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Echtpaar Klein Kranenbarg
50 jaar getrouwd

Commissie Bezwaar- en Beroep-
schriften wil Decanije horen
over serieuze bedoelingen
In de raadsvergadering van l sept. j.l. werd het verzoek om wyziging
van het bestemmingsplan van een perceel aan het Wiemelink, door
dhr. G J. Wynbergen, afgewezen.
Naar aanleiding hiervan werd door dhr. Wynbergen een bezwaar-
schrift ingediend.

Op de hoorzitting welke donderdag-
avond, ondervoorzitterschap van dhr.
K. Mollema, gehouden werd, werd
voor dhr. Wijnbergen gepleit door
dhr. Kardol uit Hengelo. Deze wees
de commissie erop dat de bied- of
vraagprijs met het herstellingsoord
"de Decanije" (de eventuele koper
van het perceel), op dit moment geen
enkele rol speelt.
Het hangt geheel af van de beslissing
van minister Brinkman, of, in het ka-
der van de grootscheepse bezuinigin-
gen, de herstellingsoorden w.o. "de
Decanije", gesloten zullen worden.

Ook was dhr. Kardol van mening dat
"de Decanije" zelf grond genoeg heeft
om er een dienstwoning op te zetten.
Dhr Wijnbergen kan nu geen kant
meer uit, sinds jaar en dag worden op
dit perceel kerstdennen gekweekt.

Toenemende diefstal van bomen, ver-
nietiging, etc. maakt exploitatie ge-
heel onmogelijk.
Aldus dhr. Kardol.

Op de vraag van dhr. Mollema wan-
neer het laatst met "de Decanije" ge-
sproken is luidde het antwoord zo'n 2/
4 jaar geleden.
"De Decanije" heeft geen belangstel-
ling meer getoond om de grond aan te
kopen.

Dhr. M. Vunderink: "De Decanije" wil
kopen, alleen wanneer er subsidie ver-
leend wordt. Zij hebben wel reden en
middelen om te kopen. Hij meende
dat het prijsverschil te hoog lag voor
dhr. Wijnbergen.
Dhr. Mollema stelde voor dat de com-
missie "de Decanije" moet horen of
het nu serieus wil kopen of niet.

Donderdag 19 november zijn dhr. J.W. Klein Kranenbarg en mevr. R. Klein Kra-
nenbarg-Hietbrink uit Vorden 50 jaar getrouwd.
De bruidegom is in 1910 geboren in Wichmond. Na zijn schooljaren ging hij
werken bij het timmerbedrijf Helmink. Het timmeren beviel hem zogoed dat
hij in 1946 zelf begonnen is met een zaak in houten huishoudelijke artikelen. In •
de zestiger jaren heeft hij samen met zijn zoon dit bedrijf uitgebreid door ook
massief eiken meubelen te gaan fabriceren.
Nu op 77-jarige leeftijd runt hij in Vorden nog steeds de winkel. Het echtpaar
Klein Kranenbarg woont 13 jaar in Vorden.
De bruid is geboren in Warken en opgegroeid in Laren. Zij is 73 jaar en houdt
van handwerken en lekker koken. Beiden zijn nog goed gezond en na 37 jaar in
Wichmond te hebben gewoond, bevalt het ze prima in Vorden.
Het gouden paar heeft twee zoons, één dochter en vijf kleinkinderen. Donder-
dagavond 19 november is er receptie in bodega "'t Pantoffeltje".

Drs. P.W. Dekker uit Twijzelerheide
aairaardt benoeming aan
Gereformeerde Kerk
Drs. P.W. Dekker uit het Friese Twyzelerheide doet op 8 mei 1988
zyn intrede in de Gereformeerde Kerk te Vorden.
H ij voJ^daarbij dominee Jaap Zijlstra op die, zoals beke î, naar het
westen^n het land is vertrokken.
Dominee Dekker is de afgelopen tijd een paar keer in Vorden ge-
weest. Op 18 oktober j.l. verzorgde hy een predikbeurt in de Gerefor-
meerde Kerk, terwijl hij dezer dagen voor een kennismakingsbezoek
opnieuw in Vorden vertoefde.

Het afgelopen weekend heeft dhr.
Dekker besloten om aan de oproep uit

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

8.3O tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.3O tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder M r. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Bouwvergunning
Op 3 november j.l. hf^ben burge-
meester en wethouders een vergun-
ning verleend aan de heer W.G.
Harmsen te Hengelo voor het veran-
deren van een hal/w.c. in het pand
Lindese Enkweg 1.

Abusievelijk is vorige week vermeld
dat het bestuur van het Dorpscen-
trum een vergunning gekregen had
voor het veranderen van de gevel
Dorpsstraat 6. Dit moet zijn: Raad-
huisstraat 6.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen 30 dagen na verlening van de
bouwvergunning bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift indie-
nen.

2. Vergaderingen raadscommissies
De raadscommissies geven onder
meer advies aan burgemeester en
wethouders over aan dé gemeente-
raad aangeboden voorstellen tot het
nemen van en besluit. Zo nodig stelt
het college voorstellen bij of houdt ze
aan.

Ook kunnen raadsvoorstellen inge-
trokken worden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.

•

De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 17 november 1987
om 20.00 uur in het koetshuis, bureau
gemeentewerken. Op de agenda staan
de volgende punten:

- volumebesluit 1988 Wet op de
stads- en dorpsvernieuwing;

- vaststelling van de verordening op
de heffing van begraafrechten in
de gemeente Vorden 1988;

- vaststellen verordening Afvalstof-
fenheffing;

- vaststelling van de verordening op
de heffing van een belasting op
honden in de gemeente Vorden;

- vaststellen leges-verordening;
- besteding stelpost Welzijn 1988;
- subsidiëring stichting Welzijn Ou-

deren;
- wijziging verordening op de heffing

van onroerendgoedbelasting 1986
en 1988;

- voorstel tot vaststelling van een
gecorrigeerd besluit betreffende
het raadsbesluit en de voorwaar-
den waaronder gemeentegaranties
kunnen worden verleend;

- beschikbaarstellen krediet voor
vervanging meidontvangers van de
vrijwillige brandweer;

- beschikbaarstellen krediet voor het
herstraten etc. in Addinkhof;

- opheffing van de gemeenschappe-
lijke regeling woonwagencentra
Oostelijk Gelderland met ingang
van 1-1-1989.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 17 november
1987 om 20.00 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende
punten:

- volumebesluit 1988, Wet op de
stads- en dorpsvernieuwing;

- vervanging meidontvangers van de
vrijwillige brandweer;

- taakopdracht taxivervoer.

De commissie voor Welzijn vergadert
op woensdag 18 november 1987 om
19.30 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Op de agenda staan
de volgende punten:

- bestemming stelpost Welzijn 1988;
- subsidiëring Stichting Welzijn Ou-

deren;
- opheffen van de gemeenschappe-

lijke regeling Woonwagencentra
Oostelijk Gelderland met ingang
van l januari 1989.

Inspraak:
Ook u kunj, indien u dit wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan
uw mening kenbaar maken. De stuk-
ken liggen ter inzage in de openbare
bibliotheek en in het dorpscentrum.
Als u in wilt spreken, moet u dit tien
minuten voor het begin van de verga-
dering aan de secretaris of de voorzit-
ter van de vergadering zeggen. Voor-
dat de behandeling van de agenda be-
gint, krijgt u dan de gelegenheid om
uw mening te geven.

3. Militaire oefeningen
Van 16 tot en met 18 november vindt
er onder meer in Vorden een militaire
oefening plaats. Het betreft een ge-
neeskundige oefening. Er zal gebruik
worden gemaakt van losse munitie.
Toestemming tot het betreden van
particulier terrein is verleend.

Vorden om hier predikant te worden,
gehoor te geven.
Drs. Dekker: "Ik heb inderdaad een
poos de tijd genomen om eens rustig
na te denken of ik daadwerkelijk naar
Vorden zou gaan. Ik heb het hier in
Twijzelerheide nl. ontzettend goed
naar mijn zin. Leuke bevolking, dus ik
hoef eigenlijk niet zo nodig weg. De
doorslag heeft uiteindelijk gegeven
dat ik vind dat een dominee niet altijd
op één plek moet blijven. Komend
voorjaar ben ik 5 jaar in Twijzelerhei-
de. Officieel mag een dominee na 4
jaar weg. Vandaar dat ik wel eens wat
andere personen wil leren kennen. En
ik heb me laten vertellen dat er in Vor-
den een grotere verscheidenheid aan
mensen woont."

In Twijzelerheide (een gemeente van
bijna 2000 inwoners) is het in drieën
verdeeld: 600 inwoners zijn Gerefor-
meerd, 600 zijn Ned. Hervormd en
600 zijn niet bij een kerk aangesloten.

"Ik had voor mijzelf ook al besloten
dat wanneer ik Twijzelerheide zou
gaan verlaten, ik beslist niet naar een
grote gemeente zou gaan. Vorden
heeft ook zo'n 600 G ere formeerde ge-
meenteleden. Dat komt dus mooi
uit", aldus dominee Dekker.

De toekomstige. Vordense predikant
is 30 jaar en ongehuwd. Geboren in
Ulst vertrok hij al opjonge leeftijd met
zijn ouders naar Noordwijk, waar hij
geruime tijd heeft gewoond. Drs.
Dekker studeerde aan de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam. Daarna ver-
trok hij naar Amerika. Dankzij een
beurs van de Amerikaanse regering
werd hij in de gelegenheid gesteld om
nog eenjaar in Michigan te studeren.

"Daar hebben een aantal emigranten
destijds een Hogeschool opgericht. Ik
was blij dat ik de gelegenheid kreeg
om daar een studie te volgen", zo zegt
dominee Dekker.

In 1983 werd hij in Sneek toegelaten
om daar het ambt van dominee te

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

gaan uitoefenen. Direkt daarna volg-
de zijn benoeming in Ulst.
"En dan nu naar Vorden, ik hoop hier
weer een boel te leren", zo zegt de
sportief aangelegde drs. Dekker.

Hij heeft nl. al geïnformeerd waar hij
hier in de buurt zijn hobby, de triath-
lon, kan uitoefenen. "Ja, dat zijn in-
derdaad mijn hobbies, zwemmen,
fietsen en hardlopen. Ik ben dus geen
dichter, zoals mijn voorganger", zo
zegt dominee Dekker lachend.

Herberg
bol van de blues
Ruim 500 bezoekers uit Vorden en
wijde omgeving waren zaterdagavond
aanwezig in een sfeervolle Herberg,
waar door drie groepen vier uur lang
alleen "rythm en blues" ten gehore
werd gebracht. Een uniek gebeuren in
Vorden dat zich afspeelde op twee po-
dia.
De spits werd afgebeten door de
"Chess Blues Band", waarin enkele
Vordenaren meespelen. De band had
duidelijk progressie gemaakt sinds
hun eerste optreden in "de Herberg".
Ze brachten bluesy vertolkingen van
klassieke nummers wat het publiek er
uiteindelijk toe bracht om het dansge-
deelte van de zaal ook als zodanig te
gebruiken.

Het tweede optreden werd verzorgd
door "Rob Hoeke's boogie woogie
and blues band". In een flitsend tem-
po ging Rob Hoeke door de nummers
heen, waarbij natuurlijk het accent lag
op de boogie-woogie.
De vlam sloeg pas echt in de pan met
een spetterend optreden van de legen-
darische "Livin' Blues". Deze band
bouwde een ijzeren live-reputatie op,
die zaterdagavond volledig werd
waargemaakt.

De "oudjes" brachten een uiterst
smaakvolle en dynamsche set. Met de
vertolking van hun oude kraker
"Wang Dan Doodle" kon niemand in
de zaal nog stilstaan.
De "Livin' Blues" mochten niet ver-
trekken voordat ze nog twee toegiften
hadden gegeven.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Stef .Gotink.
Overleden: A. Eijkelenboom, oud 69
jaar.

WEEKENDDIENSTEN

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

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 15 november lO.OOuurds. H.Wes-
terink. M.m.v. de Cantorij.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 15 november 10.00 uur drs. H.
Menkveld v. Heino; 19.00 uur drs. G. den
Hartog v. Silvolde.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 14 november 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

De Wegwyzer
Informatie over uitkeringen, regelingen,
e.d. ma.-vrijd. tussen 5 en 6 uur. Tel. 2254
of 2529.

Weekenddienst huisarts
14 en 15 november dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst tandarts
14-15 november G.M. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Tafelde Dekje
Contactpersoon mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink.4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma,di,wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OpeningstUden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12,30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Hoe krijg je het groeit
van een ontwakend

bos in de serre?

Met Nevelt int van
Histor.

Neveltinten. De zachtste kleuren van Histor.
VERKRIJGBAAR BIJ:

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

interieuradviseur

'ieterse
Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

In onze winkel:

Droogbloemen
te kust en te keur.

gemengd in allerlei
kleuren. Met speciale

aanbiedingen

bloemisterij

MESSEN in veel soorten

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

Wapen- en sporthandel

Marten
Jotltnffendl

Zutphenseweg 9 — Vorden

Zutphenseweg

Met de feestdagen gezellig en
lekker meedoen? Dan nu eerst
nog even aan de

Malsovit
Malsovit wordt gebakken door
bakkerij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
?UlPHf NSfWFG '8 VORDFN T F l 1384

Zelf sleutelen
Verhuur van hefbrug
en gereedschap.

4 Itr motorolie
15W50nu 12,50

bij

de Vrije pomp
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 05752-1811 of 1217.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Monutaverzorgtde uitvaart
betrouwbaar en betrokken.

;;;;;;x;s;;i;;;S;S;;S; Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en
verzorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

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

MONUTA
UITVAARTVERZORGING

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

05750 - 19980. J.H.C. Box, Lochem, 05730 - 4555.
G.J. Wissink, Lochem, 05730 - 4198.

Voorinformatie: A.G. Berendsen, Strodijk 9,
Vorden, 05752- 1844.

Uw voordeel bij de Winterschilder:

Fl 50,- premie
per man per dag!

U krijgt een premie als we uw huis van binnen
opknappen: 50 gulden per man, per dag!

van 23-11 t/m 18-12 1987 en
van 04-01 t/m 18-03 1988

Voor niet-partikulieren is de winterpremie f 35,-

Wij maken méér van uw huis
én dat kost deze winter minder.

Uw Winterschilder

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1 523

Meester schilders.

traat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 12, 13 en 14 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
1 5 voor

3,95

MAANDAG
1 6 november

500 gram

Hutspot
panklaar Sb

DINSDAG
1 7 november

500 gram

Groene kool
panklaar 95

WOENSDAG
1 8 november

500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

NNIND/VIOLE^ BAKKERS

Brood daar zit wat in en dat
proef je elke dag weer,
maar dan natuurlijk brood van
de man die zelf bakt.
Oplaat is zo' n bakker!
Zo uit de oven in de winkel. Verser kan niet!

WEEKENDAANBIEDING:

Krentebollen 6 haien 5 betalen

Slagroom gebakstuk „u 5,25

Dik Speculaas nu 2,50

250 gram van 4,50 voor 4,—

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN

Nu het weer kouder wordt lekkere

Erwtensoep goed gevuld
door uw slager zelf gemaakt

Filet rollade
1 ki,o 15,90

Hamburgers
5 halen

4 betalen
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Zure zult
100 gram

Fijne leverworst
250 gram 1,

MAANDAG + DINSDAG

Hamlappen
1 kilo 9,75

Gepaneerde
schnitzels

1 kiio 13,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 k,k> 6,25
Erwtensoep 1 nter 3,25

Verse worst

fijne 1 küo 6,95

grove 1 küo 9,90

runder 1 k,io 11,50

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 küo 9,90

| Er zijn twee adressen waar u
| lekker kunt eten:

het uwe en het onze

Ruurloseweg-114
Vorden - Tel. 6634

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

RESCO v.o.f.
vraagt wegens uitbreiding

van haar werkzaamheden een

Glazenwasser
ervaring niet vereist.

Tel. reacties naar:

05735-3187

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

Jansen & gal
autoschadebedrij f

Wij zijn gestart met de verkoop van

Mövenpick ijs
IJ s zonder kleur-, geur- of smaakstoffen,
uitsluitend natuurlijke grondstoffen.
Us van topkwaliteit

Banketbakkerij J.
Burg. G alleestraat 6 - Vorden - Tel. 05752-1 750

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mirter Steam ii t« huur bij:

HELMINK
VORDEN ZiJTPHENSEWEG IEL 05752 1514

a

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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



zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Walnoten en Slachtkonij-
nen. Breuker, Waarlerweg 8,
tel. 2356.

• TE KOOP:
Allesbrander met 8 m3 droog
hout. Prijs f1000,-. Tel.
05752-2774.

• TE KOOP:
Boeren wagen op luchtban-
den f 75,-.
H.M A. Helmink, Schuttestraat
15, Vorden, tel. 6771.
vanaf 14 nov. wordt ons
nieuwe adres: B.v. Hackfort-
weg22, 7251 XC Vorden.

• TE KOOP:
Zündapp GTS 50 Bj. 1984.
Tel. 05752-6787.

• VERLOREN
1 wieldop merk Subaru. S.v.p.
kontakt opnemen na 17.00
uur. Tel. 05753-3410.

• TE KOOP:
Openhaardhout, eiken ge-
binten en 2-wielige kar. B.
Mullink, Ganzensteeg 7, Vor-
den, tel. 6784.

• l VN lezing met dia's
door H ans Zomer, bioloog over
de Galapagos-eilanden. Bij-
zonder! Zaal "Bousema", Lo-
chem Dinsdag 17 november
20.00 uur. Toegang f 1,50.

• TE KOOP:
2 electr. w.w. boilers, elk
120 ltr.4-1 z.g.a.n. veeverlos-
apparaat + melkbussen. K.
Meenink, Maandagweg 3, Vor-
den, tel. 05753-7321.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonhuis in bebouwde kom
Vorden. Brieven onder nr. 31 -
2, B ureau Contact, Postbus 22,
7250 AA, Vorden.

• LET OP-LET OP
A.s. zondag om 18.00 uur
voor de kerk te Vorden een
spectaculaire badkuip-race
van Gerrit en Monique.

KOMALLEMAAL!

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Nieuw:
Hazelnoot-
caramel cake

Gewoon geweldig lekker!

' winkeltje in brood en banket

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

C© juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

LEGO
BAZAR SUFFERS

Inplaats van kaarten

Dankbaar voor de vele jaren
die ons samen zijn gegeven,
hopen wij op 19 november a.s.
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Jan Willem en Riek
Klein Kranenbarg-Hietbrink

Gelegenheid om te feliciteren
van 20.00 tot 22.00 uur in bodega "'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

November 1987,
Kerkstraat 9, 7251 BC Vorden

&•• & •&• & &• &• s?- &>

Heden overleed na een kortstondige ziekte mijn innig
geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

Evert Jan Kettelerij
ECHTGENOOT VAN J. LUIJMES

op de leeftijd van 69 jaar

Vorden: J. Kettelerij-Luijmes
Ruurlo: Bert en Gerrie

Ard en Ron
Lochem: René en Anneke

7251 LA Vorden, 4 november 1987
Ruurloseweg 1 5.

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Heden werd na een kortstondige ziekte uit onze fami-
liekring weggenomen onze lieve, zorgzame en zeer ge-
waardeerde oom

Evert Jan Kettelerij
ECHTGENOOT VAN JANTJE LUIJMES

A.G. Groot Jebbink-Bloemendal Lochem
fam. HA. Groot Jebbink Vorden

fam. A. Groot Jebbink Zelhem
fam. H.W. Groot Jebbink Velswijk
fam. Adr. Groot Jebbink Velswijk

fam. B. Hartelman Hengelo Gld.
fam. EJ. Groot Jebbink Brummen

Vorden, 4 november 1987.

Op 4 november werd uit onze familiekring weggeno-
men onze lieve zwager en oom op de leeftijd van 69 jaar

E J. Kettelerij
ECHTGENOOT VAN J. LUIJMES

Vorden: fam. J.W. te Linde
fam. H. te Linde

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

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Op de door "Concordia" verkochte
loten van de Grote Club Actie 1987

zijn twee prijzen gevallen:

lotnummer 75607 f 50,-
lotnummer 133545 f 25,-

Dank zij uw hulp konden alle aangeschafte loten
worden verkocht en was deze actie voor onze

vereniging een groot succes.

Het Bestuur van de
Muziekvereniging

"CONCORDIA"

Voor theorie- (computer) en
praktijkles

naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW - TOYOTA - SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Op 5 november 1987 is overleden op 71 -jarige leeftijd
mijn lieve man, onze fantastische vader en fijne opa

Gerardus Theodorus Meijer
ECHTGENOOT VAN B.H. KEIZER

Vorden: B.H. Meijer-Keizer
Tonnie en Agnes

Richard, Patricia
Gerard
Jan

7251 XP Vorden, 5 november 1987
Dr. C. Lulofsweg 18.

De crematie heeft plaatsgehad
op maandag 9 november in het crematorium te Dieren.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze geachte oud-kollega's de
heren

E J. Kettelerij
en

G. Th. Meijer

Wij wensen beide families veel sterkte om dit verlies te
dragen.

Personeelsvereniging GEMS.

Vorden, november 1987.

Tot ons leedwezen hebben wij vernomen dat is overle-
den ons oud lid en bestuurslid

Gerrit Meijer

Zijn inzet zal in onze "herinnering blijven voortbestaan.

Muziekvereniging
Concordia

VOGELSHOW
in het Dorpscentrum te Vorden
georganiseerd door "de Vogelvriend"

Zaterdag 14 nov. van 10-22.00 u.
Zondag 15 nov. van 11-17.00 u.

Toegang gratis — Verkoopklasse aanwezig.

Vereniging
Het Groene Kruis Vorden

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van een
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 november
a.s. om 20.00 uur in het Dorpscentrum.

Agenda:

1. Opening

2. Notulen

3. Ingekomen stukken

4. a. Oprichting per 1 januari 1988 van de
Kruisvereniging "Midden IJssel" door
de Kruisvereniging "de Berkel", de
Samenwerkende Kruisverenigingen
'Vorden, Warnsveld en Zutphen" en
de Stichting Kruiswerk "Zuidwest
Overijssel";

b. Toetreding als lid van deze nieuwe
overkoepelende organisatie per ver-
melde datum.

5. Contributieverhoging van f 40,- naar
f41,- ingaande 1 januari 1988

6. Rondvraag

7. Sluiting
Het Bestuur

fj CAFÉ - REST. - ZAAL

SE Herberg"^

m.m.v.:

VORDEN
./-x^

Zaterdagavond 14 november

Gezellige dansavond
- orkest 'The Tramps"
- Kamavaisver "De Deurdraejers"
- presentatie IMJCUWe PRINS

karnaval 1987/1988

Aanvang: 20.00 uur Entree f e,-
inelusief koffie en enkele hartige hapjes.

Reserveren?? Tel. 05752-2243

1 Is lekker van de Keurslager!

NEEM NOU ONZE
GELDERSE ROOK

/ WORST BIJVOORBEELD...
Voor het weekend recept:

Varkensstooflapjes Varkenslever
500 gram 4,48 / r> ^ 1 00 gram 0,55

Dit weekend
extra

voordelig:

Balken-
brij

p. kg 3,98

Erwten-
soep

p. kg 3,98

ff?' J

ëjj)
Katen-

varkens-
haasjes

1 00 gram

2,55

Tip voor de boterham:
Uit eigen worstkeuken

Snijworst
100 gram 1,59

250 gram

Grillworst
(aan stuk) 2,98

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O,9o

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4,98

WOENSDAG:

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

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Sint Nikolaasactie
Aanstaande vrijdag 13/11

start de Sint Nikolaasactie
met de bekende BONNEN

Dinsdag 17/11
vindt de
eerste
trekking
plaats.

Vraag vanaf
vrijdag 13/11

naar de bonnen,
want U hebt

dan met de
eerste trekking

Vordense Ondernemers Vereniging

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Sorrie, meneer Florijn,
bijna alle Vordenaren

staan te dringen
voor de

Jonge Brandenbarg
Waarom?

Kwaliteit voor 16,95

Vinotheek Smit
Tel. 1391

Vermoeide huid?
GuUSta bellen voor een brui-

send schuimmasker.

huidverzorging

Guusta Bruggert

het Jebbink 36, tel. 05752-3025

BAZAR
In het souterrain van Villa Nuova, Zutphenseweg 73,
houden wij een verkoping op vrijdag 20 november a.s.

De opbrengst is een kado van onze bewoners voor "de
Wen me".

Wij hopen u allen te ontmoeten van

14.30 tOt 1 7.00 UUr of van

18.00 tot 21.00 uur

Er is van alles te koop, te raden en te winnen:

Rad van avontuur
Pop raden
De leeftijd van ons verplegend personeel
Lekker kopje koffie en thee met cake
Onze heerlijke erwtensoep
en dan natuurlijk onze handwerken
die de bewoners gemaakt hebben.

Tot ziens op de bazar.

De bewoners van
Villa Nuova



l
ECHT ...JE PROEFT'T!

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Buttermilch brot

Italiaanse wijnen
op de proeftafel

a.s. vrijdag
en zaterdag

Vinotheek
Smit

Tel. 1391

Echte Bakker
VAN ASSELT

Stationsstraat 18 - Ruurlo - Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar
toekomstige kandidaten

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar

instructeur B. Hendriksen
Slotsteeg 12 - Hengelo (G) -Tel.: 05753-3213

De best gesorteerde baby-speciaolzaak
in Oost-Nederland...

BABY-CENTRE ZUTPHEN
nodigt u uit. Breng een bezoek
aan onze zaak in Zutphen. Een
geweldige kollektie baby-
kamers, kinderwagens,
autostoeltjes, babyspeelgoed

en vele andere baby-
benodigdheden
wachten op uw komst.

* Reservering voor
latere levering is
mogelijk.

* Tevens leverbaar
positiekleding/
foundation en
kraampakketten.

BABY
CENTER
ZUTPHEN

Schupstoel 5, Zutphen, 05750-14394

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIM1E
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo.Tel. 05735-1418

Een aantal inwoners van Ruurlo zijn bezig

een BELEGGINGSCLUB
op te richten, maar hebben nog te weinig
adspirantleden.
Hebt u belangstelling hiervoor?
Wij denken ook aan gegadigden uit de
omringende plaatsen.
Als de club geformeerd is, kan gerekend
worden op begeleiding van een
beleggingsdeskundige van een van onze grote
banken.

Mocht u zich op willen geven of nadere informatie
wensen, dan kunt u opbellen naar

(05735) 2609 of (05736) 487

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus voor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

o
7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

onderhoudvan centrale verwarming
levering en installatie van a^Bvoor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

VAIEWEIDE
1 bos Chrysanten 3,50

Violen 20 stuks 9,75

Narcissen

20 stuks voor T1,/O

2 Cyclamen 9,75

—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂••̂ ^^ •̂̂ ^^ •̂̂ ^ •̂̂ ^^^ •̂•̂ •̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Gratis lepelrek bij een
BK bestekcassette

Cia naar de winkel en bekijk en koop een
van die 5 prachtige bestekcassettes, -n of'
66-dclig in luxe geschenkdoos.

i£ t ( ï T l •: 'l« a l - «

Kn u krijgt van BK een (vdelig lepelrek
(t.w.v. l' 69,50) niet levenslange garantie
gratis.
S prachtige BK-bestekmodcllen
Kies uit 5 prachtige modellen van hi-tech tot
elegant klassiek, vervaardigd uit hoogwaar

_cligedelstaal|en met levenslange
garantie.

Je eet tenslotte elke dag!
Verkrijgbaar b i j : bwendsen.

Benzine

Dieselolie
Petroleum

Huisbrandolie

De laagste prijzen bij de

Vrije Pomp
G. Weulen Kwenbarg en Zn. BV
Enkweg3-TeTO5752-1811 of 1217

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 16 NOVEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Blauwe werkoveralls 39,95,2 stuks voor 75,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Bij inlevering van deze bon

Muesli kruidkoek
van 4,25 voor

3,75

't winkeltje in vers brood en banket

urin
Zorgt al 50 /aar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Soepele nappaleren kwaliteitslaars met
warme voering. Supervoordelig. Nu of nooit.

Damesmaten

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

Hij kan d'r ook niet afblijven

drie delige parkerset J149.50

LOGA
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TWEEDE BLAD
Donderdag 12 november 1987

49e jaargang nr. 32

Joep de hond stal de show bij
feestavond standsorganisaties
Joep de hond van Borgman had het vrijdag- en zaterdagavond tijdens
de jaarlijkse feestavonden van de afdeling Vorden van Jong Gelre,
Plattelandsvrouwen en GmvL prima naar de /in op het toneel van het
dorpscentrum.
Joep speelde nl. mee in het toneelspel "Geen been om op te staan".
Het moet gezegd: Joep bleek een voortreffehjk akteur. Blafte wan-
neer hij moest blaffen en toonde zich bovendien zeer zindelijk.

Dat was ongetwijfeld de verdienste
van de decorbouwers. Er stond nl.
geen boom op het toneel, dus kwam
Joep ook niet op de gedachte om zijn
pootje op te beuren! Het stuk worst
smaakte hem na afloop zo te zien en
tehoren voortreffelijk.
De leden van Jong Gelre die onder lei-
ding van regissueur Henk Broekgaar-
den het door J. Hemmink-Kap ge-
schreven toneelstuk voor het voet-
licht brachten, deden het voortreffe-
lijk.
Het stuk peelde zich af rondom het
persoontje van weduwnaar Evert Wil-
mink (Dick Regelink). Een beklagens-
waardig man, zo vond Evert zich zelf.
Toen hij evenwel in de gaten kreeg dat
er "aasgieren" in de familie waren die
zijn boerderij wilden inpalmen{Evert
was slecht ter been) toonde hij zijn wa-
re gezicht.

Zoals meestal in een blijspel ook in
"Geen been om op te staan" kwam
uiteindelijk alles letterlijk en figuurlijk
op zijn pootjes terecht. Zelfs trouwde

Evert nog met zijn schoonzuster Han-
na (Wilma Rossel).

Medespelenden waren verder: Ant-
wan Havekes, Henriet Fokkink. Wim
Bannink, Hermien Tiessink, Jan
Borgman, Andre Knoef, I na Broek-
gaarden, Erik Knoef en Karin Boers.
Grime: Ina Eskes en Ina Wesselink;
soufTleuse Carlien Vruggink.

Jong Gelre werd deze avond met ar-
gusogen bekeken. In de zaal was na-
melijk de jury van de provincie Gel-
derland Jong Gelre aanwezig om het
spel, aankleding e.d te beoordelen. In
hoeverre Joep de hond voor een gun-
stige beoordeling kon zorgen is ons
niet bekend!

De organisatie van de feestavonden
berustte vrijdagavond bij de GmvL en
de Plattelandsvrouwen. Zaterdag-
avond wam overwegend jeugdig pu-
bliek opdraven. Toen was de organisa-
tie nl. in handen van Jong Gelre. Bei-
de avonden was er bal na.

• Karnavalsvereniging
"de Deurdraejers"

Komende zaterdagavond 14 novem-
ber zal de nieuwe Prins Karnaval zijn
intrede komen maken in de grote zaal
van "de Herberg" te Vorden. De hui-
dige Prins van "de Deurdraejers"
Prins Fred zal dan zijn taak overdra-
gen. De nieuwe Prins zal worden be-
geleid door de Kopergarde. Tijdens de
feestelijkheden zullen de dansmarie-
kes ook hun opwachting maken.
Het accent ligt deze avond op het dan-
sen. Medewerking zal daarbij worden
verleend door 'The Tramps".

• Tentoonstelling
"de Vogelvriend"

De vogelvereniging "de Vogelvriend"
organiseert voor de eerste keer sedert
haar bestaan een vogeltentoonstelling
in het dorpscentrum te Vorden. Ge-
durende 18 jaren vond deze expositie
elders plaats. De tentoonstelling
wordt gehouden op 14 en 15 novem-
ber. Er worden 200 vogels ingezon-
den, zoals kleurkanaries, bastaarden,
postuur kanaries, grasparkieten en
grote parkieten.
De vogels worden donderdag a.s.
reeds gekeurd. De officiële opening
vindt laats op vrijdagavond door de
voorzitter dhr. Th. Eykelkamp.
Het publiek wordt in de gelegenheid
gesteld om zaterdag 14 november en
zondag 15 november de vogels te ko-
men bekijken
De grote zaal van het Dorpscentrum
wordt speciaal voor deze gelegenheid
door Nutsfloralia met bloemen aan-
gekleed. De leerlingen van de basis-
scholen hebben inmiddels kleurpla-
ten ontvangen die het komende wee-
kend in het dorpscentrum moeten
worden ingeleverd.

• Eerste prijs
Tijdens een nationale wedstrijd in
Goor heeft dhr. W.A. Berendsen, lid
van "de Vogelvriend" een eerste prijs
behaald met een Stel Gloster Con-
sort. Hij behaalde daarmee 182 pun-
ten.

• Medewerkers "de Decanye"
protesteerden in Den Haag

Dinsdag hebben zowel medewerkers
als kliënten van "de Decanije" een be-
zoek gebracht aan het Binnenhof in
Den Haag. Men is erg boos over de
bezuinigingsmaatregelen van het ka-
binet om per l januari aanstaande alle
herstellingsoorden te sluiten.
Een aktiegroep van de vakbond, werk-
nemers en werkgevers van de Herstel-
lingsoorden overhandigde de be-
windslieden in Den Haag een fotopre-
sentatie van de met sluiting bedreigde
herstellingsoorden.
Dinsdag is de eerste dag van de begro-
tingsbehandeling van WVC in de
Tweede Kamer en zal er een beslissing

moeten woden genomen over het al
dan niet openblijven van de herstel-
lingsoorden. De beraadslagingen in
de Kamer duren tot en met donder-
dag 12 november.

• NCVB
Dinsdagavond 17 november komt
dhr. B. Rasker uit 's-Heerenberg een
bezoek brengen aan de afdeling Vor-
den van de NCVB. Dhr. Rasker is lid
van de werkgroep Montferland van
het IVN (Instituut voor Natuurbe-
schermingseducatie). Hij zal aan de
hand van dia's het een en ander vertel-
len over het Montferland.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het
Dorpscentrum.

• Oprichting Industriële Kring
Vorden

Op dinsdag 3 november j.l. werd in
zaal "de Herberg" de oprichtingsver-
gadering gehouden van de Industriële
Kring Vorden. In omliggende plaatsen
bestaan dergelijke kringen reeds lan-
ger. Bij de Kring Vorden hebben zich
ruim 20 bedrijven aangesloten, die te-
samen werk geven aan ongeveer 750
personen. Toelatingscriteria zijn,
naast de vestigingsplaats Vorden, een
personeelsbestand van tenminste 5
full-time personeelsleden. De leden
dienen een bedrijf uit te oefenen in de
industrie of dienstverleing aan bedrij-
ven.
Door een bundeling van deze bedrij-
ven kan men de onderlinge communi-
catie verbeteren. Tevens kan een bij-
drage geleverd worden aan een goed
ondernemersklimaat door gezamen-
lijke belangenbehartiging, ook in kon-
takten met het gemeentebestuur.
Men denkt op deze wijze aanvullend
aan de Vordense Ondernemers Vere-
niging te kunnen opereren.
In het bestuur van de Kring werden
gekozen dhr. J. Rings (Nedac-Sorbo
Groep), B.T. Rondeel (Rondeel B.V.),
J. Krooi (Rabobank), L.J. Evers
(BronkhorstlndustriesB.V.)enB.HJ.
de Regt (Administratiekantoor de
Regt, Bloemendaal en Wiecherinck).

• Vordense Marktvereniging
De hoofdprijzen van de loterij van de
Vordense Marktvereniging zijn dit
jaar gewonnen door:
Ie prijs J. Korenblik, f 1000,-; 2e prijs
C. ten Barge, Dorpsstraat f500,-; 3e
prijs mevr. Vliem, Waarleweg f 250,-.

• Tuin wedstrijden
De werkgroep "Leefbaarheid Vor-
den" heeft een voorstel gedaan aan
Nutsfloralia te komen tot een tuin-
wedstrijd. Dat voorstel houdt in dat er
in voorjaar, zomer en herfst gekeurd
zal worden (het betreft alleen voortui-
nen).
Men zal daartoe juryleden van elders
aan moeten trekken. Dat dat best uit-

voerbaar is, bleek uit ervaringen die
men in Warnsveld opgedaan heeft.
Daar doet men dat reeds 20 jaar en op
veel uitvoeriger schaal dan het oors-
pronkelijk idee van werkgroep en flo-
ralia. Warnsveld neemt n.l. ALLE tui-
nen door de hele gemeente op in de-
keuring.
"Leefbaarheid Vorden" wil beginnen
met degenen die zich daarvoor opge-
ven. Waar dat zal zijn, of er nog kosten
aan verbonden zijn (waarschijnlijk
niet), wat voor prijzen er beschikbaar
komen, moet nog allemaal in de ver-
gaderingen van floralia en de werk-
groep besproken worden.
Men kan nu nog bollen planten; als u
soms plannen hebt voor de winter aan
uw tuin te doen, kunt u daar rekening
mee houden.
Als eenmaal is vastgesteld hoe één en
ander precies verwezenlijkt wordt,
komt er een advertentie in Contact.

• Eerste prijs en promotie voor
muziekver. "Sursum Corda"

De Vordense muziekvereniging "Sur-
sum Corda" heeft zaterdag met succes
deelgenomen aan een muziekcon-
cours welke werd georganiseerd door
de Gelderse Muziekbond en welke
gehouden werd in het Cultureel Cen-
trum te Harderwijk
"Sursum Corda" kwam uk in de twee-
de afdeling Harmonie. Onder leiding
van dirigent Simon Hanswijk werd als
verplicht werk "Ballet and Gaillard"
gespeeld. Het korps behaalde daar-
mee 145 punten.
Als keuzewerk werd gespeeld 'Drie
Schetsen", hetgeen 147,5 punten op-
leverde. Het totaal van 292,5 punten
betekende niet alleen de eerste prijs
voor "Sursum Corda", maar boven-
dien promotie naar de eerste afdeling.
Ook kreeg het korps een beker aange-
boden voor het feit dat zij bij de har-
moniekorpsen met het hoogste aantal
punten uit de bus was gekomen.
Een telefoontje buiten Harderwijk
naar ^«den betekende voor de
"thuisb^lrs" uiteraard dat het korps
feestelijk ingehaald moest worden.

Dit gebeurde dan ook. De drumband
en de majorettese zorgden voor een
"warm"gtethaal. De supportersvere-
niging *Ê "Sursum Corda" liet zich
evenmin onbetuigd. Elk lid dat in Har-
derwijk zijn beste beentje had voorge-
zet kreeg een roos aangeboden.

• Dialektmarkt Lochem
Op vrijdagmiddag en -avond 20 no-
vember a.s. organiseert Vereniging
"Vrienden van de Streektaal veur Lo-
chem en Umgeving" i.s.m. Kringe

Achterhoek en Liemers een Dialekt-
markt bij Zalencentrum "Bousema"
in Lochem.
Er zal ook dit jaar weer een stand zijn
met ouderwetse recepten en voor de
liefhebbers zijn er weer dialekt-Kerst-
kaarten en "Niejoors-kookskes" te
koop.

Verder zijn er op deze markt natuur-
lijk weer boekenstalletjes. In de stand
van het Staring Instituut is o.a. het
tweede deel van het "Woordenboek
voor de Achterhoekse en Liemerse
Dialekten" met als titel: "De mens en
de weerld" verkrijgbaar.

AGENDA

NOVEMBER
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Lezing over "fobieën"
13 t/m 15 Vogeltentoonstelling

Dorpscentrum
13 Bejaardenkring
13 Volleybal in het Dorpscentrum

Jong Gelre
14 In de Reep'n Slipjacht
14 Dansavond Karnavalsver.»

De Deurdraejers in De Herberg
17 NCVB Zwerven door Montfer-

land
18 HVG afd. Dorp Thema-avond in

de Voorde
20 Jong Gelre Regionale leden-

vergadering Halle, Nijhof
24 KBO gym- en soos-middag
24 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Koffiemiddag
26 Bejaardenkring
27 Jong Gelre Alg. Najaarsleden-

vergadering Dorpscentrum
28 Popgroep H AM-Party Dorps-

centrum

DECEMBER
l AJK Dorpscentrum
4 Jong Gelre Bowlen bjUluighen-

rode ^É
8 KBO gym- en soos-rmadag.

Sinterklaasviering
11 Jong Gelre Volleybal in het

Dorpscentrum
13 Fietsclub VRTC Veldtoertocht
13 VAMC de GraafschiAders

Pannekoekenrit 't PanToffeltje
15 NCVB Kerstviering
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstfeest
17 Bejaardenkring Kerstmiddag
18 Jong Gelre Jaarafsluiting

Dorpscentrum
21 HVG afd. Dorp Kerstavond
22 KBO gym- en Kerstviering
28 Hollands Glorie Dorpscentrum

Politieberichten
week van 3 t/m 10 november 1987

Op dinsdag 3 november vond er een snelheidscontrole plaats op de Dorpsstraat
van 16.00 tot 18.00 uur. In totaal passeerden 767 voertuigen, waarvan 11 te snel
(hoogste snelheid 76 km/u).
Ook vond er een snelheidscontrole plaats op de Ruurloseweg (bubeko) van
18.05 uur tot 18.40 uur. In totaal passeerden hier 116 voertuigen, waarvan 7 te
snel (hoogste snelheid 121 km/u).

Op woensdag 4 november is er een personenauto met aanhangwagen uit het
verkeer gehaald, welke beladen was met 52 grindtegels. Het totaalgewicht van
de aanhangwagen was 1620 kg, terwijl het maar max. 750 kg mocht zijn. Verder
is die bestuurder nog bekeurd terzake andere gebreken aan die aanhangwagen.

Op donderdag 5 november is een bestuurder bekeurd op de RW 841, terzake het
niet gekeurd (APK) zijn van zijn personenauto. Bestuurder getrakteerd op een
bekeuring van f 120,-.
- Op de Raadhuisstraat te Vorden is een opgevoerde bromfiets uit het verkeer
gehaald. Controle vindt plaats door de verkeersgroep middels de rollentest-
bank.
- Tevens vond er die dag nog een snelheidscontrole plaats op de Zutphenseweg,
binnen de bebouwde kom. In totaal werden 42 bestuurders bekeurd terzake te
snel rijden. Hiervan zijn 22 bestuurders terplaatse aangesproken en bekeurd.
De andere twintig krijgen nog een transactie thuis gestuurd, daar het vanwege
personeelssterkte niet mogelijk was hen ook terplaatse staande te houden.
- Tijdens de avonddienst kreeg de Vordense politie een telefoontje van een
plaatselijk horecabedrijf, dat aldaar een man wat genuttigd had en de rekening
niet kon betalen. Het bleek een bekende van de politie te zijn. De betreffende
man zit met een machtiging op "het Groot G raffel". Die middag waren er bij de
zaakwaarnemer van die man al een negental telefoontjes binnengekomen, van
zaken waar die man wat genuttigd had zonder te betalen. Het gevolg was, dat de
man behoorlijk aan Bacchus had geofferd. Hem weer afgeleverd bij "het Groot
G raffel".
- Op de Ruurloseweg t.h.v. perceel 45 is een hond, welke onverwacht de weg op
kwam lopen, doodgereden. De hond, welke ernstig was gewond, is door dieren-
arts Warringa met een spuit uit zijn lijden verlost. Het betrof hier een Ierse Set-
ter. De eigenaar is inmiddels bekend en de schade aan de auto wordt vergoed.

Op vrijdag 6 november vond er een inbraak in een woning aan 't Jebbink plaats.
Men vermist geld en sieraden.
- Ook vond er een kleine verkeerscontrole plaats op RW 841. Hier werd l be-
stuurder geverbaliseerd, terzake een defect stoplicht op een aanhangwagen, lx
gewaarschuwd voor een kleine overtreding.
- In samenwerking met de surveillanceafdeling van de verkeersgroep vond er
een alkoholcontrole plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur. In totaal werden 200 be-
stuurders gecontroleerd, waarvan er 100 een blaastest moesten ondergaan. Dit
resulteerde in 17x alkohol gebruikt en lx een rijverbod.

Oproep
Op vrijdag 30 oktober 1987 omstreeks 17.40 uur is een jongeman t.h.v. ca-
fetarie "De olde Smidse" aan de Dorpsstraat, gebeten door een jonge
herdershond. H ier loep een man mee te wandelen. De jongen had nogal
wat schade, zoals broek en dokterskosten. De eigenaar van de hond
heeft zijn naam en adres wel opgegeven echter de jongeman was deze bij
thuiskomst vergeten. Het verzoek is of de eigenaar van de hond zich als-
nog wil melden bij de politie, zodat de schade met de jongeman geregeld
kan worden.

Op vrijdag 6 november heeft de verkeersgroep wederom gecontroleerd voor
snelheid in Vorden:
- Over de Dorpsstraat passeerden tussen 09.30 en 11.50 uur 511 voertuigen,
waarvan er 26 te snel reden. Hoogste snelheid bedroeg 92 km/u.
- Over de Ruurloseweg passeerden tussen 12.55 en 14.25 uur 202 voertuigen.
Hiervan reden 14 bestuurders te snel, waarvan de hoogste snelheid 141 km/u.

Zaterdag 7 november vond er wederom verkeerscontroles plaats op de RW 841.
Twee bestuurders dienen hun autopapieren te tonen. Een bestuurder is be-
keurd terzake het vervoeren van kinderen op een ondeugdelijke zitplaats en één
fietser terzake het fietsen zonder de handen aan het stuur te houden.
- Zaterdagavond zijn er ook nog een tweetal jassen gestolen uit "de Herberg" te
Vorden. Hier was die avond een optreden van de "Livin' Blues". De waarde van
die jassen bedraagt rond de f 300,-.

Tussen zaterdag 7 november 06.00 en 09.00 uur is er ingebroken in de kantine
van de voetbalvereniging Vorden.
Uit de kantine is een hoeveelheid snoepgoed en rookwaren ontvreemd, alsme-
de de stereotoren. De totale schade beloopt ongeveer f 2500,-.

Maandag 9 november is een ondernemer uit Vorden gewaarschuwd terzake het
verkeersgevaarlijk plaatsen van een reclamebord (op aanhangwagen) op de Zut-
phenseweg te Vorden. De fietsers moesten om deze reclamezuil te ontwijken
ver uitwijken en automobilisten moesten weer uitwijken voor fietsers met alle
gevolgen vandien. De aanhangwagen is weggehaald door de eigenaar en hij
zoekt nu andere wegen om reclame te maken.
Dinsdag 10 november is er door een motorrijder van de verkeersgroep Apel-
doorn een bromfiets uit het verkeer gehaald terzake diverse gebreken en het op-
gevoerd zijn.
- Tevens gaf een collega van de radar-afdeling van de verkeersgroep het resul-
taat van een radarcontrole door: op maandag 9 november tussen 10.00 en 13.00
uur passeerden op de Zutphenseweg 342 voertuigen waarvan er 21 te snel re-
den; hoogste snelheid bedroeg 110 km/u (bubeko).

Controle afwezigheidsmelding
In het zomerseizoen van 1987 is de rijkspolitie groep Vorden voor het eerst een
project gestart m.b.t. de "vakantie-afwezigheidsmelding".
Mensen die in deze periode op vakantie zijn gegaan konden op de politiebu-
reaus te Vorden, Warnsveld, Hengelo (G) en Steenderen kaartjes verkrijgen,
waarop zij in konden vullen in welke periode zij op vakantie gingen. Wanneer de
dienst dit toeliet is dan door de politie op willekeurige tijdstippen een controle
uitgevoerd bij de betreffende woningen, waarbij speciaal is gelet of de woning
tijdens de afwezigheid van de bewoners op een speciale manier de aandacht trok
van inbrekers. De,geconstateerde bevindingen werden op een controlekaartje
vermeld die vervolgens door de brievenbus werd gedaan.

Voor de gemeente Vorden kon op 15 november 1987 de volgende balans wor-
den opgemaakt m.b.t. de afwezigheidsmelding:

1. Door 181 families werd op het bureau een afwezigheidsmelding gehaald en
geretourneerd.

2. Uit de door de politie geconstateerde gebreken werden de volgende tips sa-
mengesteld:

a) Laat, om te beginnen, geen deur of raam openstaan, zelfs al bent u maar
even weg. Vergeet ook de balkondeuren of bovenlichten niet te sluiten.
Doe meteen ladders en gereedschap achter slot en grendel. Een inbreker is
zo binnen. Dat heeft de praktijk wel uitgewezen.

b) Een briefje op de voordeur met daarop "wij zijn met vakantie", of voor de
melkman, is een regelrechte uitnodiging voor inbrekers. Evenals het touw-
tje uit de brievenbus. Leg geen sleutels onder de deurmat, op de deurpost of
in het schuurtje. Inbrekers kennen deze "geheime plaatsen" op hun duimp-
je.

c) Laat uw huis er niet "onbewoond" uitzien. Zorg dat de brievenbus niet uit-
puilt. Zorg ervoor dat de gordijnen niet dagen achtereen gesloten zijn. Pro-
beer te zorgen dat het gras van tijd tot tijd gemaaid wordt. Haal niet alle
planten uit de vensterbank.

d) Laat buren of kennissen een oogje in het zeil houden wanneer u met vakan-
tie bent.

e) Let op, waar u in uw huiskamer de kostbaarheden zet. Vestig er niet teveel
de aandacht op, door ze op een van buitenaf niet zichtbare plaats te zetten,
't Lichtje van bijvoorbeeld een videorecorder is vaak snel te zien.

f) Er werd tevens geconstateerd dat er op achterdeuren (toch een plaats waar
veel inbrekers door naar binnen gaan) slechte sloten zijn gemonteerd.
Vaak waren er in achterdeuren erg verou-
derde sloten, het zogenaamde "bonte- . JvVJ \C\^ •
baardslot", gemonteerd. Hiernaast is daar
een afbeelding van geplaatst. Het slot is
voorzien van een simpel sluitmechanisme.
De sleutelbaard heeft een gekromd profiel,
het slot een gekromd sleutelgat. Dat is alles.
Omdat dit slot op zeer eenvoudige wijze
te openen is, voldoet het niet tegen inbraak. Kortom: ongeschikt.
De genoemde bontebaardsloten kunnen veel beter worden vervangen
door de zogenaamde cilindersloten die een stuk veiliger zijn.
Het hieronder afgebeelde "Insteekslot" is er in een renovatieuitvoering.
Dat wil zeggen dat het net zo groot is als het bestaande bontebaardslot. Het
kan dus zonder veel moeite worden omgewisseld. Om het slot stevig te
monteren, moeten er in de oude schroefgaten wel langere schroeven wor-
den geplaatst.

TIJ
Bye

Het vervangen van inbraakgevoelige sloten is één
van de maatregelen die u kunt nemen ter beveili-
ging van uw huis.
Op alle politiebureaus zijn folders verkrijgbaar
waarin u adviezen aantreft m.b.t. beveiligen.



Seniorenclubteam "De Graafschaprijders99

voor derde achtereenvolgende jaar
kampioen van Nederland (Enduro)

Het kampioensteam van "De Graafschaprijders''. Van links naar rechts: Gerrit Arfman, manager,
Johan Braakhekke, Mees Siers, Jan Klein Brinke, WalterArendsen en Jan Slagman, teamleider.

Het seniorenclubteam van de Vordense motorclub "De Graafschapryders" is er dit weekend in het Friese
Mam m in geslaagd om kampioen van Nederland (Enduro) te worden.
Het winnende team bestond uit de ryders Johan Braakhekke KTM 350 CC, Jan Klein Brinke KTM 250
CC, Mees Siers KTM 350 CC en Walter Arendsen Husqvarna 400 CC. Manager is Gerrit Arfman en
teamleider Jan Slagman.

Een verheugde Jan Slagman na afloop
van de rit: "De jongens hebben het
voortreffelijk gedaan. We begonnen
deze kampioensrit al met een redelij-
ke voorsprong op de naaste konkur-
renten. Een voorsprong die in de

voorcompetitie geleidelijk was opge-
bouwd.
Voor ons dus zaak om op de eerste dag
(vrijdag) de 270 kilometer zonder
kleerscheuren zien door te komen.
Dit gelukte voortreffelijk, geen pech

onderweg zodat we vrijdagavond de
kampioenstitel reeds in ons bezit had-
den.

Ik denk dat ons team een rekord heeft
gevestigdjip al die wedstrijden is netA

één keer een rijder uitgevallen. Je
kunt wel stellen dat dit een verdienste
is van het gehele gebeuren binnen de
organisatie van 'de Graafschaprij-
ders'.
Dit weekend waren er bijvoorbeeld 20
vrijwilligers van ons in de weer om de
rijders met raad en daad terzijde te
staan. Allemaal mensen die er een
vrije dag voor opnemen om de hel-
pende hand te bieden.

Uiteraard moeten de rijders het op de
motor zelf doen. Het zijn een stel kna-
pen die in de eerste plaats erg tech-
nisch van aard zijn. Een mankement
aan de motor kan meestal door hen
zelf verholpen worden. Een erg belan-
grijke faktor is datje goed met je spul-
len om gaat.
Het schoonhouden, repareren van de
'fiets' is natuurlijk van essentieel be-
lang om een rit uit te rijden", aldus Jan
Slagman die verwacht dat het ge-
meentebestuur van Vorden de kam-
pioenen t.z.t. zal gaan huldigen.

Zaterdag, de tweede dag van de kam-
pioensrit, hebben de rijders van "de
Graafschaprijders" alles in het werk
gesteld om ook deze dag de rit uit te
rijden. "Dit hadden we ons zelf tot
taak gesteld, al zijn we reeds kam-
pioen, ook deze dag uitrijden. Welaan,
ook dit gelukte voortreffelijk", aldus
Slagman.

Het nationale clubteam van "De
Graafschaprijders" deed het in Fries-
land eveneens voortreffelijk. Dit team
bestaande uit Benno Schuppers KTM
250 CC, Gerrit Hoftijzer Husqvarna
400 CC en Joop Wuestenenk KTM
viertakt 600 CC eindigde op een twee-
de plaats. Ook hier fungeren Gerrit
Arfman en Jan Slagman resp. als
manager en teamleider.

In totaal was "De Graafschapnjders"
met 18 rijders vertegenwoordigd. Hier-
van haalden vijftien de eindstreep; drie
moesten vanwege motorpech uitvallen.

WEEKBLAD CONTACT
GOED EN GRAAG

GELEZEN*

SPORTNIEUWS

• Uitslagen biljarten
Ma. 26 okt. De Boggelaar I-Kranen-
burg I 36-37; do. 29 okt. Modern I I I -
Kranenburg II 29-37; ma. 26 okt. Us-
selstrand III-Kranenburg III 40-22; di.
27 okt. Kranenburg I V-IJsselstrand IV
33-31.

• Dammen Dorpsschool
schooldamkampioen

DCV organiseerde 7 november in
zaal d'Olde Smidse het traditionele
schooldamtoernooi. Dit jaar waren
ook de basisscholen uit Ruurlo uitge-
nodigd, i.v.m. het opheffen van de
damvereniging aldaar. Hieraan werd
gevolg gegeven door slechts l school,
die dus automatisch kampioen van
Ruurlo werd. In het toernooi bleek
deze school echter zeer goed opge-
wassen tegen de Vordense scholen. In
de eindstand bezetten ze een 3e
plaats.
Kampioen werd de Dorpsschool, na-
dat een barrage met school 't Hoge
met 7-1 werd gewonnen. In de laatste
ronde van het kampioenschap verloor
de Dorpsschool overigens van 't Hoge
met 5-3, maar 't Hoge liet nog punten
liggen tegen de Rehobothschool en
de Samenwerkingsschool Kranen-
burg.
De eindstand was:
l. Dorpsschool 4 gespeeld 6 punten 25
bordpunten; 2. School 't Hoge 4-6 20;
3. Rehoboth Ruurlo 4-5 17; 4. Samen-
werkingsschool Kranenburg 4-3 12; 5.
De Vordering 4-0 6.
Het kampioensteam bestond uit: Mi-
ke Voskamp, Frieda Meyerman, Do-
rien van Dijk, Cindy Zweverink en Ni-
cole te Linde. Dorien van Dijk speel-
de alle wedstrijden mee en won ze
ook allemaal.
De Dorpsschool en school 't Hoge
plaatsen zich als eerste 2 voor de re-
giofinale, die op 19 december in La-
ren wordt gehouden. De Rehoboth-
school plaatst zich als kampioen van
Ruurlo voor de regiofinale in Bel-
trum.

DCV 4 - UDC Ulft 2: 5-7
De thuiswedstrijd tegen de Ulftse re-

serves ging voor het vierde team nipt
verloren met 5-7. Reeds vroeg stond
het al 0-4 door nederlagen van Rik
Slutter en Han Berenpas. Jan Hoe-
nink, Anja Bouwman en Henk Esse-
link skoorden gelijkwaardige remises.
Alleen Mike Voskamp kwam als laat-
ste tot winst.

Onderlinge kompetitie
B. Nijenhuis - H. Wansink 1-1; H.
Hoekman - A. Walraven 1-1; H.
Graaskamp - G. Wassink 2-0; B. Hid-
dink - H. Klein Kranenbarg 0-2; S.
Buist - T. Janssen 0-2; Y. Baakman - B.
Rossel 1-1; M. Boersbroek - B. Wen-
tink 1-1; J. Slutter - H. Lenselink 2-0;
F. Meyerman - G. Brummelman 0-2;
H. Ordelman - M. Boerkamp 0-2; M.
Klein kranenbarg - B. Breuker 0-2.
Ondanks zijn nederlaag tegen Harry
Graaskamp houdt Gerrit Wassink zijn
tweede plaats, maar het verschil is da-
nig geslonken. In de top vijf meldde
zich nu ook nestor Herman Wansink,
die na een gedegen partij Bertus Nij-
enhuis op remise hield.
Henk Klein Kranenbarg is na de be-
slissing in het "Kampioenschap van
Wichmond" (winst op plaatsgenoot
Bennie Hiddink) weer flink in de lift
en bezet de 6e plaats.
Stand: 1. Hoekman 477 pnt. (8 gesp.
12 pnt.); 22. Wassink 438 (10-13); 3.
Graaskamp 430 (10-13); 4. Walraven
387 (5-7); 5. Wansink 358 (4-7); 6.
Klein Kranenbarg 355 (7-9).

• "De Zonnebloem"
Op de op maandag 2 november 1987
gehouden bijeenkomst in het Dorps-
centrum te Vorden is besloten tot het
oprichten van een plaatselijke afde-
ling "Vorden".
Tot het voorlopig bestuur zijn geko-
zen Hr. J. Bleumink, mevr. G. Klein
Kranenbarg en dhr. P. Gerritsen.
Zoals bekend richt het werk van "de
Zonnebloem" zich op regelmatig be-
zoek aan langdurig zieken en hulpbe-
hoevende bejaarden van alle gezind-
ten. Bovendien verzorgt de vereni-
ging nog diverse andere aktiviteiten,
zoals boottochten, aangepaste vakan-
ties, ontspanningsmiddagen, e.d.
Belangstellenden voor aktieve deel-
neming kunnen zich ten alle tijde op-
geven bij P.S. Gerritsen, Margrietlaan
16, tel. 3464.

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

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ook de beste service..

UW DEALER

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

LMB VORDEN B.V.

SELZ Silo's van hout
Niet duur

wel duurzaam.
Reeds velen door ons geplaatst.

Wilt u er meer van weten?
Bel 05752-3163
Industrieweg 13

Nieuw bij Barendsen:

Crème-masker
van

KADO (tw.v. 9,95)!

met
Televisie

reparaties
direc*

i.! naar

- ' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIH IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Ik heb voor u nog goeie harde

eiken bielzen
te koop. Uitzoeken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin, etc., etc.
Op de boter- en kaasboerderij

,/N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

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

£
Bij aankoop van 2 huidverzor-
gingsprodukten (vanaf 9,95)
van Patrice Marnal, een crème
masker - voor verschillende

- KADO! Verkrijgbaar bij:

barendse/t
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

PROFITEER NU!
WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE
NIEUWSTE MODELLEN! OP = OP!

* FCD 162, PHILIPS RACKSYSTEEM
MET COMPACTDISC
Dubbel cassette, platenspeler, tuner,
versterker, equilizer en boxen!
PHILIPSPRIJS ,2-2̂ 5-; ONZE PRIJS 4-3S9- Qf\f

OPRUIMKNALLER, NU VOOR o" C

* PHILIPS 10CX1100, Superluxe stereo-
radiorecorder met alles erop en eraan,
o.a. EEN INGEBOUWDE
TELEVISIE! NU VOOR î

PHILIPS HIFI RACK F454
Top-Hifi VOOR-OêSS- NU: 899
DIVERSE PORTABLE RADIO'S
EN RADIORECORDERS

NU VANAF: 49
COMPLETE HIFI SET PHILIPS
Best. uit: tuner, versterker, platenspeler
en cassettedeck, NU SAMEN 4295-

* SCHITTEREND PHILIPS COMBI
RACK, stereo-systeem en kleuren TV
in één W+ E meubel, 4 OQQ

PHILIPSPRIJS-25&9- l WWW

ENZ., ENZ., ENZ., ENZ ......

Installatiebedrijf

rlWinters
Spalstraat 8, Hengelo Gld. Tel. 05753-1280
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u al eens
bij ons geweest?

Nog nooit? Hoe bestaat het!
Wij nodigen u graag uit om eens een kijkje te komen nemen.

U vindt bij ons: • Kleding van niveau voor groot en klein
• Een breigaren afdeling met een enorme keus
• Een uitgebreide schoenenshop met betaalbare prijzen

La Ligna huishoudtextiel
en ondergoed.

Wij begroeten u graag tijdens de UpSD H U IS
op woensdag 11, donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 november in onze zaak.

NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW

TUUNTE CREDITCARD
ledere klant krijgt bij elke besteding van f 25,- een stempel met een waarde van f 1,- op
zijn creditcard. Bij een volle card hebt u f 10,- gespaart voor.uw volgende aankoop.

GRATIS - GRATIS - GRATIS - GRATIS - GRATIS
Om u een stimulans te geven eens een kijkje te komen nemen, geven wij u bij uw eerste aan-
koop, tijdens de Open Huis Dagen, twee stempels ter waarde van f 2,-geheel gratis, doch
uitsluitend tegen inlevering van bijgaande creditcard. (Dus knip hem uit!)

Als iets extra's geven wij U als binnenkomertje

4 SUPER AANBIEDINGEN
om van te watertanden:

CREDITCARD

*!•«•«-
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5xD Theedoeken
De Doek Die Direct Droogt
normaal bij ons 4,95 p.st.
nu 3 stuks m r>
slechts l \Jr~

Streep baddoeken
een zware royale rulle badstof
normaal bij ons 6,95 p.st.
nu 2 stuks * f\
slechts l \J,"~

Heren pantalons
op alle wol/terlenka pantalons
geven wij tijdens deze dagen

10% korting

en op alle
schoenen

10% korting
U ZIET: HET LOONT DE MOEITE OM EENS BINNEN TE WANDELEN

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

TURBO-WASH REINIGT MET
SUPERKRACHTOP.MORMALE
WATERDRUK ** '

DeTurbo-Wash reinigt auto's,
caravans, tegelpaden en zelfs
ramen op de 1 e verdieping
Klik de Turbo-Wash op
de tuinslang, shampoo
erin en er kan gewassen
worden.

verkrijgbaar bij:

barendsen
.Zutphenseweg 15 - Vorden ^

Hoog model huisschoen met larnf^acht gevoerd.
Maximaal comfort.

79,95

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

Spaar modern
en winstgevend met
een extra hoge rente.

ti
* * ^-

De nieuwe spaarcertificaten
van de bank met de S zijn een ideale
spaarvorm. Het zijn waardepapieren
op naam of niet op naam gesteld die
elk jaar vanzelf meer waard worden
en in het 5e en laatste jaar zelfs
9'/4% rente opleveren!

De voordelen op een rijtje:
• elk jaar een hoge rente
• uw geld altijd vrij opneembaar,

zonder kosten
• op naam of niet op naam gesteld

(dus overdraagbaar)
• maximale looptijd 5 jaar
• gemiddelde rente over 5 jaar 6 V4%
• er zijn certificaten van f 1.000,-,

f 5.000,-en f 10.000,-.

Zo werkt het Spaarcertificaat.

Looptijd

lejaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar

Rente
percentage

MN
SH%
6K%
754%
9'/4%

f 1.000,-

1 1.037,30
(1.090,67
11.161,57
f 1.233,04
1 1.368,94

f5.000,-

(3.187.30
(3.433,36
(3.807.83
(6.263,19
(6.844.72

(10.000,-

( 10,373,00
(10.906.72
f 11.615.66
( 12.530,39
f 13.689.45

De nieuwe Spaarcertificaten
van de bank met de *

Centraal en OostelijMkederland

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 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: SchubertstJ^t 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL WilhelmiH^raat 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.

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

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

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

AA/larten:
stttdi doeltreffenjl

Zutphenseweg - Vorden

Heren pullovers
diverse modellen

en
dessins

o.a. Louis Estere
en Equip

normaal 198,- 179,-
bij

nu:
149,- 169^

o.a. Hammer
diverse modellen

diverse Kinderjacks
broeken en

sweatshirts
o.a. Pointer

Barbara farber

50,- 25,-



Sponsors volleybalvereniging "Dash"

Naar aanleiding van de aktiviteiten die het bestuur van de volleybalvereniging "Dash" heeft ontwikkeld
heeft de firma Woltering dezer dagen de nieuwe tenues voor de meisjes A aangeboden.

De jongens A wefden door "de Compagnie", Opeldealer in Zutphen, in het nieuw gestoken.
In totaal worden nu zes teams van "Dash" gesponsord.

Foto's Dash

SPORTNIEUWS

• Dash Sorbo dames met
volle buit terug uit Maria
Parochie (1-3)

Zonder zelf tot grootste daden te ko-
men heeft de aanwezigheid van Carla
Jansen in het damesteam van Dash
Sorbo zaterdagmiddag in Maria Paro-
chie terdege een rol gespeeld. De
ploeg van trainer/coach Jaap Sanders
straalde zelfvertrouwen uit en toonde
zich mentaal sterk.
Dat bleek bijvoorbeeld in de derde set
bij de stand 7-0 in het voordeel van

Krekkers (Dash Sorbo dreigde wegge-
speeld te worden) toen de Vordense
dames louter op karakter deze achter-
stand weg werkte om vervolgens met
9-15 te winnen.
Nee Carla Jansen 'zat deze middag
niet lekker in de wedstrijd. "Drie we-
ken vakantie zonder te trainen kun je
behoorlijk merken", zo vertelde zij na
afloop. Jaap Sanders schreef het min-
dere spel van zijn pupil eveneens aan
konditionele achterstand toe. "Don-
derdagavond hebben we tegen ere di-
visieclub Orion uit Doetinchem een
oefen we d strijd gespeeld en deze met
slechts 3-2 verloren. Carla speelde
toen een berepartij en dat kon zij van-
middag gelet op de konditie niet op-
brengen", aldus Sanders.
Gelukkig voor Dash Sorbo waren er
deze middag twee andere speelsters
die "de kar trokken". Gerrie Koren
stak in een bloedvorm terwijl ook de
pittige Jolande Wentink uitstekend op
dreef was.
Met name de bal die Gerrie Koren in
de uitermate belangrijke fase van de
vierde set (Dash leidde met 12-13) en
Krekkers onder een kakafonie van ge-
luiden (lees aanmoedigingen van het
publiek) aan een geweldige opmars
was begonnen, met een katachtige
sprong retourneerde waarna Elly Nij-

enhuis kon scoren, dwong bewonde-
ring af.
Dash Sorbo speelde in de eerste set
verre van overtuigend. (De warming-
up was tekort, zo verklaarde Jaap San-
ders nadien). Dash kwam weliswar
met 0-4 voor maar moest door per-
soonlijke fouten toch toestaan dat
Krekkers met de eerste winst 15-12
ging strijken. In de tweede set misluk-
te tot viermaal toe de opslag van één
der Krekker-dames. Dash Sorbo had
daar intussen goed van geprofiteerd
en won met 7-15. De derde set "de ka-
rakterset" eindigde zoals omschreven
in 9-15. In de vierde set liep Dash Sor-
bo snel uit naar 3-8. De Krekkers kre-
gen toen steun van het publiek en
even leken de Vordense dames te
wankelen. Het bleef bij wankelen
want de set werd met 12-15 gewonnen
door Dash Sorbo met een 1-3 zege uit
de sporthal "Haambrink" in Maria Pa-
rochie kon stappen.

• Vorden en Pannerden
hielden elkaar in
evenwicht 2-2

Vorden heeft het zondagmiddag thuis
tegen RKPSC uit Pannerden niet ge-
makkelijk gehad. De bezoekers be-
schikten over een hard werkende
ploeg die tot het eind toe bleef knok-
ken voor een goed resultaat.
Wim Harms die in deze competitie al
menig puntje voor de thuisclub in de
wacht heeft gesleept, was er nu de
oorzaak van dat RKPSC alsnog een
gelijkspel kon behalen. Tien minuten
voor tijd, bij de stand 2-1 verkeek
Harms zich op een vrije schop. De Bal
werd van zeer dichtbij door Johan
Sommers ingekopt.
Gedurende de gehele wedstrijd ont-
liepen de ploegen elkaar niet veel. Na
een kwartier spelen kwam de thuis-
club op een 1-0 voorsprong toen Mark
v.d. Linden inkopte en RKPSC speler
Geert Huitink de bal van richting ver-
anderde zodat doelman Lucas Hijde-
mans kansloos was.

Even later liet Johan Sommers een
goede mogelijkheid ongebruikt door
van dichtbij over te schieten. Een
doelpunt van diezelfde Sommers
werd terecht wegens "torpederen"
van doelman Harms afgekeurd. De
ruststand bleef 1-0.
In de tweede helft had Reindjan Wes-
terveld pech toen de bal na een vrije
schop keihard via de lat over het Pan-
nerden doel verdween.
In de tiende minuut werd het gelijk.
Johan Sommers ving de bal in de
draai op en knalde vervolgens hard en
laag in. Wim Harms was kansloos 1-1.
Even leek het erop dat de thuisclub
onder de voet zou worden gelopen
door een fel aanvallend RKPSC. De
Vordense defensie bleef overeind.
Zelfs nam Vorden een 2-1 voor-
sprong. Een door Reindjan Wester-
veld genomen vrije schop werd kop-
pend door Peter Hoevers afgerond.
Het pleitte voor RKPSC dat het bleef
knokken voor de gelijkmaker. Die
kwam dan ook al had de ploeg uit Pan-
nerden daarbij de hulp nodig van
doelman Wim Harms. Overigens was
de 2-2 eindstand een terechte uitslag.

• Uitslagen v.v. Vorden
Zondag 8 november
Vorden l - RKPSC 1: 2-2; Keyenb.
Boys 2 - Vorden 2: 1-5; Vorden 3 - Eri-
ca 5: 10-2; Vorden 5 - Sp. Lochem 8:5-
1; Voorst 7 - Vorden 6: 5-1; Vorden 7 -
Sp. Brummen 9: 4-1.

Zaterdag 7 november
Witkampers Al -Vorden Al: 3-0; V.V.
Reünie A2 - Vorden A2: 19-1; Vorden
BI - Sallandia BI: 1-4; Sp. Eibergen
B3 - Vorden B2: 0-2; Vorden Cl - Die-
renseboys Cl: 3-0; Vorden C2 - Wil-
helmina S.S.S. C2: 7-0.

• Programma v.v. Vorden
Zondag 15 november
Diepenheim l - Vorden l (bekerpro-
gramma); Vorden 3 - Pax 6; Vorden 7 -
Be Quick 7.

Zaterdag 14 november
MarkeloAl -Vorden Al; Vorden A2-
M.E.C. Winterswijk; Keyenborgse
Boys BI - Vorden B2; Vorden Cl - Sp.
Eefde Cl; Vorden BI en Vorden C2
zijn vrij.

• Ratti l - Beekbergen l
(zat.) 3-3

Dat Ratti afgelopen zaterdag na een
0-3 achterstand tijdens de rust toch
nog op gelijke hoogte wist te komen
met de nummer 2 van de ranglijst was
puur te danken aan de wilskracht en
vechtlust van de Kranenburgers.
De eerste helft werd een zeer teleur-
stellende voor de gastgevers. Er werd
niet goed gevoetbald en de counters
van Beekbergen waren zeer gevaar-
lijk. Na 10 minuten spelen stonden de
gasten reeds met 0-1 voor. Een voor-
zet vanaf rechts werd keurig ingekopt
door de linkerspits van Beekbergen.
Evenlater leverde een foutieve terug-
speelbal op Herbert Rutgers het vol-
gende doelpunt voor Beekbergen. Na
een halfuur spelen konden de gasten
zelfs op een 0-3 voorsprong komen.
Na een vermeende overtreding op
Martin Dijkman kon de Beekberger
spits scoren. Veel meer kansen kregen
de Beekbergenaren niet. Ratti daar-
entegen wist zich aanvankelijk geen
raad met de achterstand. Bovendien
had Ratti alle pech omdat inzetten
van Peter Immink en Percey Lash van
de lijn werden gehaald.
In de tweede helft moest het dus ge-
beuren. Een gigantisch offensief van
de Rattianen die alle risiko's op de
koop toe namen bracht reeds binnen
5 minuten een doelpunt. Een voorzet
van stopper Martin Dijkman werd
door de Beekbergen-doelman totaal
verkeerd beoordeeld. De bal ver-
dween via zijn vuist in het doel. Even
later was het al 2-3. Een voorzet van
Percey Lash bereikte Peter Immink in
de diepte, die vervolgens scoorde. Het
beslissende doelpunt liet even op zich
wachten. Nadat Ratti reeds enkele
kansen niet verzilverd had was het
Percey Lash die de stand voor Ratti op
3-3 bracht. Een uitstekende tweede
helft hield Ratti op de been. De 3-3
einduitslag betekent dat Ratti de lei-
ding houdt in de tweede klasse A. De
voorsprong op Beekbergen blijft mi-
niem: l punt. ^^
Zaterdag a.s. mag Ratfl^rch voorbe-
reiden middels een oefenwedstrijd op
de wedstrijd van zaterdag over een
week wanneer Ratti thuis tegen Z.V.V.
l speelt.

• Afdeling dames
Ratti l - Zutphen 2

De aanvang van de wedstrijd begon
zeer geconcentreerd voor de Ratti-da-
mes, daar er met Zutphen 2 ernstig re-
kening moest worden gehouden. Na
tien minuten maakte Carla Addink
een voorzet van Marjo Toebes af 1-0.
Ratti ging vol goede moed verder.
Maar helaas tien minuten later profi-
teerde Zutphen van een verdedigings-
fout. 1-1. Ratti vocht terug. Marjo
Toebes wist door een schitterende lob
er voor rust nog 2-1 van te maken..De
tweede helft verliep zeer gespannen
voor de dames. De stand bleef 2-1.
Opgelucht gingen de Ratti-dames van
het veld af.

• Waterpolo
Nederlaag heren Vorden

De grootste pechvogel in de waterpo-
lowedstrijd tussen OKK en de heren
van Vorden was zaterdagavond on-
getwijfeld Vorden-speler Kier Knol.
Bij de stand 8-6 in het voordeel van
OKK kreeg Kier Knol bewust een el-
leboog tegen zijn gezicht. De Vorde-
naar ontstak van de pijn in woede en
smeet zijn tegenstander de bal vol in
zijn gelaat. Dit laatste werd door de
scheidsrechter gekonstateerd, waarna
Kier Knol het water werd uitgezon-
den en Vorden de strijd met zes man
moest voortzetten.
De onfortuinlijke Kier Knol moest
zich zaterdagavond nog laat onder
doktersbehandeling stellen. Vorden
verloor de wedstrijden tegen OKK uit-
eindelijk met de korfbalcijfers 12-9.
Tot aan het fatale moment van Kier
Knol wogen de ploegen goed tegen el-
kaar op. Tegen de numerieke meer-
derheid van OKK was Vorden in de
slotfase evenwel niet meer opgewas-
sen. De Vordense doelpunten werden
gescoord door Martin Siebelink;
Mark Karmiggelt 2x; Rudi Sloot; Han
Berenpas 2x; Frans Karmiggelt 2x en
Arjan Mengerink.

• Wildrit
"De Graafschapryders"

De Vordense auto en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zon-
dagmiddag de jaarlijkse Wildrit. Een
orienteringsrit met een lengte van 48
kilometer die was uitgezet door de he-
ren A.C. Weevers en B. Regelink.

Start en finish waren bij Café Schoen-
aker, waar de heer B. Regelink na
afloop de prijzen uitreikte.
Deze werden gewonnen door:
Auto's A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo
77 strafpunten; 2. H.J. Cortumme,
Toldijk 82 strafpnt.; 3. WD. Wisse-
link, Ruurlo 144 strafpnt.
Auto's B-klasse: 1. E.A. Versteege,
Hengelo 115 strafpnt.; 2. P. Reinders,
Zutphen 174 strafpnt.; 3. J. Booiman,
Doetinchem 256 strafpnt.

Toerklasse leden: 1. E. Horsting, Vor-
den 64 strafpnt.; 2. G. van Veldhui-
zen, Warnsveld 102 strafpnt.; 3. W.
v.d. Wal, Zutphen 138 strafpnt.
Toerklasse niet-leden: 1. M.J. Olden-
have, Zelhem 67 strafpnt.; 2. M.A.
Veldhuis, Wijhe 97 strafpnt.; 3. T.
Mentink, Haaksbergen 100 strafpnt.
Zondag 13 december wordt de Panne-
koekenrit van "De Graafschaprijders"
gehouden.

• Slipjacht
A.s. zaterdag 14 november wordt er
wederom een slipjacht achter de meu-
te gehouden. De master Jack Bakker
komtmet25koppelsfoxhoundsvande
Koninklijke Nederlandse Jachtvereni-
ging naar Vorden om op traditionele
wijze - zoals dat vroeger in het echt
gebeurde - te jagen.
's Middags vertrekt het jachtgezel-
schap van Hotel "Bakker" naar Kas-
teel "Vorden" waar de meute wordt
gepresenteerd. De voorzitter van het
VVV zal het gezelschap welkom he-
ten en de stirrup-cup aanbieden.
Daarna zullen de sonneurs enige
jachtsignalen ten gehore brengen als-
mede de jacht aanblazen.
Vervolgens wordt de eerste run inge-
zet op de Hengeloseweg ter hoogte
van de Norde-brug. Via het buurt-
schap Delden en een stukje Kiefts-
kamp is de kill in de weide van de fam.
Roeterdink aan de Lieferinkweg.
Daarna in stap via de Lindeseweg naar
de inzet van de tweede run ter hoogte
van smederij Berends.

Als het publiek in de Lindese-enk gaat
staan kan men het hele gebeuren in
Linde prima volgen. Via de Schutte-
straat is de kill in de weide van de fam.
Tjoonk bij de voormalige Vordense
watermolen. Dus bij de brug achter
het kasteel.
In stap via de Leuke, Graaskamp en
Norde wordt de derde run ingezet aan
de Lochemseweg in de weide van de
fam. Berenpas. Deze run loopt paral-
lel aan de Oude Zutphenseweg-Lek-
kebekje en het landgoed Den Bramel
naar Het Enzerink die geheel is geres-
taureerd door de fam. Brahmer. Hier
krijgen de honden hun welverdiende
loon en wordt de jacht afgeblazen.

Dit evenement is alleen te doen met

veel medewerking van de grondeige-
naren, pachters, de plaatselijke EHBO
en de Rijkspolitie, waarvoor het Jacht-
comité zeer erkentelijk is.

• Nederlaag Dash heren tegen
DSC D iepen veen

Een zeer gemotiveerd Dash heren-
team kon zaterdagmiddag thuis niet
verhinderen dat DSC uit Diepenveen
met 1-3 won. In de eerste set wogen de
teams goed tegen elkaar op. DSC be-
schikte over iets meer aanvalskracht
en won met 14-16.
In de tweede set hadden de Vordense
heren het betere spel, hetgeen in een
15-12 zege resulteerde.
In de volgende sets profiteerde DSC
van een aantal persoonlijke fouten
aan Dash zijde, hetgeen resulteerde in
een 9-15 en 5-15 setnederlaag.
Dash had pech dat spelverdelerGerrit
Limpers met een zweepslag halverwe-
ge de tweede set naar de kant moest.
H ij zal waarschijnlijk de komende we-
ken niet kunnen spelen.
Overigens toonde coach Henk Smei-
tink zich in deze ontmoeting tevreden
over het spel van de jonge spelers.

Uitslagen
Dames: Bruvoc l-Dash 2 0-3, VIOS 2-
Dash32-l,Dash4-WSV23-0,Dash5-
Voorwaarts 6 3-0, Hansa 4-Dash 6 0-3,
Bruvoc 5-Dash 7 0-3.
Meisjes: Dash B-Voorwaarts B 0-3.
Heren: Dash 1-DSC l 1-3, Bruvoc 2-
Dash 2 0-3, VIOS 4-Dash 3 0-3, Dash
4-Wilhelmina 3 2-1.
Jongens: Dash A-WIK A 0-3, Isala C-
Dash C 2-1.

• Forse nederlaag Velocitas
dames

De dames van Velocitas hebben thuis
met 0-9 verloren van koploper WSV
uit Apeldoorn. Bij rust hadden de be-
zoekers een 0-5 voorsprong. Na de
rust opnieuw een beter spelend WSV
dat de voorsprong tot 0-9 opvoerde.

• Nederlaag voor heren
Velocitas tegen de Haam 2

De heren van Velocitas verloren de
uitwedstrijd tegen de specifieke coun-
terploeg de Haam 2 met 5-0. Bij Velo-
citas verzuimden M. Gotjé en F. Ba-
rendsen de score te openen. Bij rust
was het 1-0 voor de Haam.
In de tweede helft viel Velocitas aan
maar de Haam scoorde via snelle uit-
vallen 4x, waardoor de eindstandzij
het zeer gefiatteerd, 5-0 werd. Doel-
man Bekker speelde deze avond een
prima wedstrijd.

Programma vrijdag 13 november: FC
Knudde 2-Velocitas 2 en Velocitas 1-
Pavanda (vriendschappelijk); maan-
dag 16 november: Velocitas 1-ZVL 4
en AZC 2-Velocitas l (dames).

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkens-stoofpot met lever
Wanneer u aan een eenvoudige stoofpot met varkensvlees in kleine
blokjes gesneden lever toevoegt, wordt het een gerecht waarvoor me-
nigeen om herhaling verzoekt. U kunt er heel goed één van de vele Ita-
liaanse pasta's of drooggekookte rijst en een salade met (veel) komkom-
mer bij geven.

Reken voor 4 personen op 400 a 500 gram niet al te magere varkenslap-
pen en 200 a 250 gram varkenslever (2 plakken van ca. l centimeter).

Dep de varkenslappen droog met keukenpapier en snijdt ze in dobbel-
stenen. Strooi er wat zout, peper en paprikapoeder over.
Verhit 80 gram boter en bak het vlees er aan alle kanten lichtbruin in.
Voeg 2 gesnipperde uien toe en laat alles, onder voortdurend omschep-
pen, nog zolang bakken tot de uien wat kleur hebben gekregen. Strooi er
door een zeefje l eetlepel bloem over en schep alles enkele malen goed
om.
Schenk er dan 2 deciliter kokende bouillon (van tablet, korrels of poe-
der) en 2 deciliter droge witte wijn (bijv. Muscadet) bij. Roer alles
goed door en breng het aan de kook. Temper de warmtebron. Leg er en-
kele takjes peterselie en/of selderijblad en l klein laurierblad bij. Doe
het deksel op de pan en laat alles boven een zeer matig afgestelde warm-
tebron gedurende l uur zachtjes stoven.
Maak intussen de lever met keukenpapier droog. Snijd de lever in pink-
dikke reepjes met een langte van 4 centimeter. Strooi er wat zout, peper
en een beetje fijngewreven gedroogde tijm over. Schep alles goed om en
stuif er daarna een beetje bloem door een zeefje over. Schep opnieuw al-
les even om.
Verhit in een kleine koekepan 40 a 50 gram boter en bak de reepjes lever
er onder voortdurend omscheppen in 4 minuten aan alle kanten bruin
in.
Verwijder laurierblad en takjes tuinkruiden uit de stoofpot. Roer er l de-
ciliter gezeefde tomaten (pomodoro passato) door en breng alles aan de
kook. Doe het gerecht over in een voorverwarmde schaal, voeg de reep-
jes gebakken lever toe en strooi er tenslotte wat fijngesneden bieslook
over.
Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: 1710 kj (410 kcal)


