
achter de schermen al een tijdje druk
met de voorbereidingen op het Prinsenbal, dat plaats vindt op zaterdag 17
november a.s. in residentie Schoenaker.
Op die avond zal op karnavaleske wijze afscheid worden genomen van
Prins Harry II (Harry Wiggers). President en presentatieteam hebben gemeend het ceremoniële gedeelte van
dit feest kort en bondig af te werken,
hetgeen geheel overeenkomt met de
stijl van Prins Harry.
Als vanouds valt er deze avond te genieten van optredens van de Dansgarde, de Mini-dansgarde en de nieuw leven ingeblazen Hofliederentafel.
De muzikale leiding is in handen van
dansorkest Sunday, dat garant staat
voor een veelvuldig gebruik van de
dansvloer.
Het bestuur van de karnavalsvereniging rekent onder meer door een lage
entreeprijs op de komst van niet alleen de trouwe karnavalsvierders,
maar ook vele nieuwe (ook jeugdige)
enthousiastelingen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
10 en 11 november dr. Sterringa, tel.
1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.
WEEKENDDIENST
DIERENARTS
Van zaterdag 10 november 12.00 uur
tot maandagochtend 9.00 uur dr. Warringa, tel. 1277. Verder de hele week
van 19.00 tot 7.00 uur.
WEEKENDDIENST TANDARTS
10 en 11 november J.H. Hagendoorn,
Lochem, tel. 05730-1483; H. Donker,
Hengelo, tel. 05753-2191.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.
NOODHULPDIENST
November: mevr. Brandenbarg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.
TAFELTJE-DEKJE
Maand november: mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.
HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.
Telefoon 08340-44192
SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

De maand november
November is de laatste maand van het
kerkelijk jaar. Dan wordt de aandacht
in de kerken gericht op de toekomst.
Niet de toekomst die mensen maken.
Daarvan kun je soms bang worden.
Maar de toekomst die ons door de profeten en apostelen in uitzicht wordt
gesteld. De voleinding. Deze wereld
van leugen, onrecht en leed kan en zal
zó niet blijven. Het gaat naar een einddoel, de finale. En dat is een rijk van
liefde, vrede en gerechtigheid.
In de kerken wordt ons dat niet verkondigd als een laatste troost. Maar als
een gegronde verwachting, die ons
denken en handelen nu reeds richting
geeft. Want het vóór-teken van dat rijk
van liefde is ons reeds gegeven. Het is
de nieuwe mens Jezus en de Geest die
van hem als Levende uitgaat.
Daarom zeggen we in de kerk: de toekomst is reeds begonnen. Zorg datje
er bij bent en mee-doet.

BURGERLIJKE
STAND
GEBOREN: Sander Draager ,.
ONDERTROUWD: D.J. Brinkerink
en W.J. Heijenk
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wp 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.
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.
TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.
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
11 nov. 10.00 uur ds. J.J. Saraber uit
Winterswijk
GEREFORMEERDE KERK
11 nov. 10.00 uur ds. J. Zijlstra, H.A.;
19.00 uur ds. J. Zijlstra, H.A.

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.

WORDEN
SPAARDERS
PATENT-SPAARDERS ?
Patentsparen=
r

hoge rente
premie,
•^

Patentsparen:

Patentsparen=

sparen
zonder
vastzetten

stevig sparen
en toch vrij
over uw geld
kunnen
beschikken

Geld direct opvraagbaar
zonder boete of kosten.

Giraal sparen op de Patentrekening kan
ook door een overboeking te doen op
ons rekeningnummer 96.06.11.010 t.n.v.
Bondsspaarbank. Door ons wordt het
ontvangen bedrag onmiddellijk geboekt
op een (evt. nieuwe) Patent-rekening.
Het saldobewijs hiervan wordt
aansluitend thuisgezonden

De Patentrekening van de Bondsspaarbank
is uniek. Haal de folder bij het kantoor in uw
omgeving. Daarin leest u hoe verstandig het
is om van sparen
Patentsparen
te maken.

PATENTREKENING

Dat is slim sparen
bij de bank die méér doet
Rekening
soort

Minimum*
saldo

Patent
basis

Basis*
rente

Premie*
rente

85%

Patent 1

ƒ

2.500-

35%

Patent 2

ƒ

5.000-

Patent 3

ƒ10.000-

4 %
4^%

Totaal
rente
32%

1?%
2 %^

5l%
6 %

2j%

62%

wijzigingen m rentetarieven voorbehouden.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 176 - Veldwijk: Twekkelerweg 176
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.
RAYON OOST GELDERLAND
WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

FEESTAVONDEN

PR1N5ENMC

Openbare Lagere School
a.s. donderdag en vrijdag
8 en 9 november,
19.30 uur.
Kaarten: aan school of aan
de zaal Dorpscentrum.

trouwen op 16 november 1984 om 15.15
uur in Kasteel Vorden.
Wij geven receptie van 16.00 tot 17.00 uur
in restaurant „De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

KEURSLAGERIJ

KASTELEN l
Huize Vorden
Huize den Bramel
Huize de Wildenborch
Huize 't Medler

Toekomstig adres:
IJsteeg 5
1165 LT Halfweg (N.H.)

CONCORDIA
KAART EN KWARTETSPEL
over Vorden. Max. oplage 1500 stuks.

DEURDREAJERS
^ntie: SCHOENAKER
tntuiek:

In plaats van kaarten.

Muziekvereniging

brengt de alleenverkoop van het

der

55 speelkaarten waarop o.a. vermeld
staan: kastelen, scholen, kerken,
verenigingen etc. Prijst 7,50 per stuk.

rtó

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK Vonten
Telefoon 05752-1321

2
*

VOORVERKOOP: 9 nov. 19.00-21.30

Z

Reeds in 1208 bewoond door gesac
o e r e n Van
an 1765-1956
n
slacht Voerden
in
bezit van Fam v d Borch
rch tot VerVerwolde van Vorden Thans
ns gemeengemeentehuis van Vorden

uur in het Dorpscentrum.
rj
f
\J

Zaterdag 10 nov. HUIS AAN HUIS
verkoop, zolang de voorraad strekt.

zalcr<L*£i

J.W. WESSELINK
en

JL

G. WESSELINK-HARMSEN
hopen op dinsdag 13 november a.s. met kinderen en-klei n kinderen hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

500 £rarn spékiapjos:* &£$::

Bezoekt

vogeltentoonstelling

7231 ET Warnsveld,
November 1984
leplaan 19.

met prachtige prijzen

in Ruurlo.
Tel. 05735-2709

1 Crème-kleurig 2 pers. bed
(1.45 m x 2 m) met matras en
kussens en 2 bijbeh. nachtkastjes "EMPIRE-model", empirestijl, zo goed als nieuw
f2.000,1 lichtblauw bekleed 2 pers.
bed (1.35 x 2 m) met matras
en kussens - 2 bijbeh. nachtkastjes f 1.000,-.
1 groen bekleed 2 pers. bed
(1.35 x 2 m) met matras en
kussens f 750,-.
Porcelein FURSTENBERG eetservies, compl. 143 dlg, roosmotief (ontbijt, lunch, diner,
koffie, mocca, thee, ieder 12
st.) nieuw f 17.500,- thans
f 5.000,-.
CHRISTOFLE MARLY tafelzilver in cassette - LouisXVI5 laden tafel, 103 st. voor 6 pers.,
nieuww. f 20.000,- thans
f 7.500,- gloed nieuw.
GEEN HANDELAREN s.v.p.
Te bezichtigen na tel. afspr.
05752-2045.

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

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

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Hel meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de

receptie
te houden op vrijdag 9 november a.s. in
zaal Eijkelkamp van 20.00-22.00 uur.
U bent van harte welkom.

WAPEN EN SPORTHANDEL

'Ons Genoegen '68'

Op zondag 11 november hoopt

W. BOSCH

Bestuur Touwtrekver.
Vorden.
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Vorden bij wegrestaurant

zijn 85ste verjaardag te vieren.

THEO KERSTEN

het

van

in „'t Pant off eitje"
Vorden

Voor het
WASSEN van uw RAMEN
en het
REINIGEN van uw DAKGOTEN
Bel
SCHOONMAAKBEDRIJF

Ter gelegenheid van het behalen van

regenpakken

in de JEUGD A KLASSE hebben wij het
voornemen

Donderdagavond 8 uur

Klaverjas en
Jokertoernooi

aguAsport

kampioenschap

De dankdienst wordt gehouden in de N.H.
kerk te Warnsveld om 14.00 uur, onder leiding van de weieerwaarde heer Ds. J. Langstraat. Hierna receptie van 15.30 tot 17.00
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

CONCORDIA
Kaart en kwartetspel
over Vorden
Verkoop 9 en 10 nov.

Vergeet u het niet?

: 20,00
entree :fc,

'de Boggelaar'

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
19.30 tot 22.00 uur in café Eijkelkamp,
Ruurloseweg 114, Vorden.

Onverslijtbare, leren herenmuil voor binnen en
buiten van Romika. Perfect afgewerkt en
licht in gewicht.

Vordenseweg Warnsveld.

6995

Open zaterdag 10 november van

Kostedeweg 10
7251 MZ Vorden.

10.00 tot 19.00 uur en zondag
11 november van 10.00 tot 17.00

uur.
Verkoopklasse aanwezig.

De vogelvriend
organiseert een

Grote Vogelshow
in zaal Schoenaker op 10 en 11
november. Toegang gratis.

Witlof

kilo eerste klas kwaliteit
wintervoorraad

1 baal van 25 kg

Verkoop klasse aanwezig.

Golden delicious

Wullink Vorden

MAANDAG + DINSDAG:

Paardenmarkt
(Koldemarkt)

Hutspot

0,60

500 gram

VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

op woensdag 14 november
te Hengelo (Gld.)
Aankoop prijzen voor de verloting.

Huisvrouwengymnastiek
vooral uw loodgietersiïiaterialen
naar de vakman, met gratis advies.
LOODGIETERSBEDRIJF

Bij voldoende belangstelling wil de afd.
plattelandsvrouwen Vorden, ook een
groep huisvrouwengymnastiek overdag starten.
Inlichtingen en opgave bij:

J.H. WILTINK

Canada informatie avond
met films, dia's en info stands.

Mevr. Stoffels, tel. 2367 of bij

Mevr. Wullink, tel. 2231.

HET HOGE 20 -VORDEN

KLM

FEESTAVONDEN
Openbare Lagere School
a.s. donderdag en vrijdag
8 en 9 november,
19.30 uur.
Kaarten: aan school of aan
de zaal Dorpscentrum.

Rijdende
service-dienst

DE VALEWEIDE
oO Vaste planten
6,50

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
TimmerbedrijfTimmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden. tel. 05752-3376

Keuze uit: duizendschonen, anjers
obletia's en muurbloemen
Volop

Bloembollen
opallesoorten

Kaschrysanten
1 bos vele kleuren

*nn/ ,

..

Poelier
Hoffman
halve kg

Drumsticks 1 kg

2,75

8,50

l ÜVO KOrtllU]

Maandag 12 november
U rUITIStiCkS 1 kg gemarineerd O,9O

Kalkoenfilet 100 gram

1,50

Plaats: Lochemse Schouwburg, Oosterwal 22, Lochem.
Aanvang 20.00 uur. Toegang f 3,50 (inkl. koffie + gebakje)
Kaarten verkrijgbaar bij uw Rabobank.

Naast de kaas-aktie gaat het gewone leven normaal door. En dat wil zeggen: scherpe prijzen.
Ook deze week hebben de collega's van Club 199 en ik weer een aantal
extra-scherpe uitschieters. Doe er uw voordeel mee.

M0*

Net even scherper.
Dat blijft ons devies

Ook deze week volop
vers in de aanbieding.

Zeeuws
Meisje
margarine

MAGERE
VARKBNSIAPPEN
VERS VLEES. VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN
Donderdag 8, vrijdag 9 en
zaterdag 10 november

Woensdag 14 november

half Om half

3,49

Shoarmavlees

Gehakt

250 gram

6

QO
ƒ «J U

•^••1^0 o^. S__R

(Gaat vanzelf met déze scherpe prijzen.)

1,89

gram

KILO

Erwtensoep

4,95

pakket
750 gram

Resi
frituurt/et

2,25

P^ÉPO gram

Mars, Milky
Way of
Spiekers mini
familiezak 250 gram

Kikkers en
Muizen

1,39 Ï**

6 stuks

9,95

Vita
boerenkool

Donderdag 8, vrijdag 9 en
zaterdag 10 november

Groene
kool
gesneden, 500 gram

Champignons

0,98

Sperciebonen
'import'

v.d. Bilt, 150 gram

Italiaans spek
v.d. BIK, gerookt mager, 150 gram

0,79
Alleen bij Leo Stein

wzzei
VOORSUMtTS

m

Jonge jenever 1 liter Florijn, van 17,95 voor

Gorter Jachtfaitter 1 nter
Boomsma vlierbessen jenever 1 uter

17,25
13,95
14,95

Maandag 12 en
dinsdag 13 november

STUKJE 2SO GRAM

Gerookt
mager spek

1,25

DAGKOOPJES

ZWAN VERSE
ROOKWORST

100 gram

4/49

500 gram

FIJNE VLEESWAREN

Zwan leverkaas

pak 450 gram

bakje 250 gram

slechts

Dreft fiinwas

DIEPVRIES

GROENTE EN FRUIT, VERS VAN DE VEILING, LEKKER SCHERP GEPRIJSD
Woensdag 7 november

TEXELAAR

1,69

met gratis 200 mL
vloeibaar Dreft
pak 1100 gram

tomaten/groente of
chinese/kippe
6-bordenpak

MANDARIJNEN
KILO

KAAS 500 gram

3,10

Honig soepen

mW^Ê^Tm9M f f t j f ^t *••
^^MM M ^^MmmWÊMM ^k

EXTRA
BELEGEN

500 grim

zak

Jong belegen

Say cheese^

Stooflapjes

K AR

500 gram

W f

n go Gelderse
1
schijven

1,69

1 9Q

l f fcW

BW

5 halen
4
betalen

1,58

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 7 november tot en met dinsdag 13 november 1984, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

LEO STEIN

Warnsveld
05750-22576

JOOP CORNELIS

Vorden
05752-2308

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

JONG GELRE, PLATTELANDSVROUWEN EN GELD. MY VAN LANDBOUW

Geslaagde feestavonden
Ook dit jaar hebben de afdeling Vorden van Jong Gelre, Plattelandsvrouwen en GmvL, dit weekend hun
gezamenlijke toneel- en feestavond gehouden. Zowel vrijdag- als zaterdagavond een bomvolle zaal van
het Dorpscentrum. De eerste avond werd het woord gevoerd door de presidente van de plattelandsvrouwen mevr. J. Westerveld, terwy l de heer H. Pelgrum de leden van Jong Gelre bedankte voor het feit dat zy
er wederom in geslaagd waren een amusant toneelstuk op de planken te brengen.
Hij sprak de hoop uit dat Jong Gelre
op deze moedige en krachtige wijze
voort zal gaan. Jong Gelre bracht het
toneelstuk "Maak dat je tante wijs",
waarin twee oude dames de hoofdrol
speelden. Zij bevinden zich in een
pensionnetje waar zich raadselachtige
gebeurtenissen afspelen. De tantes
gaan detektive spelen en komen helemaal aan hun trekken wanneer hun

Kollekte geestelijk
gehandicapt kind
De kollekte heeft in Vorden weer het
mooie bedrag opgeleverd van
f 8083,60. Hierbij alle kollektanten en
gevers en geefsters hartelijk dank.

Informatieavond
Operation Friendship
Operation Friendship Vorden organiseert op dinsdag 13 november een informatieavond om belangstellenden
te informeren over de reis van jongeren naar Amerika in 1985. Naast informatie zal de landelijke voorzitter Jan
Rigterink een aantal dia's vertonen
welke hij heeft gemaakt tijdens zijn
reizen in Amerika. Ook zullen de kosten, en de reis op zich een punt van bespreking vormen. De informatieavond begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in 't Pantoffeltje aan de
Dorpsstraat te Vorden. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Clubtentoonstelling
De Vogelvriend
A.s. weekend organiseert De Vogelvriend wederom in zaal Schoenaker
een onderlinge tentoonstelling. De
vogels worden reeds donderdagavond
gekeurd. Aangezocht zijn de heren
Grefhorst uit Apeldoorn, Jacobs uit
Lichtenvoorde en Seinhorst uit Arnhem.
Er worden 160 inzendingen verwacht,
waaronder ook jeugdklasse en verkoopklasse.
Vrijdagavond om acht uur zal voorzitter T. Eijkelkamp de tentoonstelling
openen.
Na deze opening zal een lid dat veel
voor de vereniging heeft gedaan worden gehuldigd. Ook is er dan een lid
dat 25 jaar lid is van de vereniging.
Verder wordt het derde lustrum in
zaal Schoenaker gevierd. De tentoonstelling is open vrijdagavond, zaterdag
en zondag.

Politienieuws
Kauwgomballen-automaat
gestolen
Tijdens de afgelopen vrijdag gehouden koop-avond is bij de sigarenhandel aan de Burg. Galleestraat een buiten staande kauwgomballen-automaat gestolen. Vermoedelijk is dit het
werk van een groepje jongelui.
De Rijkspolitie vraagt dan ook of
eventuele getuigen zich hierover met
de Rijkspolitie willen verstaan. Later
op de avond werd een restant ballen
op de Hoetinkhof teruggevonden. De
automaat is echter nog niet terecht.

Compliment voor VAMC
De Oost-Gelderland-Rit is goed verlopen. Er zijn bij de Rijkspolitie geen
klachten binnengekomen. De wegen
zijn na afloop geheel geschoond en de
zandwegen gevlakt. Samenvattend
geeft de Rijkspolitie de VAMC een
compliment hiervoor.

neef, die inspekteur is, komt opdagen
als kapelaan. Gezamenlijk ontmaskeren zij de dranksmokkelaars en komt
alles tot een goed einde. Medespelenden aan dit toneelstuk waren: Wilma
Rossel, Hermien Tiessink, Adriaan
Eskes, Elsbeth Regelink, Absie Bokkers, Henk Tjoonk, Hanny Harmsen,
Wim Bannink, Gerrit Weenk en Dick
Regelink. Het geheel stond onder re-

gie van Henk Broekgaarden. Voor de
grime zorgden Henriette Fokkink en
Ina Eskes, terwijl Dinie Fokkink als
souffleuse optrad.
Zaterdagavond werd het openings- en
dankwoord uitgesproken door Els Abbink, vice-voorzitster van Jong Gelre.
De medespelenden aan het toneelstuk kregen een bos bloemen aangeboden.

Successen
vogelkwekers

nenrassen, cavia's en kleine knaagdieren; Knulst, Wim - Waar blijft de tijd;
Binnenhof Het - van grafelijke residentie tot regeringscentrum; Creatief
breien; Langedijk, Pieter - Hyperactieve kinderen en stilledromers
(MBD) oorzaak en behandeling.

Op de Nationale wedstrijden te Goor
wisten een tweetal leden van De Vogelvriend mooie successen te boeken.
De heer W. Berendsen behaalde een
eerste prijs met stam Glosters (postuurvogels). Eveneens verkreeg hij
een eerste prijs met enkeling Gloster.
De heer B. Horstink verkreeg een
tweede prijs met stel zilverbruin
(kleurkanaries).

Receptie
Touwtrekvereniging
Ter gelegenheid van het behalen van
het kampioenschap van Nederland in
de Jeugd A-klasse, recipieert bestuur
en leden van de Touwtrekvereniging
Vorden a.s. vrijdagavond in zaal Eijkelkamp.
Op dinsdag 27 november wordt in het
klubgebouw van de touwtrekvereniging de film vertoond, welke is gemaakt tijdens het afgelopen jaar gehouden bedrijfstournooi.
Alle ploegen die aan dit zo succesvol
verlopen tournooi hebben meegedaan zijn hiervoor uitgenodigd.

8 nov. feestavond OLS Dorp •
in Dorpscentrum
9 nov. feestavond OLS Dorp
in Dorpscentrum
24 nov. Vorden Toneel
Dorpscentrum
9 nov. Jong Gelre schaatsen
10 nov. grote vogelshow Schoenaker
De Vogelvriend
10 nov. vogeltentoonstelling "Ons
Genoegen 68", de Boggelaar
11 nov. grote vogelshow Schoenaker
De Vogelvriend
11 nov. vogeltentoonstelling "Ons
Genoegen 68", de Boggelaar
15 nov. Bejaardenkring Dorpscentr.
16 nov. Jong Gelre reg. alg. leden
vergadering De Boggelaar
19 nov. Jong Gelre agrar. gespreksgroep Dórpscentrum
20 nov. Bijeenkomst KPO
20 nov. NCVB
21 nov. H.V.G. Vorden Dorp
24 nov. feestavond H.S.V. de Snoekbaars, De Herberg
29 nov. Bejaardenkring Dorpscentr.
30 nov. Jong Gelre alg. ledenverg.
Hotel Bloemendaal

Aanwinstenlijst
bibliotheek
Volwassenen:

Gorki, Maksim - Het leven van een
nutteloos mens; Plas, Rob v.d. - Het
kampeerboek; Faldbakken, Knut - De
huwelijksreis; Naipaul, V.S. - Miquel
Street; Young, Sandra -123 rd Street,
Harlem New York; Andrews, Virginia
- M'n lieve Audraina; Stilma, Lize Wuiven naar de dominee; Wonink,
Karry - Kuieren; 80 wandelingen in
Oost Nederland; Ritzerfeld, J.-Grensovergang Oestiloeg; Szëkely-Lulofs,
M.H. - De hongertocht; Herbert, James - Mazzel; een bendeleven; Schie,
Paul van - Samen wonen; McWilliams, Peter A. - Het grote tekstverwerkerboek; Los, Cornelis - Van
Geert Groote tot Erasmus; Standaard
van de in Nederland erkende konij-
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Vierde Lustrum
zwemr en polodub
Vorden '64
De Vordense zwem- en poloclub
"Vorden '64" bestaat deze week 20
jaar. De grootste bloei maakte de vereniging door in de zestiger en begin
zeventiger jaren. De oprichter, wijlen
de heer D. Verstoep, destijds badmeester in het zwembad "In de Dennen" was in hart en nieren een poloman. Onder zijn bezielende leiding
telde de vereniging op gegeven moment ^Mjs 5 seniorteams en twee
jeugdteWis. Na het overlijden van de
heer Verstoep is het allemaal wat minder geworden. Deels ook doordat de
zwem- en polosport meer en meer
naar de overdekte zwembaden werd
verplaj^^ Dit brengt voor de verenigingen^roals Vorden, die niet over
een eigen bad beschikken de nodige
kosten en zorgen met zich.
Momenteel begint het er voor "Vorden '64" weer wat zonniger uit te zien.
De Pretty Markten en Jantje Betonakties houden de vereniging financieel op de been, terwijl het op sportief
gebied ook de goede kant opgaat.

Jan Lenselink neemt afscheid als grafdelver:

"De gemoedelijkheid is eraf'
Na een lange staat van dienst van 27,5 jaar als grafdelver bij de gemeente Vorden heeft Jan
Lenselink de mogelijkheid aangegrepen om in de VUT te stappen. Dit betekent dat de familie Lenselink volgend jaar maart de dienstwoning bij het kerkhof gaat verlaten. De
dienstwoning was in 1957 een van de redenen om te stoppen met de fabrieksarbeid bij de
Empo en zich aan te melden bij de gemeente als doodgraver, zoals dat toen nog heette.
"Ja, we zullen er nu dus uitmoeten.
Maar een grafdelver hoort nu eenmaal bij de begraafplaats", zegt de nu
bijna 62 jarige Lenselink. Hij heeft
nog geen nieuw huis op het oog. "Een
bungalow buitenaf zou natuurlijk
mooi zijn", merkt hij glimlachend op.
Ook het beroep van grafdelver ontkwam in de loop van de jaren niet aan
veranderingen. Jan Lenselink herinnert zich nog goed de boerenwagens,
de lijkkoetsen, de pikzwarte kostuums
en de bijpassende hoeden. 'Tegenwoordig is de gemoedelijkheid eraf.
Men is veel gehaaster. Ze weten na
een begrafenis vaak niet hoe snel ze
weg moeten komen", aldus Lenselink. Maar voor de grafdelver zijn er
ook goede veranderingen gekomen.
"Vroeger moest je na dodelijke ongelukken zelf nog lijken ophalen en
afleggen. Dat hoeft gelukkig niet
meer". Ook het eigenlijke grafdelven

is minder zwaar geworden. Zo wordt
er vanuit de sociale werkplaats veel
nuttig werk verricht.
Naast het onderhoud op de begraafplaats kent de grafdelver ook een belangrijke sociale taak: "Je gaat veel om
met mensen, je wordt een soort van
begeleider. Vaak heb ik nabestaanden
terzijde moeten staan. Het is wel een
dankbare taak. Het had tot gevolg dat
wij 's avonds veel aanloop hebben gehad", zo zegt hij.
Grafdelver Jan Lenselink, zelf een
Vordenaar in hart en nieren was een
begrip in de gemeente. Bij zijn afscheid op het gemeentehuis klonk en
bij monde van burgemeester M. Vunderink vele waarderende woorden
voor zijn inzet en toewijding. Ook talrijke inwoners bedankten hem met
post en bloemstukken.

Naast een zwemafdeling, een damespoloafdeling, is het herenteam dit seizoen ook weer van de partij. Verder
een goed spelend jeugdteam zodat de
toekomst voor "Vorden '64" er vooreerst rooskleurig uitziet. Zaterdag 10
november wordt het 20-jarig bestaan
gevierd met polowedstrijden tussen
het dames- en herenteam uit 1964 en
1974. Deze ontmoetingen worden gehouden in het zwembad 't Rijsselt,
Mettrayweg te Eefde. |^pnvang is
14.15 uur. 's Avonds is^reen feestavond in zaal De Herberg welke om
20.00 uur begint.

Aalten stond afgelopen dinsdag 30 oktober voor Flash-Vorden weer een belangrijke wedstrijd te wachten.
De tegenstanders Yapton uit Eibergen had ook een wedstrijd verloren
zodat beide teams na 6 wedstrijden op
een gedeelde 2e plaats stonden. De
eerste HE werd door Henk Annevelink vrij gemakkelijk gewonnen: 15-7
en 15-10. De tweede HE door Robert
Kater ging na drie sets verloren met
15-8, 8-15 en 6-15.

Badminton •
Uitslagen competitie
"Flash-Vorden"
Ie team, 4e klasse district.
"Flash-Vorden" l - Zevenaar 5: 8-0.

2e team, 5e klasse district
Na de nederlaag tegen Schuttle Up uit

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Mo'j 's zeen, wat 'n heidespringers", reep'n de jagers nog wiet veur 'n
eersten wealdbrand too de kniens zich hier in dizze contreien wat meer
leet'n zeen. Dubbel ging 't t'r dan vake op los maor meespat waarn de
kniens al 'n trad op zied veur 'n hagel de grond raak'n. Een van de jagers
van name uut die tied gaf de schutters maor de raod op goed geluk maor
in 't wilde weg te schiet'n en dan later maor te kiek'n wat t'r was blieven
liggen. Raak'n ko'j dat grei toch haos neet, van veurn waarn ze te dunne
en van achteren te kot.
Eerluk ezeg waarn de kniens in die tied ok neet in tel bi'j de jagers, 'n
Knien is tegenoaver 'n hase ok maor 'n handvol, jommer va 't kruut vonn'n zee. "Bejaagbaar wild" zoat dat met un geleerd woord heit wiern de
kniens eers later maor tot un geslott'n tied is 't veur die diers nog nooit
ekommen.
Maor ze heel makkeluk lei 't op 'n duur toch neet met de kniens. 't Duurn
neet lange of bi'j boer en jager wodd'n zee hoofzaak. Un stuk of wat in 't
veurjaor bi'j ow in de buurte en 's harfsens he'j d'r twintug loop'n. Un
jaor later zat i'j al met tweehonderd d'r van opescheept. De eerste tien,
twintug trad van de weie en ok va de rogge, weite en haver langs 'n singel
of bos wazzen veur de kniens. Too heurn i'j ok veur 't eeste pas goed van
"wildschaa". Jonge fiene denn'n vratten ze zo veur de voet an, riege nao
riege de köppe uut, van ander jong grei smaak'n eur 'n bas schienbaor
heel goed. Met gaas ko'j ow 't grei ok neet van 't lief holl'n daor graven ze
zo onder deur of, at 't neet te hoge was, kropp'n ze d'r tegenop en leet'n
d'r zich an de andere kante op de kop oaver hen vall'n. Fretteren!, dat zol
helpen um ze klein te kriegen maor a'j un betjen hoge wal hadd'n zatt'n
de wrangen meters wiet hen en vloagen ze ow haos tussen de bene deur.
Muu kwam 't fret t'r dan op 't leste uut maor de wietasse heel i'j laög.
Wat later kochen zich de jagers un tasse vol petronen met hagel nummer
7, leern wat better schie'n en braon d'r op los. Maor zowaar, jagers die op
hazen en fesanten "zeker" waarn, schott'n 'n gat in de loch en wie 's margens bi'j 't begin van de driefjach had loop'n pochen ging 's aovunds vake
sliepstattend nao huus. Schiet'n heb da jagers naoderhand wel eleerd
maor klein holl'n konnen zee 't grei neet, daorveur bunt de kniens te
slim. An de kante van 't bos of de weie zit meschien 'n half dozien dreeklezoorn die anders niks umme handen heb as oppassen. Lot zich un jager zeen dan zit ze pielrech oaverende, krig e 't geweer van 'n nekke dan
slaot ze 'n keer met de achterpeute op de grond, 'n volgenden gif \ deur
en dan is 't maor effen of't hele bos is wakker. Ok de reebok, die anders
neet nao un knien ummekik, stekt de neuze in de wind.
En toch bunt de kniens vandage an 'n dag zowat uutestorven. Zo'n fransen perfester hef dat met zien "myxomatose-spuite" veur mekare
emaakt. Jaor op jaor gaot t'r heupe kapot an de ellendugge zeekte. Gin
mense wet hoolange nog.
En al heb ze de remmels en de moors nog zo vake emist, gin jager gunt de
kniens op zo'n meniere an eur ende te kommen, ok neet bi'j ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman

De familie Lenselink kan zich nu hele-

De eerste DE werd door Hermien
Dekkers ook in 3 sets verloren 1-11,
12-11 en 4-11.
Gelukkig wist Annet Baars haar DE
weer met 11 -2 en 11 -3 overtuigend te
winnen. De eerste mixed ging na verlies in de eerste set toch in 3 sets naar
Vorden: 14-18,15-6 en 15-2. De twee-

maal gaan toeleggen op hun grote
hobby: paarden en honden.
Al zo'n 25 jaar worden er herders gefokt. "We hebben een kast vol met bekers en lintjes", zo zegt mevrouw Lenselink niet zonder trots.
Naar wij hebben vernomen is de heer
Olthuis uit Bredevoort benoemd tot beheerder van de Algemene Begraafplaats te Vorden.
De heer Olthuis heeft ervaring in het
grafdelversvak, /ijn vader is nl. werkzaam als grafdelver in de gemeente Aalten. De heer Olthuis is er als het ware
mee opgegroeid. Ook het bezit van het
hoveniersdiploma en timmerdiploma
heeft medegespeeld. Doordat de heer
Olthuis op dat moment werkeloos was
kon hij direkt zjjii werkzaamheden
startten hetgeen hy met veel enthousiasme heeft gedaan. Wü wensen de
heer Olthuis veel sukses in Vorden.

de mixed werd echter weer verloren:
11-15, 15-8 en 10-15.
Na zes onderdelen was de stand gelijk:
3-3. De heren en dames dubbel waren
dus beslissend. Gelukkig wisten de
Vordenaren het hoofd koel te houden
zodat beide partijen in winst werden
omgezet: HD: 17-15 en 15-9; DD: 159 en 17-14.
De einduitslag was: "Flash-Vorden" 2
- Yaton3:5-3.
Daardoor staan de Vordenaren nu op
een mooie 2e plaats achter Schuttle
Up (Ie) maar voor Yapton (3e).
Eerstkomende thuiswedstrijden:
Dinsdag 13 november a.s. vanaf 19.30
uur: Flash-Vorden l - Varsseveld 2;
Flash-Vorden 3 - Spees Sjuttel 5.

Kinderzegels op uw kerstpost
Het wordt weer tijd om Kerst- en Nieuwjaarswensen op de bus te
doen. In het postkantoor aan de Zutphenseweg is door medewerkers van het comité voor kinderpostzegels een verkoopstand ingericht, waar een uitgebreide collectie wenskaarten wordt aangebo-

den.
Niet alleen voor Kerst- en Nieuwjaarskaarten, maar ook voor algemene
kaarten kan men daar terecht. De prijzen variëren van f 0,35 tot f 1,50.
Ook de kinderpostzegels worden er
verkocht. Ze staan dit jaar in het teken
van 'Kind en Stripverhaal' en elke
postzegel vormt een heel klein stripverhaaltje met een tekstballon. Zo'n
kinderpostzegel op uw Kerstkaart en
Nieuwjaarspost is niet alleen een vro-

lijk gezicht voor de ontvanger, maar
betekent ook heel veel voor tienduizenden kinderen over de hele wereld,
die jaarlijks worden geholpen met een
bijdrage uit de opbrengst van de kinderpostzegelaktie.
Het plaatselijk comité is aanwezig van
14 november tot 21 december in het
postkantoor te Vorden van 9.30 -tot
12.30 uur.

Vorige week kregen de Velocitasdames uit handen van mevrouw ter
Huerne (rechts staand op de foto) nieuwe shirts uitgereikt van d'Olde
Smidse/Kerkepad. Er /ijn momenteel 2 damesteams, die, d.m.v. trainingen en het spelen van oefenwedstrijden, in voorbereiding zijn voor
deelname aan de K.N.V.B.-competitie seizoen 85-86.
Eén en ander gaat gepaard met groot enthousiasme, terwy l ook de resultaten van de wedstryden goed te noemen zyn: twee overwinningen
(2-1 en 5-0) en één gehjkspel (3-3).

Onaantastbare positie enduro rijder Henk Poorte

dag uit tegen Ons Genoegen 5 werd
met 40-26 verloren. Kranenburg 4
tenslotte speelde thuis tegen De Keu
5. Hier werd de eindstand 34-36.

Dammen

Jong Gelre sport

DVD Doetinchem 3 - DCV 3

De afdeling Vorden van Jong Gelre
Het derde team heeft wederom verlo- gaat vrijdagavond 9 november schaatren en dit keer met de dikke cijfers 11 - sen op de kunstijsbaan te Deventer.
5 van kampioenskandidaat DVD Men vertrekt hiervoor om 19.30 uur
Zelfs de tussenkomst van een dikke tak kon niet voorkomen dat de huidige wereldkampioen SOOcc Henk
Doetinchem. Door omstandigheden vanaf het Dorpscentrum. Ook niet-lekwamen de Vordenaren met l man den zijn welkom.
Poorte uit Nijverdal geheel volgens verwachting winnaar werd in de seniorenklasse tijdens de 21e Oost Volleybaluitslagen
De regionale volleybalcompetitie van
Gelderland Rit. Bijeen snelle manoeuvre sprong een dikke tak tegen de onderkant van de kin van Poorte, Volleybaluitslagen Dash Vorden: minder, waardoor DVD al begon met Regio West-Achterhoek is inmiddels
2-0 voorsprong. Na remises van Theo
waardoor hij bijna van zijn motor werd gerukt. Gelukkig wist hu de macht over het stuur te behouden en meisjes C2 - Colmschate 0-3; DVO- Slutter en Herman Wansink verloor in het Dorpscentrum van start gegaan
met een paar schaafwonden en een stijve nek zette de crosser de betrouwbaarheidsrit voort.
Meisjes Cl 0-3; Meisjes Al - Bruvoc invaller Martin Boersbroek afgete- met wedstrijden tussen de afdelingen
1-2; Meisjes A2 - SVS l 0-3; Jongens kend van zijn eveneens jeudige oppo- Almen, Warnsveld en Vprden. De daDe reeds uitgebouwde voorsprong op middag waren alle bereden wegen zen, St. Anthonis.
DVO - Jongens A 1-2; Heren: SVS l - nent. Berend Rossel bleek veel sterker mes van Vorden speelden zowel tegen
zijn naaste konkurrenten kwam hier- weer in hun oorspronkelijke staat her- Senioren 125 cc: 1. W. Palthe, Wier- Heren l 3-0; Heren 2 - Hansa 4 3-0;
dan zijn tegenstander en overrompel- Almen als Warnsveld met 1-1 gelijk.
door niet echt in gevaar. Het uiteinde- steld, zij het dat vele wegen er zelfs op den; 2. D. Zijlstra, Daarlerveen; 3. B. DVO 3 -Heren 4 1-2; Dames Bruvocde
hem dan ook. Het zou de enige De heren verloren met 0-2 van Almen
Vos, Hellendoorn; 4. J. Eggens, We- Dames 2 1-2; Vios l - Dames 3 3-0;
lijke verschil met de nummer twee vooruit zijn gegaan.
Vordense overwinning blijven, want en speelden met 1-1 gelijk tegen
Hennie Wullink bedroeg ongeveer De Oost Gelderland Rit was de eerste sterbork; 5. A. Pullen, Markelo.
Dames 4 - Boemerang 3 2-1; Dames 5 Bennie Hiddink en Wim Berenpas, Warnsveld.
één minuut. Henk Poorte heeft nu na belangrijke strijd na de zesdaagse in Senioren 500 cc: 1. Henk Poorte, Nij- - DVO 5 2-1; Dames 6 - ABS 4 3-0.
kwa nivo goed voor 3 punten gezaEr werd dezer dagen in de Veldhoek
tien voorrondes een riante uitgangs- Assen waarbij de groten uit de motor- verdal; 2. Hennie Wullink, Eefde; 3.
menlijk
verloren door positioneel
ook gezaalvoetbald. De dames van
positie om eind november beslag te sport bijeen kwamen. Voorzitter Biel- W. Boersma; 4. G.J. Hazebroek; 5. H. Nederlaag heren Dash
klungelwerk. DCV 3 staat na deze neJong Gelre Vorden verloren met 1-2
leggen op de Nederlandse kampioens- derman van De Graafschaprijders Walhof.
derlaag aan de staart van de 2e klasse.
van Lochem, terwijl de heren van Vortitel.
greep deze gelegenheid dan ook aan Nationalen 250 cc: l. T. ten Have, Zut- tegen Schalkhaar
J. Teunis - T. Slutter 1-1; O. Mol - B.
den met 2-6 van Lochem verloren.
Overigens verliep de enduro rit vlek- om tijdens de prijsuitreiking enkele phen; 2. F. Brinks, Rijssen; 3. W. van De heren van Dash hebben tegen
Hiddink 2-0; H. Busser - W. Berenpas
keloos. Dat was niet in het minst te motorrijders extra in het zonnetje te Mil, Ewijk; 4. H. Roelofs, Nijverdal; 5. koploper SVS l uit Schalkhaar een 3-0
2-0; H. Bus - niet opgekomen 2-0; D.
danken aan de inzet van de organise- zetten. Zo ontvingen de crossers S. Herman, Berg en Dal.
nederlaag te slikken gekregen. Verge- Visser - J. Slutter 1-1; W. Heuvelink rende vereniging VAMC De Graaf- Schram, Poorte, Schalkwijk en De Vlertakt nationalen: 1. Jos Groteboer, leken bij SVS speelde Dash wat statiH. Wansink 1-1; C. de Wit - M. Boersschaprijders en de hulp van Hamac Geus een speciaal aandenken voor Drempt; 2. J. van der Veen, Assen; 4. scher. Zonder dat er echt slecht werd
broek 2-0; K. Bhalahitsi - B. Rossel 0- Op de klubtentoonstelling van Pekzo
Harfsen en Sport Vriendschap Lo- hun geleverde prestaties op de we- H. van Kleut, Zwartebroek; 5. H. En- gespeeld kreeg men toch niet vol- 2.
te Zutphen hebben de leden van de
ting, Beilen.
chem. De 280 gestartte motorrijders reldkampioenschappen.
doende greep op het gevarieerder spel
PKV Vorden onderstaande predikawaren over het algemeen enthousiast Uitslagen Oost Gelderland Kit:
Senioren 250 cc: 1. Martin Schalkwijk, van de Schalkhaarse ploeg.
Onderlinge kompetitie
ten behaald.
over het parcours. De nogal pittige Nationalen 125 cc: l. John Bekker, Ke- Hilversum; 2. Jappie de Jong, Lange- Bovendien raakte het Dash team door
route van ca. 60 kilometer liep voorna- kerdom; 2. H. Bosma, Almelo; 3. B. zwaag; 3. Arjan Brouwer, Nijkerk; 4. enkele dubieuze arbitrale beslissin- M. Boerkamp - G. Hulshof 2-0; T. Grote hoenders: Wyandotte goud bl.
melijk over drassige zand- en bospa- Schoo, Veenendaal; 4. P. Nijenhof, G. Kuiper, Nijverdal; 5. Robbie v.d. gen wat geirriteerd. Dit kwam SVS ui- Slutter - H. Hoekman 1-1; H. Klein gez.: A. v. Hussel IxZG. Rode IslanStraat, Almen.
den, 't militaire oefenveld, 't Delden Millingen; 5. B. Boers, Eefde.
teraard goed van pas dat via de set- Kranenbarg - B. Wentink 1-1; B. Hid- dred W.G. Hofstraat IxZG. Yokohar
circuit en over vele gemaaide maisvel- Nationalen 500 cc: 1. G.J. Vriezen, Viertakt senioren: 1. Simon Schram, standen 15-12; 15-7 en 15-7 de maxi- dink - S. Buist 1-1; J. Lankhaar - W. ma rood geschowd: A. v. Hussel
Berenpas 2-0; B. van Zuylekom - H. IxZG. Maleier taruc W.G. Hofstraat
den. Zo'n 50 grondeigenaren hebben Gaanderen; 2. Gerrie van Bergen, Wolvega; 2. Klaas Poppinga, Wovega; male winst naar zich toe trok.
Wansink
0-2; H. Esselink - B. Breuker 2xZG.
toestemming gegeven om over hun Mislbeek; 3. K. Stüsgen, Umuiden; 4. 3. Arno Bosch, Heerlen; 4. Wim van
0-2; J. Slutter-G'ter Beest 1-1; B. Nij- Dwerghoenders: Duitse kriel patrijs,
terrein te mogen crossen. Zondag- E. Voortman, Harfsen; 5. J. Althuy- Apeldoorn; 5. Alex Peters.
Belangrijke zege dames
enhuis - B. Rossel 2-0; S. Wiersma - G. mej. G. Sanders IxZG. Duitse kriel
De dames van Dash Vorden hebben Brummelman 2-0; J. Masselink - W. geel patrijs, mej. G. Sanders IxZG.
leden tegen het Apeldoornse Z.V.V.
gens was het G. Berendsen die 4-1 zaterdagmiddag een zeer belangrijke Hulshof 2-0.
Duitse kriel zilver patrijs, mej. G. SanNa een kansrijk begin voor de Kranen- aantekende. Na de rust nog lx M. Go- overwinning behaald tegen WVC uit Jeugd:
ders IxF. Wyandotte wit, J.W. SmalleVeel pecht voor Vorden
burgers die door Wim Stokkink al op tink en l x G. Berendsen. Rekken Wierden. De ontmoeting leverde een D. ter Huerne - M. Klein Kranenbarg goor IxF, 3xZG.
voorsprong hadden kunnen komen, kreeg toch nog een doelpunt mee 0-3 zege op voor Dash. Voor de aan- 0-2; E. Klein Brinke - H. Berenpas 0-2; Sierduiven: Lahore geel, mej. G. Sanin Lobith
kreeg Ratti al vrij spoedig 2 doelpun- door een eigen doelpunt aan Ratti-zij- vang bungelden beide teams onder- R. Klein Gunnewiek - B. Walgemoed ders IxF. Duitse modena geel, mej. G.
Het heeft Vorden l zondagmiddag in ten te verwerken. Beide keren was het de.
aan de ranglijst. WVC met O punten 2-0; M. Klein Kranenbarg - E. Klein Sanders
IxZG. Temesehburger
Lobith ontzettend tegen gezeten. Een de Z.V.V. linksbuiten die over links Eindstand 6-2.
uit vier wedstrijden en Dash met drie Brinke 0-2; A. Berenpas - Y. Nijenhuis schecken, mej. G. Sanders IxZG.
4-0 nederlaag doet weliswaar anders door kon breken.
punten.
0-2; F. Ibrahim - R. Klein Gunnewiek Konijnen: VI. reus kon. grijs, H.J. Rietvermoeden, de geelzwarten hebben Na een ruststand van 2-0 kwam Ratti Uitslagen v.v. Vorden
De wedstrijd op zich verliep zeer 2-0; H. Berenpas - W. Hoenink 2-0; B. man IxF, IxZG. Lotharinger, zwart,
nl. een goede wedstrijd gespeeld.
goed uit de verf. Henk Bulten werd Zaterdag 3 november
stroef en kwam geen der ploegen tot Walgemoed - M. Klein Kranenbag 2- H.J. Rietman IxZG. Franse hangoor,
De scheidsrechter had deze middag binnen het zestienmetergebied ondeAZC
AO
Vorden
AO:
4-2;
Vorden
een
goed niveau. Dash dankte de 0; H. Reintjes - Y. Nijenhuis 2-0; A. H. Verstege 4xZG. Nieuw zeelander
zijn dag niet, want na een kwartier ruit gehaald, zodat Jan Nijenhuis via
Al
Voorst
A2:
2-0;
Vorden
Bl
Gaoverwinning
met name aan Wilma Berenpas - F. Ibrahim 0-2; M. Wiggers wit, H. Verstege 7xF, 6xZG. Nieuw
spelen keurde hij een Vorden-doel- een penalty de stand op 2-1 bracht.
zelle
Bl:
5-2;
SVBV
B
l
Vorden
B2:
Rietman
die
deze
middag een uitste- - H. Reintjes 2-0; F. Ibrahim - Y. Nij- zeelander zwart, H. Verstege IxZG.
punt wegens buitenspel van Peter Even later was het Henk Bulten die
enhuis 2-0; D. ter Huerne - H. Beren- Belgische haas, mej. G. Sanders IxF.
Hoevers af. Vorden terecht kwaad een voorzet van vanaf de rechterflank 5-4; Vorden Cl -Gazelle Cl: 1-2; Reu- kende service demonstreerde. De set- pas 0-2; W. Hoenink - B. Walgemoed
nie
C2
Vorden
C2:
1-1;
Vorden
C3
standen waren uiteindelijk: 11-15; 8Deilenaar, H.J. Rietman IxZG. Holwant de scheidsrechter had een op de in kon tikken. Lang leek het erop dat
2-0; M. Wiggers - E. Klein Brinke 2-0; lander zwart, J.G. Derksen IxZG.
doellijn staande Rijnland-speler over de eindstand 2-2 zou blijven totdat Lochuizen Cl: 1-0; Erica C3 - Vorden 15 en 11-15.
R. Klein Gunnewiek - D. ter Huerne Kleurdwerg bl. grijs, mej. G. Sanders
het hoofd gezien! In plaats van 0-1 Z.V.V. l minuut voor tijd toch nog de C4: 8-0.
2-0; M. Klein Kranenbarg - H. Reint- IxZG. Idem mid. depia mart., F. de
Zondag
4
november
werd het in de eerste helft 1-0 toen 2 punten in huis hield door de stand
jes 0-2.
Sp
Rij^d
Vorden:
4-0;
Vorden
2
Wit IxZG.
;
Andre Reinen na een halfuur spelen op 3-2 te brengen.
Pax 4: P^Warnsveld 2 - Vorden 3:1- Dames Vorden vern^en met
Cavia's: Gladhaar goud aqouti, mej.
scoorde. Dit was tevens de ruststand.
Gelders kampioenschap
4; Vorden 4 - Ratti 2:0-0; SHE 3 -Vor- 3-6 van Borculo
G.Sanders IxZG.CrestedgoudagouIn de tweede helft ging Vorden er fa- Afdeling zondag
den 5: 0-2; Vorden 6 - Warnsveld 4: 0Zaterdag 3 november zijn in Huissen ti, mej. G. Sanders IxU, 2xF, IxZG.
natiek tegenaan en werd er in de beDe dames van Vorden stonden in de de Gelderse kampioenschappen dam- De fraaiste grote hoen was van W.G.
2; Vorden 7 -Erica 10: 0-1.
ginfase goed gespeeld. Maar weer had Ratti l - Gorssel 0-0
ontmoeting tegen BZ&PC al vrij snel men van start gegaan. In de Hoofd- Hofstraat. De fraaiste dwerghoen had
Vorden alle pech van de wereld. Een In een sportieve wedstrijd hebben
op een 0-3 achterstand, ygarna Griet- klasse was direkt een verrassing te Mej. G. Sanders. De fraaiste konijn
toegekende penalty werd door Chris Ratti en Gorssel broederlijk de pun- Progr^ma v.v.Vorden
je de spanning nog eveHirugbracht melden: Gerrit Wassink wist in tijd- had H.J. Rietman. De fraaiste cavia
Hissink gemist. Doelman Reintjes ten gedeeld.
Zaterdag 10 november
door tweemaal achtereen te scoren
stopte de bal. Even later scoorde Peter Het was Gorssel die het initiatief nam Vorden AO - Reunie AO; Brummen 3-2. In de vierde periode slaagden de nood een gewonnen stand te krijgen was van Mej. G. Sanders.
Hoevers, door twee Rijnland-spelers maar Ratti speelde taktisch behou- A l - Vorden A l; De Hoven B l - Vor- Borculose dames, ondanks een min- tegen Tjeerd Harmsma. Ook Henk
zwaar op de huid gezeten, toch tegen. dend. Net als tegen Ruurlo speelde den B l; Vorden B2 - Diepenheim B2; derheid, tot 2-5 uit te lopen, waarna de Grotenhuis won en wel doordat Theo
Berends bij een ruil verkeerd sloeg
Tot verbazing van vriend en vijand Ratti slim op de counter en kreeg zelfs Zutphania Cl - Vorden Cl; Vorden eindstand op 3-6 werd bepaald.
waarna
een dam volgde. Harry Graaswerd dit doelpunt wegens een ver- kansen.
C2 - Brede voort Cl; Longa C3 - Vorkamp liet zich door Henny van Aalten
meende overtreding van Hoevers af- Na rust het zelfde beeld maar helaas den C3; Vorden C4 - Brummen C2.
Heren winnen van Borculo
in het late middenspel wegdrukken. De Vordense auto- en motorcjub "De
gekeurd!
zakte het spelbeeld. In de 60e minuut Zondag 11 november
Graafschaprijders" organiseert zonTwintig minuten voor tijd bracht Rijn- werd spits Dinant Hendriksen gelan- Vorden - ZW; Vorden 2 vrij; Vorden De heren van Vorden hebben de
land middels Marcel Jansen de stand ceerd, stond alleen voor het doel van 3 - Stcenderen 2; Lochem 6 - Vorden thuiswedstrijd tegen BZ&PC met 3-0 Henk Hoekman bij de junioren en dag 11 november haar jaarlijkse wildop 2-0. Het Vorden-drama werd com- Gorssel maar de bal ging rakelings '4; Vorden 5 - KI. Dochteren 3; Eer- gewonnen. In de eerste periode liep Jurgen Slutter en Michiel Boerkamp rit. Deze orienteringsrit, uitgezet door
Jaap Stertefeld een geweldige moge- bij de aspiranten kwamen nog niet in het echtpaar Horsting en de heer B.
pleet toen Chris Oosterink tien minu- langs het doel.
beek 5 - Vorden 6; Vorden 7 vrij; Vorlijkheid liggen om Vorden aan een aktie. Saskia Buist verloor bij de da- Regelink, wordt volgens het KNMV
ten voor tijd uit het veld werd gezon- Een kwartier voor het eind werd Ton den 8 - OBW 9.
voorsprong
te helpen. In de tweede mes van Petra Polman: ze nam een reglement gereden (A- en B-klasse).
den. Op zijn vraag aan de scheidsrech- Overbeek gewisseld voor Bert KI.
periode werd het via Rudi Sloot 1-0. In weliswaar dure, doch remisegevende De beginners rijden in de toerklasse
ter of de goeie man gek was, kreeg hij Brinke. Het laatste initiatief was van
de derde periode werd reeds de eind- damkombinatie maar ze gaf een schijf volgens een eenvoudig reglement.
geen antwoord maar mocht hij in ruil Gorssel om toch proberen een doelstand 3-0 bereikt door doelpunten van teveel weg waardoor zij door de De inschrijving is vanaf 13.00 uur bij
daarvoor het speelveld voortijdig ver- punt te forceren maar de verdediging Velocitas l - Longa '30 l
Kier Knol en Frans Karmiggelt. In de- meerslagregel in plaats van naar dam café Eijkelkamp aan de Ruurloseweg
van Ratti gaf geen krimp.
laten!
De geelzwarten raakten hierna zo uit Het gelijkspel was verdiend voor bei- Het eerste team van Velocitas heeft ze periode werden twee spelers van naar een veld-in het achterland moest 114 te Vorden. De start is om 13.30 uur.
maandag j.1. een gevoelige nederlaag BZ&PC voor een minuut het water slaan. De overblijvende stand was ho- De prijzen bestaan uit diverse vleeshun doen dat de thuisclub in de slotfa- de ploegen.
geleden
tegen Longa '30 uit Lichten- uitgezonden.
peloos.
pakketten en wild.
se door Robbie Reinissen en Andre
voorde.
Reinen kon uitlopen naar een wel zeer
De goede inzet bleek niet voldoende
Vorden 4 - Ratti 2: 0-0
geflatteerde 4-0 eindstand.
Een plaatselijk derby met twee ploe- om de techniek en snelheid van de tegen die allebei evenveel verliespunten genstander te compenseren.
Vorden 2 zet zege
Longa was op alle fronten beter.
hadden.
Aan
beide kanten werd tweemaal een
reeks voort
Van krachtsverschil was weinig sprake
eigen
goal gemaakt, terwijl Mark RouVorden 2 heeft zondag tegen Pax 4 in deze wedstrijd, allebei begonnen ze
wen voor Velocitas nog éénmaal raak
zijn zege reeks van de laatste weken behoudend te spelen.
voortgezet. Hoewel Vorden niet het Na goed een kwartier spelen kreeg schoot.
beste van het spel had werd toch met Ratti toch meer grip op de wedstrijd, Het klasseverschil werd tenslotte uit1-0 gewonnen. Vorden begon de wed- maar moest goed op de counters van gedrukt in de eindstand van 3-11.
strijd met de rentree van de ge- Vorden letten die af en toe gevaarlijk
voor
waren, maar doelman Hans Bos was Uitslagen
schorste P. Klootwijk.
Velocitas l - Longa '30 1:3-11; VelociVorden begon de wedstrijd zeer of- in een goede vorm.
Hifi-stereo
fensiefmet gelijk al een kans voor Re- In de 40e minuut kreeg Ratti een goe- tas 2 - Sp. Eibergen 3: 3-6; Zavodo '76
za van Houten, nadat de keeper van de kans om op 0-1 te komen, maar he- 7 - Velocitas 3: 3-14; Velocitas - V.S.
Perfectie in geluid en in prijs
Pax de bal door de handen had laten laas werd de bal door twee man ge- Markt 5-0 (oefenwedstr. dames).
2 jaar garantie
mist. Na rust zakte het spelpeil wat
glippen.
In de 25e minuut was het K. Jansen weg.
Programma
Eigen technische dienst
die 1-0 aantekende nadat hij alleen op Aan beide kanten werden weinig kanMaandag 12 nov. te Vorden: Velocitas 3
het doel van Pax was afgelopen werd sen gecreerd en het leek erop dat bei- Halfweg '78 6 19.00 uur; Velocitas 4 de
ploegen
tevreden
waren
met
0-0.
hij getackeld door Ab Fleming, maar
Andarinyo 4 19.45 uur (oefende scheidsrechter paste goed de voorwedstr.); Velocitas dames - Z.V.U. '81
deel regel toe. Zodat Jansen na enig Afdeling dames
dames 20.30 uur (oefenwedstr.).
doorzetten de bal binnen kon tikken. Ratti l - Rekken 6-2
Maandag 12 nov. te Neede: Rietmolen
10 minuten later was het D. van Asselt
Een belangrijke wedstrijd omdat Ratti l - Velocitas l 19.00 uur; Rietmolen 2 die de kans op 2-0 miste.
Velocitas 2 19.55 uur.
In de tweede helft werd Vorden met op de eerste plaats staat en Rekken op
een
2e
met
slechts
2
punten
verschil.
de rug tegen de muur gedrukt, maar
de Vorden defensie gaf geen krimp. In De wedstrijd begon met goed aanvalde laatste minuut was het P. Klootwijk lend voetbal. Na een voorzet van G.
lang en breed goed
die nog scoorde maar het doelpunt Berendsen was het M. Gotink die de
stand
op
l
-O
bracht.
Direkt
daarna
was
Het
eerste
team
van
biljartvereniging
werd afgekeurd wegens aanvallen van
auto-schadebedrij f
het de beurt aan Rekken via een lob- Kranenburg keerde uit Hengelo terug
de keeper.
bal over de keeper l -l. Ratti nam daar- met een 34-39 overwinning op De
op het spel in eigen hand, na een voor- Keu 2. Het tweede team boekte evenzet van M. Gotink was het G. Steen- eens succes. De Engel 3 werd op eigen
Afdeling zaterdag
breker die de stand op 2-1 bracht. laken verslagen met 32-35.
7231 ad warnsveld
Voor de allerbeste schoen
Z.V.V. l - Ratti l 3-2
Daarna was het weer de beurt aan M. Kranenburg 3 kwam afgelopen week
rijksstraatweg 91
Dorpsstraat 4 - Vorden.
Het eerste elftal van de zaterdagafde- Gotink die via een voorzet van G. Be- tweemaal in aktie. Thuis werd V.O.P.
tel.: 05750-22816
ling heeft een nipte 3-2 nederlaag ge- rensen de stand op 3-1 bracht. Vervol- 2 met 36-33 verslagen. Afgelopen vrij-

PKV nieuws

Voetbal

Waterpolo

Wildrit
Graafschaprijders

Zaalvoetbal

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Electronische
meting

echt passende
schoenen

Kenwood

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

Biljart-uitslagen

Jansen & gal

Wullink Vorden

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

Wij maken er dit weekend een

Nieuws van uw drankenspecialist Vinotheek Smit

speculaas weekend

Burgemeester Galleestraat 12, Vorden
Nieuw in ons assortiment vier kwaliteitsproducten tegen vriendelijke prijzen.

van. Donderdag, vrijdag en zaterdag alle soorten
ZITTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

FEESTAVONDEN
Openbare Lagere School
a.s. donderdag en vrijdag
8 en 9 november,
19.30 uur.
Kaarten: aan school of aan
de zaal Dorpscentrum.

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.

speculaas extra voordelig!
Qevuld, popjes en kleine speculaasjes.
Natuurlijk bij:

Warme Bakker Oplaat
P. S. Er is ook weer zei f gebakken Taai-Taai
CD

D

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

CONCORDIA
Kaart en kwartetspel
over Vorden
Verkoop 9 en 10 nov.

5CD

2.

17,25

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

12,65

per liter

CQ

CD

Ruiten kapot?

CD

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, dfin de volgende dag geplaatst.
SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

i

per liter

'S

§
TT

Onze

CD

hypotheektarieven
zijn thans:

Gevraagd te Vorden: kosthuis
eventueel woon/slaapkamer.
Brieven onder no. 34-2
Buro Contact.

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

Variabel maandbetaling
Variabel halfjaarbetaling
Eén jaar vast, :
Drie jaar vast v.a.
Vijf jaar vast -,...
9
Rentestabielhypotheek v.a.
Afsluitprovisie v.a.

7,2 %
7,4 %
7,2 %
7,95%
8,05%
8,3 %
0,5 %
perliter

l / jO\J per liter

Ter Introductie 50 cent korting op bovenstaande artikelen

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

Autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Brandenbargs Citroen 25% wereldberoemd
Acht Kastelen Kruidenbitter een begrip
Brandenbargs echtgestookte genever voor kenners

Rabobank
"VORDEN", Zutphenseweg 26, Vorden
B. v.d. Heydenlaan 3, Wichmond

Honderden zien
uw etalage
duizenden uw
advertentie
in Contact.

CITROEN * RUESINK * RUURLO * HAAKSBERGEN
1984 BX 19 TRD
1983 Visa Super
1983 BX 14 RE
1983 GSA Special (LPG)
1983 Visa 11 RE (LPG)
1983 2CV6 Club
1983 Visa GT
1982CXAthena(LPG)
1982 Visa Super E
1982 GSA Special
1982 Visa Club

Voor al uw,

metselwerk,
timmerwerk
HARMSEN,
Schoolstraat 6, Vorden.
Telefoon 05752-1486.

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

(CONSTRUCTIE
BEREKENINGEN

DeVenter^ampil7Ruurlo!fel 05735 Ï753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

7982 Mitsubishi Colt GL
1982AlfaSud1.5(LPG)
1981 Mazda 626
1981 GSA Break (LPG)
1981 GSA Club
1981 Visa S uper E
1981 2CV6 Special
1981 2CV6 Charleston
1981 Renault 18 TS
1981 Saab 900 GLS

1980 Ford Escort
1980 GSA Pallas (LPG)
1980 Dyane 6
1980 Renault 18 TS (LPG)
1979CXGTI
1979 CX Prestige Autom.
1979 GSX 3
1979 Honda Accord
1978 Opel Ascona
1978 Lada (LPG)

RUESINKA

Schoolstr 17
Vorden

tel 05752-2737

***** KOOPT BU ONZE ADVERTEERDERS *****
MOTORKETTINGZAGEN
Husqvarna - Echo.
FA. KUYPERS,
Telefoon 1393.

met
Televisie
reparaties
—
direc»
naar

24 november in het Dorpscentrum:
"Wie kaatst... die wint".

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Hengelaars vergeet niet uw
deelname formulier in te leveren voor de feestavond.

regelen
verzorgen
begeleiden

Rouwcentrum:

»'"&°r

Voor vlotte en vakkundige service aan elk merk motorzagen
naar:
FA. KUYPERS
Telefoon 1393.

05752-1256

J

uw v kman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI

TELEVISIE

VIDEO

BREDEVELD
Zutphen Tel. 05750 138U

tuiging.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter
beschikking voor
ndo|eantiebezoek,
opbaren, ontvar -'
,

Muziek
bestellen
05443-6004
bellen

Uw ogen
zijn
belangrijk
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.
Bel even voor een
afspraak.

Op mor uw
vokmoS-opttóen

-

De deskundige *<^^>
vertrouwemmon die tijd
voor uw ogen neemt.

qe> juwelier

sfemerink

<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
Telefoon 05752-1321

\

GEMEENTE
VORDEN

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met ingang van vrijdag 9 november 1984:
A. gedurende één maand vooreen ieder ter visie liggen
de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 25
september 1984 - ongewijzigd - vastgestelde bestemmingsplannen:
1. "Buitengebied 1983, no. 1" (fietscrossbaan);
2. "Vorden-Kom1984, no. 2" (benzine-verkooppunt
Stationsweg en
3. "Buitengebied 1984, no. 3" (kas landbouwschool);
B. gedurende één maand voor een iederter visie ligt het
ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied 1984,
no. 1" (uitbreiding bouwperceel Ruurloseweg 96);
C. voor een ieder ter visie ligt het inmiddels onherroepelijk geworden bestemmingsplan "de Reehorst
1983" (vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 29 november 1983, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
op 26 juni 1984).

terinzagelegging 2e ontwerp-beschikking
(art. 24. lid 2. Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 9ïl-'84 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage het ontwerp van de beschikking op het verzoek
van VLC 'De Graafschap', Stationsstraat 14, 7261 AD
Ruurlo om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een benzineverkooppunt, het verkopen van welkoop-artikelen, agrarische behoeften,
mengvoeders e.d. Datum verzoek 19 juli 1984, adres
van de inrichting Stationsweg 22, kadastraal gemeente
Vorden, sectie K, nummers 3937 en 3943.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming van gevaar, schade of
hinder voor die omgeving, met dien verstande dat de
vergunning voor het onderdeel bezineverkooppunt tijdelijk is, enwel voor een periode van één jaar nadat de installatie in werking is gebracht.
Voordat voornoemde periode van één jaar eindigt zal
worden bezien in hoeverre over kan worden gegaan tot
afgifte van een definitieve vergunning.

2 houten zomerhuisjes
moeten bij ons weg, wie ze kan
gebruiken mag ze komen afbreken en meenemen voor
niets.
Tevens 2 gashaarden (aardgas) è f 50,- per stuk.
Vakantieoord 't Sikkeler
Ruurlo, tel. 05736-221.

Nog even geduld, en dan is het
zover, 15 november:
T HOEKJE
Burg. Galleestr. 44.

20% KORTING
Fut werkschoenen
met half jaar garantie nu met

2OvO KOITIIICJ

Tassen nu
Portomonees - rijbewijsetuis
sleutelhangers nu

20% korting

Voor wat betreft het onder B genoemde ontwerp-plan
kan een ieder gedurende genoemde termijn van één
maand schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

direkt voordeel voor iedereen.

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden- Telefoon 05752-2386
Te koop: diverse soorten coniferen en heesters.
Speciaal haagconiferen.
Verkoop op zaterdag of op afspraak.
Tel. 05752-6721
Boomkwekerij Lucassen,
Ganzensteeg 6, Vorden.

Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Hengelaars vergeet niet uw
deelname formulier in te leveren voor de feestavond.
*•

Voor nadere inlichtingen Gemeente Vorden, telefoonnummer 05752-2323, toestelnummer 19.

Gevraagd: een

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.

DE NVM HUIS &
HYPOTHEEKKRANT

schoolschoonmaakster
aan de

Landbouwschool

UW PRIJSVRIENLIJKE WIJNVAKMAN
150 SPECIAALZAKEN IN NEDERLAND

voor 7 uur per week.
Inlichtingen bij E. Snoeijink,
Tel. 05752-1368 (b.g.g. 2150.)

!

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM

DE NVM-MAKELAAR: NIET
ZOMAAR EEN MAKELAAR, MAAR
OOK EEN OBJEKTIEF FINANCIEEL
ADVISEUR

BANKSret-jre

n beetje.
rend goed

TOPKLASSE

lastig is, om de verschalend* hypotheek
vormen en condities met elkaar Ie ver je
Hfken Bovendien zijn veel mensen geneigd om alleen maar naar hun eigen
bank te stappen Daar onderhouden ie al
een relatie mee Daar 2al het knjgen van
een hypotheek wet öe minste problemen
opleveren, denken ze Dal Komt omdal
veel mensen er nog van uitgaan dal hel
Knigen van een hypotheek r w gunst is
Pakt u ook uw hypothee' aan via de
NVM makelaar, dan spelen al die dingen
niet De NVM makelaar kan

Ken Kan hoeveel hypotheek verantwoord
is bi| uw inkomen En dw ook kan helpen
Bepalen welk soort hypotheek hel beste
BIJ uw situatie past en waar zo'n hypotheek het beste kan worden gekocht
makelaar
met via een bank ot andere
nstelling? Daar zijn een aantal

WAC«T DAN NOdc HeCL eVCKJ . OM PRECIES TG
ZJ»N TOT
16 NOVEMBER. 19^
VANAF Dl? PAt* £AAT

WANT
DE NVM MAKEE
FINANCIEEL ADVIS

OTTEN STUNTEN EN DAN
ZULT U WAT SELEVCN ! L6ES
EERST VOt&eNDE We?K ONZE

Te koop: wandmeubel. (licht
eiken fineer).
Tel. 05752-6415.

De Zutphense begrafenis Stichting

"VORDENS TONEEL"
24 november in het Dorpscentrum. U komt toch ook.

? STOFFEN Bek(JlDitM&?

Jonge vrouw, 32 jaar, zoekt
grote zit- slaapkamer. Liefst
in Vorden.
Brieven onder nr. 34-1
Buro Contact.

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

bij uw vakmanschoenwinkelier

Vorden, 8 november 1984
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

SENSATIONEEL

ZUTPHENSCWEG 28 - VO«O€N - TEL 05752-1971

2O% korting

Geen St. Nicolaaszegels maar

BEZWAAR / BEROEP

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door de
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen hét verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 23 november 1984.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevensvan degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Kwaliteits ondergoed voor dames en heren haalt u bij:

Op alle schoenen - laarzen - pantoffels nu

Aangezien tegen onder A genoemde plannen geen bezwaren zijn ingebracht bij de gemeenteraad van Vorden
kan niemand terzake beroep instellen bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland.

Datum: 8 november 1984
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris.
De burgemeester,
J. Drijfhout.
Mr. M. Vunderink.
500 gram sfiëktepj«s f iB,^

Reorganisatie opruiming

ADVERTENTIE IN DIT BLAD.

Slijterij-Wijnhandel

MÉUBÉLFARRIEK OTT6N B.V.

Burg. Galleeslraat 12
7251 EB Vorden
Tel. 05752-1391

Door zijn opleiding en ervaring
NVM makelaar uitstekend m staal
bekijken ol een huis een bepaalde prijs
waard is En of het op den duur een verstandige investering zal blijken Hi| is ook
m staal om op een rijtje te zetten wat de
kosien nu en m de loekomsl zullen zijn
Zodat u weet waar u aan begini
De NVM makelaar is een man (ol vrouw)
die veel van hypotheken weel Die bekij-

hoeveel hypotheek u zou kunHi| kan bepalen wat de beste

n hi| kan u
mogetijk hè

•- m ia

Hel is
Ken vanuit

den En elk h
bent meteen ook
Kunnen bekijken.
Via de NVM-makelaar kan dat E
het huis van uw dromen, dan kan hij de
hypotheek meieen nog rondmak

IN HET KORT
Wegens vertrek uit Vorden verkoop van overtollige goederen a.s. zaterdag 10 november
tussen 9 en 12 uur.
A. Schipper, Het Vaarwerk 19,
Vorden. Tel. 1785.
Te koop: verwarmingslamp
voor douche. Waarschuwingsborden voor overstekend vee. Schuif om grond van
kuil te halen.
T. Leunk, Galgengoorweg 15a,
Wilden borch.
Tel. 05752-6702.
Te koop: kinderwagen.
Tel. 05752-1495.
Sint Nicolaas wacht metz'n inkopen tot 15 november bij:
T HOEKJE
Burg. Galleestr. 44.

Laat Henk Uw haardhout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

De NVM Hula en Hypotheekkrant
Een Krant boordevol nuttige informatie Intormalie die u van pas Kan komen wanneer u
erover denkt een huis ie gaan kopen. En u niet precies weel hoe u dal moet aanpakken
Na lezing van deze Krant is het u wellicht duidelijk geworden dal hel dienstenpakket
van een NVM makelaar veelzijdig is HIJ kan u helpen, adviseren en al die zaken voor u
regelen die komen kijken bi] de koop ervof verkoop van een woning De NVM Huis en
Hypotheokkrani wil u vooral dudeHjk maken dal u voor een goed en objectief imancieringsadvies bij de NVM-makelaar aan hel juiste adres bent

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur
te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voordelig?

w||docn

wt| jeven
woonadvtezen

Reken
maar...
of laat het ons eens
voorrekenen!

wl) naaien

Vrijwel de hek* aktwve makelaardij m onroerend goed n via de NVM georganiseerd En dat a een goede zaak De NVM
stelt hoge eisen aan de kwakten van haar

HET GROTE VERSCHIL.
Een NVM-makelaar onderscheidt
zich op zes belangnjke punten van zo
maar een makelaar
In de eerste plaats zijn bij de NVM een
kleine tweeduizend makelaars door het
hele land aangestoten O» makelaars
hebben onderling een oacomputeneeer d
unwiasaüngsiysteani Wat beteken». dat
voor ake NVM-makelaar d* woning-

venenmg ie komen Met die twee hoofd

De NVM Huis & Hypotheekkrant vertelt u er meer over
VRAAG DEZE GRATIS HUIS & HYPOTHEEKKRANT
BIJ UW NVM MAKELAAR AAN
U HERKENT HEM AAN HET NVM-VIGNET

O£ ITUteU

Nou en of!
Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblijvend bij u
langs.

Witi u meer weten, ol heeft u vragen
slap gerusTN) de NVM-makelaar naar binnen' tl herkent
hem aan hel NVM-vignel

NVM staal voor Nederlandse Ver
eniging van Makelaars in onroerende
goederen De NVM a m 1983 ontslaan
ut het samengaan van de Makelaarsve
remgmg Amsterdam MVA en de Nederlandse Bond van Makelaars m onroerende goederen NBM

bquthuts

S>J®J

Wtjteffen
vtoerbedckklnf

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor
Vorden - Telefoon 1531

