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Meester Joh. J. van Dijk bij verlaten school:

„Prettige kinderen in de Achterhoek"
Toch nog vrij onverwacht heeft meester Joh. J. van Dyk de openbare lagere school
in Vorden verlaten. Vyf en dertig jaar heeft hy in het Achtkastelendorp voor de klas
gestaan. Aan van kelijk was gepland dat meester Van Hij k l november aanstaande op
62-jarige leeftijd de VUT in zou gaan.

Meester Van Dijk: „Het ging allemaal heel
erg snel. Vanwege de daling van het aantal
leerlingen moest er op l augustus een leer-
kracht bij ons op school afvloeien. Een pro-
bleem voor de school temeer daar ik pas in
november zou vertrekken. Op dat tijdstip
zou er dus weer een leerkracht moeten
worden aangetrokken. Ik heb toen voorge-
steld om per l september in de VUT te mo-
gen gaan, zodat niemand ontslagen be-
hoefde te worden. Zowel voor de school als
de gemeente een welkome oplossing", zo
zegt Van Dijk die er aan toevoegt dat hij in
zijn hart nog liever een poosje was geble-
ven.

Beste tijd
In 1947 kwam Van Dijk naar Vorden. Daar-
voor was hij ruim 2,5 jaar werkzaam op een
school in Apeldoorn.
„Ik weet nog goed dat ik op zondagavond
de sollicitatiebrief op de post heb gedaan.
Twee dagen later (op dinsdag) stond mee-
ster J.G. Vedders (toenmalig hoofd) reeds
bij mij op de stoep. Zo was Vedders, met-
een aktie nemen. Goed, ik werd aangeno-
men. Terugkijkend kan ik niet anders zeg-
gen dat ik een beste tijd heb gehad in Vor-
den. Nooit de behoefte gevoeld om weg te
gaan. Eenmaal heb ik gesolliciteerd, dat
was echter ook in Vorden toen Pongers op
de Medlerschool vertrok. Men koos voor
een ander, ik heb er niet wakker van gele-
gen", zo zegt meester Van Dijk.

Oude stempel
Meester Van Dijk vindt zichzelf een onder-
wijzer van de 'oude stempel'. „Ik ben nooit
zacht voor mijzelf geweest. Dus ook niet
voor de kinderen. Tempo houden. Ik heb
altijd geprobeerd om de kinderen iets voor
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Wenken in verband met
de bestrijding van
bacterievuur
In Nederland heeft deze zomer een explo-
sieve uitbarsting plaatsgevonden van bac-
terievuur. Niet alleen de fruitteelt (appel
en peer) maar ook het openbaar groen, het
landschap en particuliere terreinen wor-
den ernstig door deze ziekte bedreigd. Te-
gen bacterievuur staan geen andere bes-
trijdingsmethoden ter beschikking dan het
wegnemen en vernietigen van aangetaste
struiken of delen daarvan.
De volgende planten kunnen door bacte-
rievuur worden aangetast: Cotoneater
(dwergmispel), Crataegus (meidoorn), Cy-
donia (kweepeer en kweeonderstam). Ma-
lus (appel en sierappel), Oyrus (peer), Py-
racantha (vuurdoorn), Sorbus (lijsterbes)
en Stranvaesia.
De meest gevoelige waardplanten naast de
peer blijken de Cotoneaster salicifolius en
Cotoneaster watereri en de Crataegus mo-
nogyna en Crataegus oxyacantha te zijn.
De Plantenziektenkundige Dienst heeft de
onderstaande aanwijzigingen gegeven hoe
de ziekte kan worden herkend.

KENMERKENDE SYMPTOMEN

Winter
Verschrompelde jonge vruchtjes of bloem-
trossen die aan de takken zijn blijven han-
gen. Kankerplekken op stam en dikkere
takken. Bast plaatselijk paars verkleurd.

Voorjaar
Kankerplekkken vochtig, soms met bacte-
rieslijm aan de randen, dat eerst wit is,
maar snel oranje en later geelbruin wordt.
Verwelkende of . verdroogde bloemen,
soms als 'vaantjes' aan scheuten.

Zomer en herfst
Verwelkende of reeds verwelkte bloesem
bij laatbloeiende struiken (Cotoneaster)
en bij de nabloei van peren.
Verwelkende of verdroogde scheuten veel-
al met vaantjes aan de top.
Verwelkende, later verdroogde bladeren,
bruin tot zwart wordend, eerst aan de
vruchtspoortjes en de scheuten, later aan
de takken.
Soms druppels helder bacterieslijm aan
bladsteeltjes en scheutjes die door regen
kunnen uitvloeien en na opdrogen daar
achterblijven als een zilverachtige film.

Algemeen
Kenmerkend is dat de verdroogde bloe-
sems, bladeren en vruchtjes niet afvallen,
maar lang blijven zitten, tot in de winter
toe.
De ziekte verspreidt zich dikwijls snel door
de boom.
Bij aansnijden van de bast onder een aan-
tasting roodbruin gevlamde verkleuring
zichtbaar, later door secundaire rotting
bruin wordend, veelal vochtig.

R i c h t l i j n e n h i j aantasting door bacterievuur
- Geïnfecteerde delen 70-100 cm onder

de zichtbare aantasting wegnemen.
- Als de struik tot over de helft, van bo-

venaf gerekend is geïnfecteerd, dan de
struik of boom bij de grond afzagen.

Betracht de grootst mogelijke hygiëne.

Omdat de bacteriën niet te zien zijn, be-
merkt men ook niet hoe groot het besmet-
tingsgevaar is. Vooral het bacterieslijm is
zeer infectieus! Een' druppel bacterieslijm
bevat miljoenen bacteriën!

ONTSMETTING GEREEDSCHAP
BITTERE NOODZAAK

De schaar of zaag na elke verwijderde tak,
of zeker na de behandeling van een Aange-
taste struik of boom, het gereedschap even
dopen in een emmertje met ofwel
- brandspiritus. Denk er wel om dit re-

gelmatig te verversen.
- 3%lysol
- l deel formaline 40% op 9 delen water.

Voorts:
- Handen wassen met ontsmettingszeep

G 11 ofwel Unicurazeep
- Laarzen of ander schoeisel voor het ver-

laten van het perceel afvegen met een
lap of in een bak met formaline of lysol.

- Gebruikte kleding reinigen door was-
sen of stomen.

Meidoomhagen
Om besmetting vanuit aangetaste mei-
doornhagen tegen te gaan is het niet nodig
deze hagen te rooien. Het is voldoende om
de hagen op een hoogte van l meter a l
meter 20 af te zagen. Daarmee wordt de
ziekte in de meidoorn in de meeste geval-
len afdoende bestreden.
Ook uit het oogpunt van landschapsbe-
heer is het trouwens wenselijk dat mei-
doornhagen om de 6 a 8 jaar een keer deze
onderhoudsbeurt ondergaan. Om de afge-
zette haag te beschermen tegen vraat door
vee verdient het aanbeveling op één meter
afstand voor en achter de haag een raster te
plaatsen.

Meldingsadres
Wanneer men vermoedt dat bacterievuur
aanwezig is wordt men verzocht hiervan
melding te maken bij het dichtsbijzijnde
districtskantoor van de Plantenziekenkun-
dige Dienst of bij het gemeentehuis in Uw
woonplaats, tel nr. resp. 08340-24253 en
05752-2323.

Collectevergunning
Burgemeester en wethouders van Vorden
hebben voor de periode 13 tot en met 19
september 1982 een collectevergunning
afgegeven aan het "Prins Beatrix Fonds".

Afsluiting gedeelte van de Baakseweg
In verband met herstraatwerk van de Baak-
seweg zal het gedeelte tussen de Hackfort-

selaan en de Riethuisweg worden afgeslo-
tr alle verkeer in beide richtingen en
or de periode 13 tot en met 24 sep-

tember 1982, of zoveel langer of korter dan
nodig is in verband met de uit te voeren
werkzaamheden. De omleiding van het
verkeer zal naar gelang de voortgang der
werkzaamheden, per wegvak geschieden
en door verkeersborden worden aangege-
ven.

Publikaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de afdeling I ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de datum
van publikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan Woningbouwvereniging "Thuis

Best", Kerkekamp 23a, Hengelo Gld,
voor de bouw van 4 woningwetwonin-
gen en 8 wooneenheden in Hoetinkhof,
nummers 193 tot en met 215.

2. Aan de heer B.H. Tiessink, Deldense-
broekweg 5 te Vorden voor het plaatsen
van een kunstmestsilo aldaar.

3. Aan de heer L.V. Eek, Smidsstraat 6 te
Vorden voor het bouwen van een ber-
ging aldaar.

4. Aan de heer M.G. Wolsing, Nieuwstad
39 te Vorden voor het bouwen van een
dakkapel aldaar.

KNIPTIP
Niemand de deur uit voor
een dagje genieten in de
buitenlucht zonder de ca-
mera! Om alle leuke bele-

venissen
vast te
kunnen
leggen.

Opening seizoen K.P.O.
De K.P.O. start het seizoen op 21 septem-
ber a.s. 's avond wordt begonnen met een
Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk
te Kranenburg. Daarna is er een bijeen-
komst in zaal Schoenaker. Aldaar zal infor-
matie worden gegeven over de A.A. (Ano-
nieme Alcoholisten). Gesproken wordt
over het alcolholisme van deze tijd, wat is
en doet de A. A. Getracht wordt de familie-
groep Al-Anon in deze informatieavond te
betrekken.

'later' mee te geven. Problemen met kin-
deren heb ik vrijwel nooit gehad. Ach, in
de hele Achterhoek zijn de schoolkinde-
ren prettig in de omgang. Plattelanders lig-
gen altijd goed", zo meent Van Dijk.
Van al die nieuwe onderwijsmethoden die
de laatste jaren zijn ingevoerd was Van
Dijk niet zo kapot. „Ik hield liever mijn ei-
gen straatje met wat oude dingen er tus-
sendoor. Wanneer je zolang als ik voor de-
zelfde klas hebt gestaan heb je bijna geen
boekjes meer nodig."

Aktie op velerlei gebied
Behalve als schoolmeester was Van Dijk
ook bij vele nevenaktiviteiten betrokken.
Zo was hij degene die 33 jaar geleden voor
het eerst het 'vierdaagse schoolreisje' orga-
niseerde.
„Leuke ervaringen, behalve die ene keer
dat kinderen van.een andere school in on-
ze jeugdherberg bij mij jeukpoeder in de
tas hadden gedaan. Ik moest mij later on-
der doktersbehandeling stellen", aldus
Van Dijk.
Ook deed Van Dijk in schoolverband veel
aan Veilig Verkeer voor de kinderen. (Hij
is al vanaf 1953, toen hij de afdeling Vorden
van Veilig Verkeer mee hielp oprichten,
belast met het sekretariaat, na ook nog een
poos voorzitter te zijn geweest). Verder is
Van Dijk al 24 jaar voorzitter van de plaat-
selijke EHBO. Sekretaris 'Vereniging
Openbaar Onderwijs'; sekretaris Bad en
zweminrichting 'In de Dennen'.
„Vervelen doe ik mij dus niet. Gelukkig
heb ik nu wat meer tijd voor een paar hob-
bies zoals tuinieren, vissen en fietsen", zo
zegt Van Dijk die nog opmerkt dat hij altijd
een goede verstandhouding met de colle-
ga's op school heeft gehad.

Raad akkoord met nota
volkshuisvestii
De raad van de gemeente Vorden is don-
derdagavond akkoord gegaan met de nota
volkshuisvesting. Een van de belangrijkste
aspekten uit deze nota is de versoepelinng
van de verkoopwaardMfcdie voortaan toe-
gepast zullen wordel^^e heer C. Chr.
Voerman, fraktievoorzitter van het CDA
was blij dat het college niet geheel en al af-
wijzend staat tegenover projektontwikke-
laars. De heer Voerman verzocht het colle-
ge in de.toekomst wat ruimte "in te bou-
wen" voor Casco-woningen. De heer B.
van Tilburg meende dat "zelfbouw" ook
wel iets is voor de kleinere gemeenten.
Burg. Mr. M. Vunderink was het met beide
heren eens dat het in de huidige tijd onver-
mijdelijk is om iets in die richting te bie-
den. De heer Vunderink beaamde de in-
druk die di, heer van Tilburg had gekregen
dat het college voornamelijk wil bouwen
voor minder-draagkrachtigen.
De heer H. Tjoonk, fraktievoorzitter van de
WD zei dat het de WD zeer aansprak dat
de selektiekriteria en verkoopvoorwaarden
weer teruggebracht zijn. Burgemeester
Vunderink wees er wel op dat mocht de si-
tuatie op de bouwmarkt zich in de toe-
komst wijzigen de verkoopwaarden dan
wellicht opnieuw vastgesteld zouden moe-
ten worden. "We geven dan wel tijdig de
signalen", aldus Vunderink.

Gezamenlijke startdienst
De Gereformeerde kerk en de Hervormde
gemeene te Vorden hopen a.s. zondagmor-
gen 12 september een gezamenlijke start-
dienst te houden in de Herv. Dorpskerk.
Ds. Zijlstra en Ds. Veenendaal zullen D.V.
deze bijzondere dienst voor jong en oud
leiden. Het thema luidt: "Teken van hoop".
Ook het Vordens Jongerenkoor "Iner-
Christ" hoopt aan deze gezamenlijke
dienst mee te werken, evenals de organist
Rudi van Straten.
Iedereen is er zeer welkom. Uiteraard ook
de Jeugdkerk en de Zondagsscholen in het
Dorp en in Medler-Linde.
Na de dienst volgt er de oversteek naar het
Dorpscentrum om elkaar te ontmoeten,
koffie te drinken en het programma boekje
te ontvangen voor het komende kerke-
werk.
Iedereen is hartelijk welkom a.s. zondag-
morgen 12 september in de Vordense
Dorpskerk en het Vordense Dorpscen-
trum.

Kinderoppas

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Ook de zondagsschool
De zondagsschool is de voorbije zondag al
van start gegaan, maar wil natuurlijk ook
graag deelnemen aan de gezamenlijke
startdienst in de Dorpskerk op a.s. zondag-
morgen 12 september.
De kinderen die de voorbije zondag aanwe-
zig waren hebben een uitnodiging daar-
voor ontvangen. Het is de bedoeling dat de
kinderen zoveel als mogelijk is met de ou-
ders naar de kerkdienst gaan en zo ook sa-
men plaats nemen in de kerk. Kinderen die
alleen komen, worden door een leidster
graag opgevangen nbij de Voorde om dan
samen ter kerke te gaan.
De leiding van de Zondagsschool te Med-
ler/Linde haalt de kinderen die alleen naar
de kerk gaan op bij het Clubgebouw te
Medler en wel een hal fuur voor de kerk-
dienst in de Dorpskerk begint.
Na de dienst is er dan de bijeenkomst in het
Dorpscentrum. Daar kunnen de kinderen
een frisdrankje drinken en een heel bijzon-
dere film zien. Kom maar kijken...

Ook voor de Wildenborch
De gezamenlijke startdienst is uiteraard
ook bestemd voor de Wildenborch. Daa-
rom is er a.s. zondagmorgen 12 september
geen kerkdienst in de Wildenborchse ka-
pel. Iedereen is welkom in de Dorpskerk.
Daarna is er stellig weer het vaste ritme
van: Kerkdiensten in de Wildenborchse
kapel op de 2e en 4e zondag van de maand.
Als het anders loopt, wordt het duidelijk
bekend gemaakt.

Start- en spelmiddag van
de clubs
De clubs van de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente houden een start-
en spelmiddag op a.s. zaterdag 11 septem-
ber en wel op/bij de camping van de fami-
lie Berenpas aan de Mosselseweg.
Deze start-middag is bestemd voor jeugd
vanaf de Ie klas van de basisschool tot en
met klas 4 van het voortgezet onderwijs.
Het vertrek per fiets is om half twee bij de
gereformeerde kerk aan de Zutphenseweg
te Vorden, tegenover het Postkantoor.
Voor kinderen die niet per fiets kunnen
gaan, is er daar vervoer aanwezig. Iedereen
is er welkom om ook zo al kennis te maken
met de Clubs die van start gaan in de week
na de start-kerkdienst op zondagmorgen 12
september. In het boekje dat "alles ver-
meld over het komende Kerke-werk 1982/
1983" staan ook de dagen en uren aangege-
ven van de verschillende jeugdclubs. Voor
informatie over de genoemde start en spel-
middag en ook over de clubs geven we hier
uit de vele adressen van de leiding en de
jeugdraad een adres aan u door: Mevrouw
Brinkhorst-de Jonge, jeugdouderling,
Brinkerhof 31, Vorden. Telefoon 2419.

GEBOREN: Thijs Groot Roessink
ONDERTROUWD: J.H. Meijer en H.
Bekman
GEHUWD: J.B. Looman en H.A. Loman.
R.B. Sietsma en J. Milius
OVERLEDEN: W.F. de Boer-Rosenwald,
oud 73 jaar.

Elke zondagmorgen is er tijdens de kerk-
dienst in de Dorpskerk kinderoppas in
zaaltje 3 in "de Voorde", Kerkstraat 15.
Voor de kleintjes is er die oppas dus ook op
a.s. zondagmorgen tijdens de gezamenlijke
startdienst.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur Gezamenlijke Startdienst in de
Dorpskerk. Ds. Zijlstra en Ds. Veenendal.
m.m.v. Vordens Jeugdkoor "Inter-Christ".
Na de dienst: Ontmoeting en koffie in het
Dorpscentrum.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zie de Dorpskerk.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 12 september 10.00 uurds. J. Vee-
nendal ds. J.R. Zijlstra (gez. startdienst in
de N.H. Kerk) 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 11 en zondag 12 september dr.
Vaneker, tel 2432. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoen-
de arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 11 september 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wegche-
laer. tel. 1566. Tevens de komende week
avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
E. de Haan, Borculo tel. 05457-1288.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151, Graag bellen voor
9.00 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

A.A.W. H L I I . P V I RI l N1NG
Mevr. K. A. Allena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-1().()() uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

A L P H A - H U L P V I . K L H N I N C ;
Mevr. K.A. A l t c n a , spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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





Wij zijn blij met ons zoontje en
broertje dat werd geboren op 1
september 1982 en noemen
hem

THIJS

Hans, Greta en Jasper Groot
Roessink, 7251 WR Vorden,
Brinkerhof 2.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op onze
trouwdag ontvingen, danken
wij u allen hartelijk

BERRIE EN MARGA
PETERS

Patrijsstraat 91
Brummen

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op onze
trouwdag ontvingen, danken
wij u allen hartelijk

DINANTENGERDIEN
HENDRIKSEN

Vorden, september 1982
Het Kerspel 16

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven, ons
betoond tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze gelief-
de man, vader en grootvader

JAN HENDRIK
NIJENHUIS

zeggen wij buren, familie en
vrienden hartelijk dank.
Namens de familie J. Nijen-
huis-Bannink, Vorden, sept.
1982, Mosselseweg 7.

Dalo tonnen
te koop Houten vaten (regen-
tonnen) v.a. 1 2,5 tot 200 liter.
Prijzen vanaf 1 2,50
Inl. Meidoornstraat 1 a, Henge-
lo Gld. tel. 05753-2759

De Nutsbabysitcentrale
wordt van 9 september tot 27
september waargenomen door
mevr. Stertefeld, tel. 1897

Te huur gevraagd: meisje van
19 zoekt woonruimte.
Tel. 05730-3674

Franse les. Franse conversatie
voor gevorderden.
Mevr. Jongbloed, tel. 05752-
3105.

Te koop gevr: een 2e hands
Grote Oosthoek Encyclope-
die.
Reacties richten aan: Postbus
53, 7250 AB Vorden.

Te koop: olietank boven-
gronds. 1100 liter (ged. ge-
vuld). Gazonmaaier Atco de
luxe
Rossel, tel. 3015

Te huur gevraagd: etage flat
of een kleine woning in Vor-
den en omgeving. Straal ca. 10
km.
Harry Platzer, Telefoon: maan-
dag en dinsdag 05244-1256,
woensdag t/m zondag 05752-
1312.

Te koop: 3,5 ha kuilgras. Brief-
jes inleveren voor maandag 13
september 1 2.00 uur.
A. Versteege, De Horst 3, Vor-
den.

Wie wil er mijn diepvrieskist
(merk Bosch 300 l) ruilen voor
een diepvrieskast? 200 of 300
l.
Mispelkampdijk 4, Tel. 2935.

Hou de kou en dokter van uw
lijf, draag thermolana onder-
goed. Koop het bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

Te koop: Koelkast, gasfor
nuis, afzuigkaap, Itho, aan-
recht 2,20 lang roest vrij staal,
2 kasttjes.
H.J. Zemmelink, Ruurlo. Con-
stantijnlaan 9.

Te koop: Beste zwartbles
dekrammen + ooien.
S. v.d. Meulen, Schoolweg 12,
Vierakker. tel. 05754-717.

LEGO
BAZAR SUFFERS

KRANENBURG

THEO GROOT NUELEND
en

ANJA DE ROZARIO

l »i
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gaan trouwen op 16 september 1982 om
11.45 uur in het gemeentehuis„Kasteel Vor-
den".

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. kerk
te Vorden om 14.30 uur door de weieer-
waarde heer ds. J. Veenendaal.

Dagadres: 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te §
Vorden.

|
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur. §

Ons adres is: |
Lindeseweg 7, 7251 N G Vorden.

GEERT VAN DER WERF
en

JACQUELINE BOGCHELMAN

hebben het genoegen U kenniste geven van |
hun voorgenomen huwelijk. |

Sittard,
Vorden,

De voltrekking hiervan zal plaatsvinden op
zaterdag 1 8 september a.s. om 14.30 uur in
het gemeentehuis "Kasteel Vorden".

Gelegenheid tot gelukwensen van 17.30
uur tot 19.00 uur in Hotel "'t Losse Hoes",
Holterweg 14 te Holten.

September 1982

Toekomstig adres:
Brewerstraat 6, 6369 EN Simpelveld

Onze ouders

AB BERENPAS
en

RIE BERENPAS-VAN DE KAMP

zijn 13 september a.s. 25 jaar getrouwd.

Carolien en Frans
l na en Freek
Bert
Ab

Zij hopen dit te vieren op 17 septemner a.s
Wilt u hen feliciteren, dan bent u van h
welkom in „De Herberg", Dorpsstraat
te Vorden, tussen 16.30 en 18.00 uur.

Mosselseweg 1, 7251 KT Vorden

Op 1 3 september a.s. zijn wij 25 jaar ge-
trouwd.

H. KLEIN GELTINK
H. KLEIN GELTINK-BRUIL

Deze feestelijke dag hopen wij met onze
kinderen en moeder te herdenken op vrij-
dag 1 7 september a.s.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.30 uur in zaal de Luifel, Dorpsstraat 11,
Ruurlo.

7251 MR Vorden, September 1982
Hoge Slagdijk 2

i
§
$

14 september a.s. zijn onze ouders

HANS SPITHOVEN
en

DINY SPITHOVEN^HENDRIKS
FRANSSEN

25 jaar getrouwd

17 september willen zij dit vieren met een
eucharistieviering om 13.30 uur in de St.
Antoniuskerk te Kranenburg; waarna sa-
menkomst in zaal Schoenaker.

Zij die onze ouders willen feliciteren kunnen
dat doen van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Dagadres: Zaal Schoenaker, Kranenburg/
Vorden

7251 LV Vorden, september 1982
De Banenkamp 6

Yoga in Vorden
Gratis kennismakingsles. Ook voor ou-
deren.
Dinsdagmorgen 21 september 10.30
tot 11.30 uur in het Dorpscentrum.
Slaapzak meebrengen.

Theo de Gans
Gediplomeerd leraar.

YOGA-VEDANTE
Inlichtingen tel. 08338-3143.

l
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AFSCHEID „MEESTER VAN DIJK"

Na 35 jaar „Meester" te zijn geweest voor velen van U,
neemt meester van Dijk aftcheid van de Openbare La-
gere School te Vorden.
Wij menen er goed aan te doen clle oud leerlingen,
vrienden en bekenden gelegenheid te geven om per-
soonlijk afscheid te nemen van Meester van Dijk.
Donderdag 23 september 1982 is er daarvoor een re-
ceptie van 19.00 - 21.00 uur in zaal De Herberg, Dorps-
straat te Vorden.
Om Meester van Dijk een passend afscheidskado aan te
bieden, hebben wij een rekening geopend bij de Rabo-
bank te Vorden. Rekeningnr. 36. 64. 44. 050, giro van de
bank is 862923.

de Oudercommissie

Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan onze
lieve moeder en oma

AALTJE SCHOLTEN
weduwe van Hendrikus Hissink

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: W.M. Hissink
GA. Hissink-Walgemoet
Irna en Herbert

Vorden: H.J. Krijt-Hissink
J. W. Krijt
Jan, André en Karin ^^L

Eefde: T. Bloemendaal-Hissin^^
HA. Bloemendaal
Ernst en Carla

Lochem: H.J. Hissink
WJ. Hissink-Beltman
Lianne

7251 HD Vorden, 5 september 1982
Rietgerweg 1

Moeder is opgebaard in het mortuarium van de Monuta
Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot
condoleren woensdag 8 september van 19.30tot 20.00
uur.

De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 9 sep-
tember om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerkte Vor-
den, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden om 14.00 uur.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condole-
ren in het rouwcentrum Het Jebbink 4 te Vorden.

Heden werd plotseling uit onze familiekring weggeno-
men onze schoonzuster en tante

WESSELINA HERMINA
MAALDERINK

weduwe van T. Beeftink

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: H. Eggink
H.J. Eggink-Beeftink

Vorden: J.W. Oortgiesen
H.G. Oortgiesen-Eggink

Zelhem: G. Berendsen
H.J. Berendsen-Eggink

Warnsveld, september 1982

Ze zijn er weer!
Speculaasjes

volgens oud recept
bij

't winkeltje in brood en banket

Burg Galleestraat 22 Vorden Telefoon 057J2 - 1177

ZONDAG 12 SEPTEMBER

TORPEDO'S

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

Voor

t
hebben
klachten
streert u
stelling t
verend.
dat u wet
voeten o
ook nog
Maak da
ber.

SCr
Dorpsstr

alle mensen met voetklachten:

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN !

DINSDAG 14 SEPTEMBER

/vij weer een hele dag gereserveerd voor mensen met voet-
Een voetkundige maakt dan gratis uw voetafdruk en demon-
tevens de Vibrion-Veer, een Zweedse uitvinding. In tegen-
ot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion-Veer
Deze aktiveert de spieren en bloedsomloop en zorgt ervoor
jr dagelijks elastisch verend zonder vermoeidheid of pijnlijke
p natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan
gratis krijgt u niet elke dag.
arom even een afspraak tel. 05752-1 342 voor 1 4 septem-

IOENENZAAK WULLINK
aat 4 - Vorden.

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN !

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

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

Gezien in de Telegraaf

Voila,
de nieuwe

herfst
kollektie

van
Ines Couture

Te koop bij:

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open tussen 6+7 uur
Zaterdags doorlopend open tot 4 uur.

ÏIES)
couture
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Geldig van 9/9-11/9.

13?*Riblappen
heel kilo

Stroopwafels
groot pak a
10 stuks
van 1.79 voor

Smelik torn-
poezenmix
per pak 6 stuks
van 3.25
nu voor

989
Superunie
speculaas
groot pak a
400 gram
van 1.39 voor

Q99
Stimorol
weekendpack
van 2.39 voor

Engels drop
baal a 400 gram
van 2.59 voor

Superunie
koffie
vacuüm pak a
250 gram
van 3.39 voor

998
Korstplakjes
pak a 450 gram
van 2.49 voor 199
Unox
leverpastei
per set 3 blikjes
a 56 gram
van 1.79 voor

459
Honig
macaronie
groen of rood
groot pak a
900 gram
van 7.49 voor

Heineken bie
per krat 24 fles
V.S. prijs

Melkbrood
800 gram voor

1395

Volkoren
krentenbollen
4 stuks voor

Chocolade-
hazelnoot-
cake
450 gram nu

Magere
Runderlappen
500 gram voor
Borstlappen
heel kilo 10?'
Malse
Bieflappen
100 gram voor
Achterham
zonder vet of
zwoerd
100 gram voor

189
Salami goud
100 gram voor 1'9
Gekookte
lever
150 gram voor

098
Johma
zalmsalade
100 gram voor

196
Maandag:
Magere
Varkens-
lappen
heel kilo
Palingworst
100 gram voor

998

119

Dinsdag:
Verse
Braadworst
heel kilo
Katenspek
100 gram voor

T?8

i*9
Woensdag:
Gehakt h.o.h.
heel kilo

Gekookte
gelderse
worst
100 gram voor

7**

Scott
huishoudrollen
dubbelpak van
4 rollen
deze week

398
Soeppan
8 liter
beige met bruin'
van 22.95 voor

Sapglazen
met decor

j/j van 0.90 voor

export kwaliteit
James Grievey
3 kilo 2.95
KIst a 12 kilo
Statiegeld kist 1.50
Reine Victoria
pruimen
1 kilo

10?5

1?*
998

049
Plastic
afwasborstel
van 0.98 voor

Cream Soap
vloeibare zeep
250 ml.

voor 979
Zacht en zeker
InleghQisjes
per pa 1^) stuks
deze week 1?*

Tolet
reuzen w.c
blok
van 1.98

voor

Odorex spray
3 soorten
van 2.98 voor

Klasse 1
Triumph de
Vienne
de fijnste
handpeer.2 kilo

Alleen bij uw VS groenteman
Verse grof gesneden
Boerensoep-
groente *
400 gram

Euphorbia
verlangt een
lichte plaats,
potgrond vochtig houden.
Nestvaren
verlangt weinig
licht,
potgrond vochtig houden.

350
houden.

395
Begon/o
verlangt matig
licht, potgrond vochtig
houden.

Houdbare
volle melk
per literfles
nu voor 199

Heerlijke sappige
Grape fruits
10 stuks

395
Maandag:
Goudgele
Andijvie
1 kilo

09S
Dinsdag:
Rode kool
p. stuk ca. 1 kilo O*8
Woensdag:
pracht
Bloemkool

A78
•4^

EERST KIJKEN BIJ UWVS MARKT!!
Wekelijks treft u een geva-
rieerd assortiment van de
beste kwaliteit kamerplanten
en snijbloemen aan tegen
grootnandelsprijzen, door
rechtsreekse inkoop op de
veiling in Aalsmeer.

250 gram
Camembert
van 4.40 voor

Coppe/stock
Vieux
per literfles

Cotes du
Rhone
Caesar 1980
per fles
van 5.50 voor

495
Vin de Pays
'Lepot
Pellerin'
nu 3 flessen 109°
Petri krui-
denkaas
100 gram voor

429

Deze week
Tros
Chrysanten
Diverse kleuren
2 bossen

Nutroma
halfvolle
kofflemelk
pak a 0.5 liter
van 1.39 voor

Geldig van 9/9 -15/9 -1982

Heinz
groente-kip of fomofensoep
4bordenbllk
geen 1.29 of 0.98
maar nu

VEENENDAAL SU 'ERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO (GLO ) RUSSEN GROENLO GOOR VOROEN
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TWEEDE BLAD
Donderdag 9 september

44e jaargang nr 26

Raad nam afscheid van drietal
raadsleden
De gemeenteraad van Vorden heeft donderdagavond afscheid genomen van een
drietal raadsleden, te weten de heer G.J. Bannink, die vanaf 1958 eerst voor de
CHU en later voor het CDA (en de laatste vier jaren als éénmansfraktie) in de raad
zitting heeft gehad. De heer Bannink is bovendien wethouder en loco-burgemeester
geweest van 1970-1978; de heer W.A. Kok, die sinds 1974 raadslid is geweest voor
het CDA en de heer B. van Tilburg sedert 1978 namens de PvdA.

Achtervolging

Burgemeester Vunderink schetste in een
lang betoog wat er vooral in de periode
Bannink in die 24 jaren allemaal in Vorden
tot stand is gekomen. „De heer Bannink
heeft eigenlijk in die tijd een metamorfose
van Vorden meegemaakt. U was t i jdens
Uw periode als wethouder niet zozeer uit
op het oogsten van dankbaarheid. U deed
Uw \verk met en vrij scherp gevoel voor
rechtvaardigheid. De juistheid van een
besluit was voor U belangrijker dan de
vraag of er applaus zou kl inken. U bezat
een van de meest waardevolle eigenschap-
pen die een bestuurder nodig heeft, name-
lijk de moed om Uw nek uit te steken. De
moed om beslissingen te nemen waarvan
U wist dat ze op weerstand zouden stui-
ten", aldus burgemeester Vunderink die
de heer Bannink tevens dank bracht voor
de wijze waarop hij als wethouder van fi-
nanciën de gemeenschapsgelden heeft be-
heerd". U hebt Vorden daarmee een ge-
zonde financiële positie bezorgd", aldus
burgemeester Vunderink.
Tot de heer Kok zei burgemeester Vunde-
rink onder meer: „Het beeld dat het pu-
bliek zich van U heeft kunnen vormen is
waarschijnlijk voor een belangrijk deel

langs de route van de openbare commis-
sievergaderingen ontstaan". In de raad
wordt de inbreng van Uw fraktie veelal via
de fraktievoorzitter gekanaliseerd", aldus
burg. Vunderink.
„Het beeld dat ik van U als raadslid zal be-
houden is dat van het woord voerend
volksvertegenwoordiger", aldus sprak bur-
gemeester Vunderink tot de heer Van Til-
burg. „Uw inbreng in de raad is denk ik il-
lustratief voor de huidige bestuursproble-
matiek: veelomvattend, gecompliceerd
door de vele nuances en flink fietsen om
uit de tocht te rijden. De zelfstandige wijze
waarop U de bestuursproblemen benader-
de sprak mij erg aan", aldus burgemeester
Vunderink tot Van Tilburg.
De scheidende raadsleden kregen van de
burgervader een oorkonde, een vaantje en
een lithografie aangeboden. Voor de heer
Bannink was er nog een extra aandenken
te weten een tekening van een landschap,
getekend door kunstenaar J. Rozeboom,
die zoals bekend vorig jaar (veel te vroeg
zoals de heer Vunderink zei) is overleden.
De heer H. Tjoonk sprak namens de raads-
leden een kort afscheidswoord tot zijn
scheidende collega's.

Geslaagd Oranjefeest Wildenborch

14 sept. Vrouwenraad, start cursus Ouders
op herhaling Ie jaar.

14 sept. Vrouwenraad, start cursus Ouders
op herhaling 2e jaar.

15 sept. Vrouwenraad, start cursus Duits.
15 sept. Bloemschikcursus Floralia Dorp-

scentrum
16 sept. Bejaardenkring Dorpscentrum
21 sept. N.C.V.B. Dorpscentrum
22 sept. Bloemschikcursus Floralia Dorp-

scentrum
23 sept. Vrouwenraad, start cursus vrou-

wen in de overgang.
24 sept. Volksfeest Linde
25 sept. Volksfeest Linde
25 sept. I.V.N. Natuurwandeling.
26 sept. Herfstfietstocht V.R.T.C. De Acht-

kastelenrijders.
28 sept. Modeshow fa. Lammers
28 sept. Vrouwenraad, start cursus Vrou-

wen en samenleving.
29 sept. Bloemschikcursus Floralia Dorp-

scentrum.
30 sept. Bloemschikcursus Floralia Dorp-

scentrum.

Voetbal
Vorden I heeft de bekerwedstrijd tegen
Meddo met 0-1 gewonnen. Bennie Wen-
tink scoorde in de eerste helft het enige
doelpunt.

Uit het politierapport
Valse briefjes van f 25
Een inwoner uit Warnsveld is"vorige week
dinsdag ingesloten op verdenking van het
bewust uitgeven van bankbiljetten van f25
welke vals waren. Afgelopen vrijdag is de
man weer in vrijheid gesteld omreden niet
bewezen kon worden dat hij opzettelijk
had gehandeld.

Inbraken
In de nacht van woensdag op donderdag
waren de inbrekers weer op pad. Bij twee
woonhuizen op het Hoetinkhof werd via
het raam in de schuur ingebroken. Uit de
ene woning werden 25 DM en enkele
bankcheques vermist. Bij de andere wo-
ning werden de kasten overhoop gehaald
maar blijkbaar vonden de dieven niets van
hun gading.
Uit een herenhuis aan de Brinkerhof werd
een portemonnaie met f40,- ontvreemd,
een ander herenhuis werd ook bezocht,
maar verder dan het boren van een gaatje is
aldaar niet gekomen.

Nederlaag Vorden
Het eerste elftal van de voetbalvereniging
Vorden heeft zaterdagavond de vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Duiven met
2-1 verloren.

Tijdrit VRTC
De VRTC 'de 8-kastelenrijders' uit Vorden
hield voor haar leden dinsdagavond een
tijdrit van ruim 27 km.
Uitslag A-groep: 1. G. Oplaat, tijd 39,43;
gem. snelheid 41,08. 2. Joh. Pardijs, 41,35;
39,18. 3. P. Nijenhuis, 42,12; 38,46.
Uitslag B-groep: 1. B. Bosveld, tijd 44,26;
gem. snelh. 36,60. 2. M. Groot-Jebbink,
45.01; 35,99. 3. R. Hoenink, 45.28; 35.78.

Adverteren
doet

verkopen!

KNIPTIP

Kijk, voor u met va-
kantie gaat, even uw
filmcamera na. Dat
voorkomt straks
teleurstelling.

Na een achtervolging in de nacht van
maandag op dinsdag is door de Rijkspolitie
een inwoner uit Hengelo aangehouden.
Zijn personenauto had een gladde achter-
band en een lekke uitlaat.

Auto in beslag genomen
Tijdens een door de rijkspolitie gehouden
controle is de personen auto van een inwo-
ner uit Eefde in beslag genomen. De be-
stuurder kreeg proces-verbaal terzake van
het rijden zonder rijbewijs, terwijl voorts
de auto niet verzekerd was.

Aanrijdingen
Op de Zutphenseweg/Rietgerweg vond
een aanrijding plaats tussen twee perso-
nen-auto's. Een inwoner uit Vorden wilde
vanaf de Rietgerweg linksaf de Zutphense-
weg opdraaien. Daarbij zag deze niet dat op
de Zutphenseweg een inwoner uit Zut-
phen richting Zutphen reed. De aanrijding
kwam hard aan: beide auto's werden ge-
heel vernield. Eeti bestuurder liep ook nog
een armbreuk op.

Op de Wildenborchseweg stak een brom-
fietsbestuurster uit Vorden ter hoogte van
de Schoolhuisweg vanuit een bospad de
Wildenborchseweg over. Zij lette daarbij
niet op de naderende motor, bestuurd door
een inwoner uit Eerbeek. Met een open
beenbreuk werd de bromfietsbestuurster
na de botsing afgevoerd. De bromfiets was
goed voor de sloop. Motorrijder en duo-
passagier kregen vele schaafwonden.

Een bestuurder uit Halle reed afgelopen
maandag met zijn auto op een reebok op de
Aaltenseweg. De reebok werd nader uit
zijn lijden verlost. De auto kreeg averij.

Op de Bleuminkmaatweg reden een brom-
fiets, bestuurd door een inwoner uit Vor-
den en een personenauto, bestuurd door
een inwoner uit Ruurlo, beide in dé rich-
ting Ruurlo. De bromfiets sloeg op een ge-
geven moment linksaf, terwijl de auto in-
haalde. De bromfietsbestuurder is ter ob-
servatie opgenomen ind^feiekenhuis. De
bromfiets werd totaal vwiield. De perso-
nenauto balandde op zijn kant in de droge
sloot aan de linkerzijde van de weg.

C. Chr. Voerman:

"Beleid openbare
bibliotheek verdient
waardering"
De raad van Vorden ging donderdagavond
onder andere akkoord met de goedkeuring
van de rekening over het jaar 1981 van de
Stichting Openbare Bibliotheek en Lees-
zaal. Op vragen van de heer A.J. Stolten-
borg gesteld in de commissievergadering,
deelde wethouders J.F. Geerken mede dat
de bibliotheek het streefaantal van 1550
platen per jaar, momenteel al geheeld
heeft. "Wat betreft het streefaantal van
18.650 boeken per jaar, dit hoopt men in
december te halen", aldus Geerken.
De heer C. Chr. Voerman vond dat de
Stichting Openbare Bibliotheek een zuinig
beleid heeft gevoerd. "Dit verdient waarde-
ring. U it kontakten met de bevolking is mij
gebleken dat de opzet, organisatie en lei-
ding van De Stichting als zeer positief
wordt ervaren. Evenals de nevenaktivitei-
ten die in de bibliotheekgalerie worden
georganiseerd", aldus Voerman.
Burg. Vunderink zegde de heer Voerman
toe dat de raad in november aanstaande
een nota kan verwachten over de aspekten
van de werkgelegenheid. Over de gasaan-
sluitingen in onrendabele zijn kontakten
geweest met de Gamog. "Binnenkort zal
één en ander in het college behandeld wor-
den", aldus wethouder H.A. Bogchelman.
I n maart 1983 kan de raad een voorstel ver-
wachten over het onderhoud van zandwe-
gen.

Dit jaar geen E.H.B.O.
cursus?
Na tweemaal een advertentie geplaatst te
hebben voor inlichtingen en opgave voor
een nieuwe E.H.B.O. cursus begint het er
naar uit te zien dat er dit jaar geen cursus zal
komen. Tot nu toe waren er slechts vier
aanmeldingen terwijl, om financieel rond
te komen er ongeveer 18 cursisten nodig
zijn.
Een reeks vanjaren hoopt de E.H.B.O. af-
deling Vordoen nu al dat de diverse sport-
verenigingen in de gemeente er nu eens
echt werk van maken om tot een eigen
E.H.B.O.-kern te komen. Helaas, zo zegt
de afd. Vorden, ook nu blijkt hiervoor geen
interesse. Men hoopt nu dat de geplaatste
advertentie aan de aandacht van belang-
stellenden en verenigingen zijn ontgaan.
De E.H.B.O. afdeling Vorden wil de aan-
meldingsdatum dan ook verlengen tot ui-
terlijk dinsdag 14 september.

Nationale Ziekendag
dag voor iedereen
Zondag 12 september wordt voor de ne-
gende maal de Nationale ziekendag ge-
vierd. Wat begon in 1974 als een min of
meer bescheiden init iat ief van de jubile-
rende Zonnebloem, is uitgegroeid tot een
nationale manifestatie. Veel organiseren-
de groepen van mensen, talrijke personen
in de gezondheidszorg en maatschappelij-
ke dienstverlening enz. doen er alles aan
om deze dag te doen slagen.

Het is nimmer de bedoeling geweest om er
een soort vader- of moederdag van de ma-
ken, waarbij men elkaar geschenken geeft.
De Nationale Ziekendag is een etmaal voor
werkelijk iedereen. Het gaat om de ont-
moeting, de solidariteit, het besef verder
bewust te maken, dat we allemaal - ziek, ge-
handicapt of gezond - mensen zijn van één
gemeenschap.

Het thema van dit jaar draagt tot titel de
zeer indringende vraag "Moetje het alleen
doen"? Die vraag houdt erg veel in. Hoe
vaak zeggen mensen niet zoiets als "Je
moet het toch alleen doen", ze bedoelen
daarmee dat ze hulp nodig hebben. Ze wil-
len bij ziekte, handicap, spanning, verwer-
king van een verlies, kenbaar maken, dat ze
heel goed begrijpen datje het zelf onder-
gaat, maar datje rekent op steun van ande-
ren in woord en daad.

Verloren en gevonden
voorwerpen
GEVONDEN:
l. Jong Katje, 2. fototoestel, merk Zenit, en
zwarte tas, 3. Oranje regenpak in hoes, 4.
dameshorloge Quartz, 5. Quartz-horloge,
6. Wieldop van een auto, 7. l herenfiets,
merk Nevada, framnnr. 982890 (gevonden
in bosjes bij kast. de Wildenborch) kleur
bruin. 8. tas met boodschappen.

VERLOREN:
l . trouwring, 2. verzekeringsplaatje brom-
fiets, 3. autosleutels Mini, huissleutels etc.
4. gouden broche met opaal steen, 5. asbak
van BMW, 6. rood etui met sleutels,7.2 au-
to sleutels VW Golf-t- huissleutels, 8. gou-
den schakelketting, 9. leren portemonnee
+ bankpasje, inh. f 100,-. 10. giropasje, nr.
4478785, I I . bril met hoornen montuur,
12. katoenen tas met rothan handvat, inh.
portemonnee, groen vest en kinderbeker-
tje. 13. brievenbus, 14. blauwe trui met
knopen bij de hals, 15. l paar schoenen, 16.
rijbewijs, 17. l bankbiljet van f 10,-, 18. l
fiets, merk Brandaris, kleur groen, 19. d.
bruine bril met aan de zij kanten nikkel uit-
gewerkt.
Inlichtingen Rijkspolitie Vorden, Bureau
geopend, dagelijks van 08.00 uur tot 18.00

Stichting Jeugdwerk
Vorden-Kranenburg
De Stichting Jeugdwerk Vorden-Kranen-
burg gaat weer van start. We hebben ook
dit jaar weer van allerlei ac t iv i te i t en zoals:
kleien, met pitriet werken, discussie avon-
den, tekenen, een soort werkstuk maken,
sportavonden en andere dingen die jul l ie
/elf kunnen bedenken.
Onze club kan draaien op dinsdag in de Be-
zige Bij en op woensdag en donderdag in
de kelder van het Dorpscentrum. Dus ofje
nu op de Kranenburg woont of in Vorden
je kunt altijd gemakkelijk de club komen
bezoeken.
Deze clubavonden zijn bedoeld voor de
jongelui die dit jaar de lagere school heb-
ben verlaten en voor de jongelui die al op
de middelbare school zitten.
Dit alles is dus wel reden genoeg om eens
een kijkje te komen nemen. Je kunt dan
komen op onze kennismakingsavond. Die
avond kun je je ook als lid bij ons laten in-
schrijven. Al onze andere leden zullen die
avond ook aanwezig zijn. Neem die avond
ook je vriendje of vriendinnetje maar mee.
Je zult dan bij een groep van leeftijdsge-
nootjes worden ingedeeld en met een vas-
te leiding zal je club draaien.
Er is voor iedereen wel wat te doen dus ook
voor jou.
We hopen dat je komt,

Stichting Jeugdwerk,
Vorden-Kranenburg

Vierde plaats damclub
Het eerste elftal van DCV Vorden heeft in
Westerhaar, tijdens een toernooi voor tien-
tallen, een gedeelde vierde plaats behaald
met 9 punten. Gezien het verloop van het
toernooi valt de score nog mee: Graas-
kamp wist nog remise te halen. Hoekman
stond in gewonnen positie maar maakte in
tijdnood een blunder. Winnaar in Wester-
haar werd Marknesse met 15 punten, 2.
Westerhaar 14 punten, 3. Almelo 10 pun-
ten.

Onderlinge
damcompetitie DCV
Voor de onderlinge competitie van de Vor-
dense damclub DCV werden de volgende
wedstrijden gespeeld: Hiddink-Masselink
1-1; Breuker - Hoenink 2-0; Hoekman -
Krajenbrink 0-2; Sloetjes - Wentink 2-0;
Esselink - Sluiter 0-2: Wansink - van Riks-
xoort 2-0: Klein Kranenbarg - A. Wassink
1-1: Buist-Wiersma 0-2.
Jeugd: W. Berenpas - E. van Est 2-0: M.
Halfman - J. Brandenbarg 0-2: B. Voort-
man-G. Brinkman 1-1: E. Brummelman-
E. te Velthuis 2-0: M. Boerkamp - J. Slutter
0-2.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Reind en Gerrutjen uut 'n Winkelshook zit ok weer 's in de zörge. Of zörge
kö'j 't eigeluk neet nuumen maor zee heb toch wel iets waor zee oaver
loop prakkezeern. Oaver 'n hond nog wel! Neet oaver eur eigen hond
want den löp daags heel plezierug um 't huus te spöll'n of is bi'j Reind op 't
land at den daor an 't wark is. Want waor Reind is daor is 'n hond ok, van 'n
vrogogen margen tot 'n laaten oavund. Veurugge maond hef Traco (zo
heitten de hond) 'n veertien dage de kos bi'j 'n ander motten zuuken, too
waarn Reind en Gerrutjen met vekansie. Goeie kennussen van eur heb
um too opepast. 't Was Traco daor schienbaor bes bevall'n want hee had
t'r zich bes eholl'n.

Veurugge wekke had Traco un spökammeraod ekregen. Bruno, de hond
van eur oldste zönne, kwam in de tied dat zied dat de zönne met vekansie
was bi'j Reind en Gerrutjen. De twee hunde konn'n 't merakels bes met
mekare vinden. Net zo als Traco leep ok Bruno hele dage los. Dat kon
daor want zee wonn'n un paar honderd meter van de harde weg waor 't
deurgoande vekeer oaverhen kwam. Op 't grint weggetje n nao eur huus
zaog i'j haos nooit gin auto buuten den van eur eigens.

Vegangen moandagmargen waarn de beide hunde ok weer druk an 't
spöllen met nog un darde hond uut de buurte d'r bi'j. Gerrutjen was met
pröttel uut 'n hof te gange umme die in un vuulneszak te doene. Die kon
ze dan nog mooi metgeven an den ophaaldiens, die net nao de buurman
was egaone. Den buurman wonn'n un honderd trad wieter an de weg, die
daor ok doodleep. Too zee de zak an de weg zett'n zaog zee de wagen stille
staon op de weg en de kearls d'r un zak opgooien, die ze schienbaor ve-
loorn hadd'n. He, vebeeln ze zich dat now, 't lek wel un hond die ze op de
wagen gooien. De beide mansluu van de wagen stapp'n d'r weer in en
kwamm'n op eur toori'jen.

In de weie, un endjen van de grinte leep Traco met de hond uut de buurte
maor Bruno zaog ze neet. Zee reep un paar keer maor d'r kwam gin Bru-
no. "A'j soms un broenen hond zuukt, wi'j hebt t'r net ene veur de raeje
ehad". 't Grootsten van de kearls haal'n um achter uut de bak en smet um
an de kante van de weg. Reind die had ezeen dat t'r wat besunders an de
hand was, kwam d'r ok bi'j loop'n. "Den is mien neet volle geale peern
meer weerd".

Gerrutjen leep'n de traöne oaver de wangen too Reind effen later Bruno
op 'n Kruuwagen laan en um achter de schuure onder de zoojen stopp'n.
"Trek 't ow neet zo an, 't is maor un hond, d'r zal d'r wel ene weer kom-
men". "At i'j 't eur dan maor veteld". "Dat zö'w nog wel 's kieken. En daor
löp Reind en Gerrutjen now nog oaver te prakkezeern, op wat veur me-
niere zee 't de kinder 't beste kont vetell'n dat Bruno dood is. Maor uuten-
deluk zal ok dit wel weer goed komm'n, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



Wij ontvingen van een Vordenaar onderstaand vakantieverhaal. Wij vinden het een in goed dialekt geschreven stuk, dat wij u niet willen onthouden.

'n dag uut noar Oaverloon
Piepenjan, Frederik van de kloete en Dark van 't Hoge,
dree Voddense kamereuje van effen veur in de vief-
tug, hadd'n beslotten um un paar dage uuttegoan en
wal noar ut oorlogsmuseum in Oaverloon. Zee wollen
met de fietse goan, dat lék hun ut beste want dan
konnen ze d'r in eene dag hen, eene dag doaren eene
dag weerumme. Um zich te waan veur piene an 't gat
hadden zee un zeemieren lappe op ut zadel ebonnen.
„A'w noe deur Duutsland goat, dan snie wiele un heel
stuk af", hat Frederik veurestelt. „Ie hebt goed proa-
ten", zei Piepenjan, „ie kont op oew spotfietse met
die dunne bendjes makkeluk un ende ummefietsen."
Ze beslotten toch deur de Pruus te goan; uutendelijk
kwammen ze ok neet alle dage in ut buutenland.
„He'j genog geld bie oe, en he'j ok veur Duuts geld
ezorgd", vrog Dika smons an Piepenjan net toen nee
de fietse veur de dag wol halen. „Vieftug gulden zöl
toch wal genog ween", vrog Piepenjan veur de neuze
weg. „Bofoi, wat dach ie wal", zei Dika „wat ut sloa-
pen vandage an de dag in een hotel neet kost?" „Al-
leene moar umda'j un paar lakens smerug maakt?
Ze nemt ok moar raak" foeteren Piepenjan weerum-
me. „Nem noe moar iets meer met, wa'j oaver holt
breng ie moar netjes met weerumme noar huus", gaf
Dika te roajen, „trouwens he'j de bende had genog?"
„Dee he'k veur un kwetierken eleejen nog ope-
pompt", nösteren Piepenjan onderwiel nee noar ut
kabinet sloffen um nog un briefken van viefentwin-
tug gulden te halen.
Krek um acht uur stonnen ze zoas afesprokken was,
bie Dark van 't Hoge op de stoepe. „Wat loer ie
schuun oaver de brille hen?" vrog Dark an Frederik,
„Ziet i'j 'n schoer regen an kommen?" „Tis gin kloare
loch, wie holt ut vaste neet dreuge vandage" zei Fre-
derik en hee was krek uutesprokken toen de eerste
druppels begonnen te vallen. „Maak mien niks", zei
Piepenjan, „kan'k metene mien ni'je regenpak kom-
pleet met kapusjoen probeern" en prutsten un greun
peksken onder snelbinders hen. „Ie liekt zo wal un as-
tronaut met de piepe in de mond", vond Dark. „Moar
ie blieft der in alle geval dreuge bie", antwoorden Pie-
penjan „alleene we'k neet of ik met zo'n büje mien
piepe wal an 't brannen holle." Tegen goed negen uur
zetten zich de stoet in beweging opGrolle an; de re-
gen kwam met emmers tegelieke uut de loch vallen;
dur wodden dan ok neet volle ezegd. Onder 't Reurl-
se brook doar ha'j 't gedonder al: Frederik had un
lekken band. „Ik hadde ut oe al van teveuren konnen
zeggen", foeteren Piepenjan, „die dunne bendjes
bunt niks weert, moar doargunt he'j un barg, lo'w
doar moar onder goan stoan. Onderwiel ie de fietse
weer in orde brengt, heb ik wal zin in iets hattigheit,
joa ik bun dan wal gin lekkerbek, moar ik wet toch
wal wat lekker smek!" Hee pakken un plèstiek tasse
van deTuuntevan ut stuur en halen doar un lèverwost
uut; met zien kniepmes sneje dur un paar stukken af
en begon op zien gemak te etten. Ut smaken goet, dat
ko'j goet heurn! Een half uur later zatten zegedriejen
weer op de fietse, op de grenze an. Ut ging goet... tot

an de Duutse kante. De regen had opehollen en ut be-
gon weer wat lechter in de loch te wodden; de eerste
zunnestroalen van die dag schennen oaver de verre-
gende köppe. Un endjen achter Winterswiek zaggen
ze ut bödje 'Zoll'; un keerl stond dur neust met un
gruun peksken an. „Ihre passen bitte!" „Zal ik ut
woord moar doon", vroog Piepenjan; de andere twee
vonnen ut best. „Wie sind jungen die an ut rundfaren
bunt und wie komt aus de Kranenbarg", begon Pie-
penjan in zien beste Duuts. „Proat moar gewoon
plat", zei de Duutser, „dat vestoat wie hier kot an de
grenze ok nog wal. Dat iele jongens bunt en dat iele
op de fietse bunt ekommen, dat kan'k zelf ok wal
zeen, moar loat mien de passen effen inkieken, dan
kö'j wieter goan." Frederik en Dark kregen de passen
metene weerumme; moar met de pas van Piepenjan
sloffen de doeane op un keetjen an, ongeveer vieftug
meter wieter. „Ie stoat vaste neet goed aneschre-
ven", menen Dark, „of heb ie op de pasfoto ok nog de
piepe in de mond?" Noa un stief kwetierken kwam de
doeanekeerl weer noar buuten. „Goa'j vake noar ut
buutenland", vroog hee an Piepenjan. „O joa, gere-
geld", loog Piepenjan, hee vuul'n nattigheit. „Nö, dan
bu'j op disse pas de letste kere in 't buutenland ewes,
't ding is al meer dan tien joar verlopen", zei de doea-
nekeerl snibbig. „Ik nebbe d'r 'n groot stempel ON-
GELDIG inezet. De beide andere keerls meugt wieter
goan, moar ie komt d'r neef in, teminste hier neet,
miskien is d'r nog 'n meugelukheit in Seerenberg op
un toeristenkaarte." Noa effen rikroajen beslotten ze
um langs de Hollandse kante van de grenze op See-
renberg an te fietsen. Ut was al late in de middag toen
ze doar ankwammen. Op vetoon van zien verlopen
pas krig Piepenjan toch un toeristenkaarte - noa be-
taling van vieftien gulden.
Eindeluk waren ze de grenze oaver en opgelucht re-
jen ze op Emmerich an. „Mooien Rienbrugge", vond
Piepenjan „dat mot knap wat geld ekost hemmen!"
Dee vieftien gulden veur de toeristenkaarte zat um
toch wal dwars.
„Wat zö'w doon", vroog Frederik „kieken of wiele un
hotel vind? Ik vind da'w vandage genog rondewes
bunt; ik beginne onderhand ok knap honger te krie-
gen." Dat vonnen de beide anderen ok. Un ende wie-
ter ston un groot brètte: Hotel Reichshof. „A'k al die
dure wagens op de parkeerplaatse zie, dan bun'k
bange da'w hier neet onder de viefentwintug mark
blieft met sloapen", vond Piepenjan „moar lo'w moar
us kieken." Ze bonnen de fietsen an mekare tegen 'n
boom vlak bie un groten zwatten Merseedes.
Binnen heur'nzedat'n'doppelzimmer' 56 mark kos-
ten en at ze gin lawaai maken, dan konnen ze gerost
met zien driejen in ene 'doppelzimmer' sloapen.
„Geen geld", zei Dark „mo'w dadeluk doon." „Neet
goedkoop", vond Piepenjan, moar zin in wieter fiet-
sen had hee ok neet. Nö, de kamer ston hun an, niks
van te zeggen, 't bedde was groot genog, un mooie
does en de plee vlak noast ut bedde. „Da's ok un
gemak", vond Dark. „En mo'j hier unSjtLeken wat

doar achter un gedientjen steet", reep Frederik „un
koelkaste met allemoale kleine fleskes drank; lo'w
moar metene beginnen, anders krie'w ut neet ens al-
lemoale op." Ze begonnen duchtug te pruuven, alles
deur mekare: jenever, wodka, rooie en witte wien, ut
kon neet op. „'t Is ok zunde da'j ut kapot loat goan",
slispelen Frederik „ut smek goot." „En a'j dat d'r bi'j
rekkent dan volt mien de kamerpries nog best wal
met", menen Piepenjan „kom Dark nem d'r nog moar
ene, ik trakteer vandage!"
Ze bleven zo nog een heel hötjen deurheisteren;
de stemming kwam d'r goot in. Frederik was de
eersten den hen lossen mos; toen hee van de plee te-
rugge kwam, rapen hee un papierken op dat van de
koelkaste afevallen was. „Lees moar uns hatop veur",
zei Piepenjan „lo't moar uns heurn of ie ok nog Duuts
kont proaten."
„Bitte notieren s/e hier Ihre Getranke: die Pre/se sind:
Gin DM7, Gene ver DM 8, Wodka DM 12, Pils DM 9,
WeinDMIO"
Ut wodden moesstille in de 'doppelzimmer' . . . .
„Wie is t'r goot in rekkenen?" vroog Piepenjan ten-
leste. Dark maken de schade op; in de gauwigheit
hadden ze met mekare veur 320 mark opezoppen en
doar kwam de kamerpries van 56 mark ok nog bi'j.
Ut was weer un hele tiet moesstille in de 'doppel-
zimmer'. Toen ze al ut geld bi'jmekare deejen, kwam-
men ze an 380 mark. „Dat holt in, da'w morgenvrog
zonder etten weer op huus an kont fietsen" grommen
Dark. „Dat he'j heel goot", zei Piepenjan „ik heb knap
koppiene, moar veur da'k ok nog piene in de boek
kriege goa'k metene sloapen, ajuu en welterusten."
Sanderdaags - noa ut afrekkenen - rejen ze weer op
Holland an; d'r werd neet volle ezegd. „Hoevölle geld
he'w nog", vroog Piepenjan toen ze al hoog en breed
de Hollandse grenze passeert waren „ik nebbe eigen-
luk wal zin in un köpken koffie; dat zal d'r toch nog
wal af konnen hoppe ik." „Gunder zie ik un mölle
stoan zonder wieken", reep Frederik „ut hef wal wat
weg van un kafee." Ze kwammen kotterbie. „Ik vind
ut verdach", zei Frederik „ut is al hoast meddag en de
gedienen bunt nog dichte. Trouwens d'r brent wal
lech en d' r stoat ok un paar wagens achter op de par-
keerplaatse." „Hen'k der nog argens un prieslieste",
vrog Piepenjan; ut zol um geen tweede keer oaver-
kommen! „Ik zee ut al", reep Dark „an ut rooje lech te
zeen, kon hier de koffie ok nog wal 's knap an de pries
wezen. Jonges, hier mo'w neet ween, op de fietse,
wiele goat wieter..." „As mien vrouw Dika heurt da'k
alleene al op de parkeerplaatse van zo'n tente bunt
ewes, dan krieg ik al heel wat te heurn", zei
Piepenjan. „Lo'w dat betjen geld moar in de tesse
hollen veur ut volgende joar, uuteindeluk he'w nog
un dag 'Oaverloon' tegoed!"

As d'r onder de lezers nog liefhebbers bunt veur un
fietstochjen, dan kö'j oe opgeven bi'j onderstoande
. . . wal zorgen da'j geld genog bi'j oe hebt!

Macnoan.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 . VORDEN TFL 05752-1971

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

De Nutsbabysitcentrale
wordt van 9 september tot 27
september waargenomen door
Mevr. Stertefeld, tel. 1897.

AUTORIJLESSEN?

B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Manchet van RockporfR.
hlke schoen v a n Rockport is individueel.
Stoer en sterk, eer l i jk en echt .
Vervaardigd uit het eiuen/mniue Hutïl.ox
leer. Kortom: top kwal i te i t ten voeten uit.
Boot en molieie.

KOCKPOKT
T'n official Rock/iorl dealer:

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

V
ofte/

SPORTIEF
Voor elk wat wils:
laarsje met omslag,
warm gevoerd, in
diverse kleuren!
Speciale prijs!
Maten 28/35 f. 47 -
Maten 36/41 f. 49,-

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.

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

WIGWAM
Ook voor: ringetjes, arm-
bandjes, kettinkjes, oor-
knopjes.
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Vorden. tel. 05752-1364

Voordelig rijles?
dan naar

^itorijschool
„Oortgiesen"

Brinkerhof 82, Vorden
Tel. 2783. M.I.Gedipl.

Willen diegenen, die een stoom-
apparaat of een plaktafel ge-
leend hebben voor de vakantie,
deze weer zo snel mogelijk te-
rugbezorgen; dan kunnen we
een ander weer van dienst zijn.

Natuurlijk bij
Schildersbedrijf J.M. UITERWEERD
Meesterschilder

Ruurloseweg 35, Vorden, tel.
05752-1523

WIJZONOL
transparant of dekkend

In grote én kleine verpakking.
Bouwverven voor de jaren 80!

Schildersbedrijf J.M. UITERWEERD
Meesterschilder

Ruurloseweg 35, tel. 1523,
Vorden.

Wilt u leren

KNIPPEN OF NAAIEN
of misschien patroon-
tekenen?

Wilt u worden opgeleid tot cos-
tumière, coupeuse, enz.?
In september starten de cursus-
sen. Nog enkele plaatsen be-
schikbaar.
Voor informatie en opgave
Modevakschool

T. LEUVERINK-EIJKELKAMP
Burg. Galleestraat 4, Vorden,
tel. 2733

T.V. Vorden naar
Purnierend
De 640 kg en de 560 kg ploe^w'an de
Touwtrekvereniging Vorden to^m afgelo-
pen zondag, vergezeld door vele suppor-
ters, naar Purmerend. Aldaar moest de
strijd worden aangebonden in het kader
van de Nationale competitie van de Neder-
landse Touwtrekbond tegen de sterkste
ploegen van de gewesten. In de 640 kg klas-
se waren de eerste en tweede plaats voor
ploegen uit het gewest oost. Eibergen werd
eerste met 27 punten, tweede T.V.Vorden
met 22 punten. Koperen Vis werd derde
met 19 punten.
In de 560 kg klasse gaven ook de ploegen
van het gewest Oost de toon aan. De eerste
plaats werd veroverd door Heure met 10
punten. Tweede was Erichem, derde Oos-
terwijk, terwijl Vorden de vierde plaats be-
zette, a.s. Zondag gaan dezelfde ploegen
bij Heure op bezoek.

T.V.Vorden eigen vlag
De Touwtrekverenigingn Vorden is in het
bezit gekomen van een eigen vlag. Naar
een ontwerp van mevrouw Schuurman. De
vlag voert het wapen van de gemeente Vor-
den, waarboven Holland is aangebracht,
eronder staat T. V. V. Vorden ende woorden
Tug of war.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

/utphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

HA Bogchelman (WD) en
J.F. Geerken (CDA) gekozen tot
wethouders van Vorden
Geheel in de lyn der verwachtigen zyn de beide 'zittende' wethouders H.A. Bog-
chelman (WD) en J.F. Geerken (CDA) dinsdagavond herkozen als wethouders van
de gemeente Vorden. Zy waren kandidaat gesteld door de voltallige frakties van het
CDA en WD.

„Achterbaks gedoe van het
CDA"
De heer J. Bosch, fraktievoorzitter van de
Partij van de Arbeid hekelde in vrij scher-
pe bewoordingen de procedure die vooraf
is gegaan aan de kandidaatstelling. De Par-
tij van de Arbeid handhaafde het voorstel
dat in juni jongstleden is gedaan, namelijk
dat ieder lid van de fraktie beschikbaar is
voor een wethouderspost.
Bosch hierover: „De heer Tjoonk van de
WD is de enige die de sportiviteit heeft ge-
had om persoonlijk met ons over ons voor-
stel te praten. De anderen zijn blijkbaar
van mening dat wij een gevaarlijke, bes-
mettelijke ziekte onder de leden hebben
en dat men ons liever moest mijden in de
periode van 2 juni tot 8 september.

Het overleg over de wethouderszetels
heeft zich uitsluitend afgespeeld tussen
VVD en CDA. Aangezien het CDA als
grootste fraktie het initiatief heeft geno-
men voor de vorm van overleg, is het CDA
ook verantwoordelijk voor het feit dat wij
daarbij van de aanvang afzijn buiten geslo-
ten. De handelswijze van het CDA is in on-
ze ogen achterbaks", aldus Bosch.
De heer Bosch ging verder door te stellen
dat de beslissing van het CDA om weer
met de VVD in zee te gaan gebaseerd is op
het feit dat de WD één zetel meer heeft in
de raad dan de Partij van de Arbeid.
„Vier jaar geleden waren de verhoudingen
precies omgekeerd, niettemin ging het
CDA toen in zee met de WD, op dat mo-
ment dus de kleinste fraktie. Met andere
woorden het argument van het CDA is een
gelegenheidsargument, in gewoon Neder-
lands een fabeltje", aldus Bosch.

„Slechter dan Bogchelman
kan het niet"
De socialistische fraktievoorzitter haalde
vervolgens fel uit in de richting van de heer

Bogchelman. /ei hij: „Zonder arrogantie
durf ik te stellen, dat elk van de leden van
onze fraktie de funkt ie van wethouder niet
slechter dan Bogchelman zou kunnen uit-
oefenen. Weinigen /uilen dit durven tegen
te spreken. Ook hieraan kan het CDA nie t
het argument ontlenen om met deze VVD
kandidaat samen te gaan. Je kunt maaréén
konklusie trekken: namelijk gewoon eigen
belang van twee heren.

Van Bogchelman is dat wel duidelijk. Deze
persoon die vooral aktief wordt als zijn
baantje weer in het geding komt, wil letter-
l i j k alles doen om zijn positie als wethou-
der te handhaven. Zelfs al /ou hij hiervoor
iedere morgen de schoenen van elke
CDA-er moeten poetsen", aldus Bosch.
Voor Geerken vond hij het iets minder
voor de hand liggend: „Van hem is het te
begrijpen, wat is makkel i jker om je wet-
houdersfunktie te versterken dan door de
bal naar een gewillige medestander te
schuiven en te zorgen dat er geen lastige te-
genstander in de buurt is?"

Samen overleggen
I let voorstel van de heer Bosch om het één
en ander in informele sfeer tussen de frak-
ties uit te praten vond zowel bij het CDA
(Voerman) als de VVD (Tjoonk) een gewil-
lig oor. Ook zou de PvdA tijdens dat ge-
sprek graag willen weten of er een moge-
lijkheid is in hoeverre er regels opgesteld
kunnen worden bij de procedure vooraf-
gaande aan de feiteli jke benoeming van de
wethouders.
Geerken en Bogchelman werden (er wa-
ren drie blanco-stemmers) vervolgens ge-
kozen tot wethouder. Voor deze verkiezing
werden de drie nieuwe leden van de raad,
te weten M. Groen (WD); H.J. Graas-
kampp (CDA) en mevrouw M. Aartsen-
den Harder (CDA) door burgemeester
Vunderink welkom geheten.

Frans Staring schutterskoning
Oranjefeest Wildenborch
Traditiegetrouw hadden de bewoners zaterdag by de viering van het Oranjefeest in
het buurtschap Wildenborch de weersomstandigheden weer danig mee.

Dit Oranjefeest begon met een optocht
van versierde karretjes en fietsen. De kin-
.deren hadden hun uiterste best gedaan om
zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Met de muziekvereniging 'Sursum Corda'
voorop vertrok de stoet vanaf dé Prinses
Julianaschool richting feestweide nabij ka-
steel de Wildenborch. Hier werd de stoet
ontbonden en werden de volksspelen, na
een kort openingswoord door de voorzitter
van de Oranjevereniging, geopend door Ir
D. Staring. Hij loste het eerste schot bij het
vogelschieten.
In de Wildenborchse kapel gaf de toneel-
vereniging T.A.O. gedurende twee avon-
den een opvoering van het blijspel 'Daar
zat 'm de kneep'. Een blijspel dat vlot werd
gebracht en dat geregistreerd werd door de
heer J. Huidink uit Ampsen. Het was een
blijspel waarbij de emancipatie centraal
stond. De dochter des huizes schopt min of
meer tegen de maatschappij aan maar
komt later toch weer tot andere gr dachten.
De medespelenden aan dit blijspel waren:
Reint Mennink; Diny van Ark; Juriaan
Klein Brine; Frida te Lindert; Reinier
Klein Brinke; Harry Dinkelman; Jeanette
Lindenschot; Frits Pladet; Grime: Wille-
mien Flierman; souffleuse: Janny Ban-
nink.
De toneelvereniging T.A.O. was niet al-
leen op het toneel aktief, maar ook op de

feestweide. Zij speelden namelijk een ge-
kostumeerde voetbalwedstrijd tegen 'De
Sleutelkring'. Er werd heel wat afgelachen.
Voor de statistieken: de toneelvereniging
won!
Bij het vogelschieten gelukte het Frans Sta-
ring om de romp van de vogel naar bene-
den te halen, waardoor hij tot schuttersko-
ning werd gekroond; 2. Gert Pardijs; 3. (i.
Smeenk; 4. D. Pardijs; 5. A. Abbink.
Dogcanijden: l . Gerda Mennink; 2. R. van
Ditshuizen; 3. Mej. Ina Wenting; 4. A. Be-
renpas.
Schyfschieten: 1. J. Groot Nulend; 2. H.
Dinkelkamp; 3. B. Willink; 4. J. Eggink; 5.
J. van Amstel.
Skilopen: 1. ploeg Luesink; 2. ploeg Wen-
t ink; 3. Karin Reintjes; 4. l lans Reintjes; 5.
ploeg Dinkelman.
Kegelbaan: 1. G. Smeenk; 2. Jeanet Lin-
denschot; 3. mevr. Blesgraaf; 4. Dick Par-
dijs; 5. Ewald Hanenberg.
Doeltrappen: 1. Mirjam Haytink; 2. Ina
Wentink; 3. Annie Willink; 4. mevr. J.
Dijkman; 5. mevr. A. Langwerden.
Ballonschieten: 1. Jan Kornegoor; 2. Mar-
cel Bosveld; 3. Gert Pardijs; 4. Reint Men-
nink; 5. A. v.d. Kamer.
Versierde karretjes: l . Roy te Lindert; 2. In-
grid Staring; 3. Ronald van Ark.
Versierwde fietsen: 1. Henrikc Dijkman; 2.
Marianne v.d. Kamer.

"De Graafschaprijders"
Aan de door de Vordense motorclub geor-
ganiseerde orienteringsrit, uitgezel door
G. Versleege en J. Mennink, namen in lo-
laal 47 personen deel.
De uilslagen waren: Auto's Klasse A: l . B.
Regelink, Vorden, 2. A.C. Weevers, Hen-
gelo. 3/4. D. Versteege, Hengelo en H.H.
Cortumme, Toldijk.

Auto's B-klasse: l . J. Brandstra, Enschede,
2. W. v.d. Peyl, Vorden. 3. J. Vruggink, Ilal-
le.
Toerklasse: 1. M. Jansen, Zevenaar, 2.
H.M. Visschers, Vorden, 3. L.H. de Boer,
Vorden. De poedelprijzen werden behaald
door M. Maalderink, Toldijk, en G.H. Vrie-
zekolk, Zutphen. De pechprijs ging naar
M. Mulderij uil Apeldoorn.

M'- -KKINK
Mud U- Vonk'

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf 1 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750-26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

NAJAARSKORTING MOTORMAAIERS

Profiteer nu van deze najaarskorting motormaaiers.
10 tot 20% korting op alle in voorraad zijnde

motormaaiers, elektromaaiers en handmaaiers,

BARENDSEM VORDEN B.V
ZUTPHENSEWEG 15 -TELEFOON 05752-1261



Komfortabel, degelijk en
betaalbaar

Juist de extra hoge en harde zit bepaald het komfort van dit buitengewone, massief eiken bankstel.
Dat uitgevoerd is in een uitstekende kwaliteit bloemstof.

1345 -Als3-1-1 zits: I^J"T^Jj
(geldig zolang de voorraad strekt)

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24, tel. 05752-1514

3500 m2 meubeltoonzaal
reservering en verzekering voor
latere levering is gratis

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

Goed ondergoed voor het hele
gezin haalt u bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden

TT M j

kap en make-up, hoofd met
slaapogen, kam, haarrollers en
verdere opmaakspu Netjes
29,95.
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 1 2
Vorden. tel. 05752-1364

met
Televisie

reparaties
— i : - direct

i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

Het Hoge 20 - Vorden

Weg naar Laren 56,
phen. Tel. 05750-13

Te koop: kanaries.
H. Bosman, Enzerinckweg 8,
Vorden, tel. 2528.

reisbureaus
n
n
n
n
M
M
II

|| J.L. HARREN
|| Klarenbeekseweg 14"
II 7383 EB Voorst
II Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,
^^• ĵl voordelig en in één dag
n M MB gereed.

\WL MB^ Bel meteen even op!
'•^T .̂»U of

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving O/^OTK d

PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V. ORTKS
Postbus 59. Marsweg 202. 7200 AB Zutphen

Tel. 05750-13033
PORTAS-deuren-vakbedn|ven overal in Nederland en in vele Europese landen

Het adres voor al uw doe-het-zelf artikelen.
Bouwhout A - 1 e en 2e soort
Alle soorten lijstwerk en betimmeringen
Ronde stokken in alle maten
Schroeven, spijkers, knoppen enz.
Tevens alle soorten lijmen en beitsen

Alles op kreatief gebied
o.a. nylon, draad en meeldraden om bloe-
men te maken

1 060 soorten kralen, vlinders, blaad-
jes, draad, sluitingen enz.
Tevens houtsnijwerk en figuurzaagwerk
Alles op verfgebied voor uw hobby's
Volksschilderkunstverf en olieverven
Eigen lijstenmakerij, keuze uit 200 soorten

Doe-het-zelf-centrum-hobbyhuis

"De Spannevogel
Ruurloseweg 2, Hengelo G ld. (Bij de kerk)
Telefoon 05753-1484

ff

KURSUS FRANS
Bij voldoende deelname starten we met een kur-
sus Frans in het Dorpscentrum.
Tot en met a.s. vrijdag kunt u zich voor deze kur-
sus opgeven in het Dorpscentrum.

Stichting oeugdwerk
VORDEN-KRANENBURG

nodigt jullie uit «keens een kijkje te nemen bij
onze club. Dit kl̂ ^>p donderdagavond 16 sep-
tember om 19.00 uur in het Jeugdhonk van het
dorpscentrum.
De leeftijd van onze leden is vanaf plm. 12 jaar
tot plm. 16 jaar.

Als het om
lekker lopen gaat

Deze jeugdige sportieve wandel-
schoen geeft steun aan de voet en is
zeer soepel en buigzaam.
Een voetvorm supplement maakt de
pasvorm kompleet. Kortom een
schoen om lekker op te lopen is

De sportieve schoen
met voetbed

Ook geschikt voor
losse steun,

WULLIIMK
Vooraan in Schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden, tel. 1342

YOGA
Voor het 6e achtereenvolgende jaar organi-
seren wij een cursus

Yoga voor beginners en gevorderden
Onder deskundige leiding in een ruimte die
daar geschikt voor is starten wij woensdag
avond 1 5 september a.s.
De cursus bestaat uit 1 2 lessen en wordt
verzorgd door Mevr. A. Bron, Lerares Stich-
ting Yoga en Vedante Nederland.

Voor inlichtingen en aanmeldingen

Sportschool Smit
Molenweg 43, Vorden. tel. 05752-1816

INFOCENTRUM
Gratis advies en hulp bij bouwen en verbouwen

— bouwsubsidieregelingen
— energie besparing
— rechtspositie
— hinderwet

Bouwkundig adviesburo
'-3' " • • VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 067521787

Een mooi modeseizoen
gaat van start..! M(

Heerlijk Vers Brood
van de Warme Bakker in vele variaties, haalt u bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 -1877

Dansschool Houtman
Samenkomst van leerlingen die zich hebben op-
gegeven worden 11 september om 6 uur ver-
wacht. Dorpscentrum Vorden.
Inschrijvingen nog mogelijk voor gehuwden.

t §
MODEHUIS

dissel
VORDEN TEL (05752) 1381

ESHOW
op maandag

20 september a.s.
's avonds 8 uur

in zaal Bakker te Vorden
met koffie complet

kaarten aan beide zaken verkrijgbaar

KONAOHOUT

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nie ims tad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Het Groene Kruis, afd. Vorden
Bejaardengymnastiek

Op woensdag 15 september a.s. om 9.45 uur gaat
de bejaardengymnastiek in het Dorpscentrum
weer van start.
U kunt zich opgeven bij de heer H.S.J. Albers, Zut-
phenseweg 6.

Het bestuur van
het Groene Kruis

Zaterdag 2 oktober is er weer

BAL voor gehuwden
en verloofden

Reservering mogelijk.

Eijkelkamp
Ruurloseweg 114, Vorden - tel. 6634



Ons land heeft
een brutale

kruidenier nodig
Iemand moet toch zorgen
voor lagere prijzen!
Meer dan honderd prijzen gingen de vorige week
omlaag. Dat kon, want als je steeds meer winkels
krijgt, kun je ook steeds scherper inkopen. En als je
goedkoop kunt inkopen, kun je wat doen voor je
klanten. Dat blijkt!

Chinese mandarijnen,
hele parten, blik 312 gram
Superieur margarine,
pakje 250 gram
zuurkool,
pak 500 gram
Theebiskwie,
pak 175 gram

Doperwten zeer fijn, -,OQ
heel blik, Vrij Produkt _ I£O

Mini-frites,
kilo

Blooker cacao,
pak 100 gram

Kersen op lichte
Gouda's Glorie Schick scheermesjes,

platinum, 10 stuks
Splendid

pak500gram_

totaalwasmiddel,
fosfaatarm, zak 2 kilo
Odorex deodorant

349
369
399

«Her, 100 ml., 2 stuks
azador sherry,

fles 0,68 liter, medium dry
Gevulde speculaas,
pak 240 gram

Nivea cremebad,
flacon 500 ml

Sperziebonen,
5/4 POt

Gemengde groente,
half blik Dreftfljnwasmiddel,

pak 1100 gram _
varkenssaté,
3 stokjes
Jordan
afwasborstel,
Mergpijpjes,
pak 5 stuks

zonnebloemolie,
literflacon, Vrij Produkt
Gevulde koeken,
pak 6 stuksFourré biscuits,

vanille of chocolade, rol 19 stuks Tuinbonen fijn,
!/4 POt

Doperwten met
wortelen,
Diepvries patat frites,
kilo
unox smac,
blik 200 gram
Tissue toiletpapier,
4 rollen a 200 vel, Vrij Produkt
Halfvolle koffiemelk,
fles 1 000 gram
Stimorol kauwgom,
5 pakjes a 12 stuks
Mac Leans tandpasta,
tube 75 ml., rood of blauw
Nutricia chocomel,
literfles

veluco wortelen fijn,
heel blik
van Houten
chocoladetablet,
80 gram, melk, puur of hazelnoot _

volle melk,
houbaar, literflacon

Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Slagersprijzen geldig tot en met 11
september a.s.

Ribkarbonade, 1Q QQkilo lu,ao

Dobbelman
gezinswasmiddel,PCD-pindakaas,

pot 370 ml. _
Magere chocoladevla,
houdbaar, literpak
Toiletzeep,

O.B. tampons, AQQ
pakje 40 stuks, normaal of speciaal _ H5JÏJ
Martini vermouth, KOK
f les 0,75 liter, rood of wit ü£ü

verse haasfllet,
kilo

witte Reus,15,48
Lange varkenshaasjes,
vers, 100 gram

Montilla,
oorkruik 2 liter3 stukken a 90 gram, Vrij Produkt _

Delmonte
tomatenpuree,
blikje 150 gram
Diepvries spinazie,
pak 450 gram, Vrij Produkt
Diepvries boerenkool,
pak 450 gram, Vrij Produkt
Brado bak en braad,
pakje 200 gram
Gouda's Glorie
margarine, pakje 250 gram
Karaat halvarine,
kuip 500 gram
Rode bietjes,
5/4 POt

Rode kool,
!/4 POt

Spliterwten,
zak 500 gram
Karaat
tafelmargarine,
kuip 500 gram _

Wat dit land nodig heeft is een bmtale kruidenier

l
D PRUSSUG

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHbN 36
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Schouwburg Lochem viert 2e lustrum
met groots repertoire

Robert Paul

In het komende seizoen viert de Lochemse Schouwburg haar tienjarig bestaan. Ter
gelegenheid van dit feestebjke gebeuren wordt U een zeer groots en aantrekkelijk
programma aangeboden met vele hoogtepunten. In alle series en abonnementen
zullen een of meer voorstellingen voorkomen van uit/ouderlijk niveau zodat alle
abonnees een of meerdere hoogtepunten zullen kunnen meemaken.

Speciaal ter ere van het lustrumfeest komt
Paul van Vliet {wee maal naar Lochem met
z'n nieuwe show. Ook de zeer kostbare en
groots geënsceneerde musical van Annie
M.G. Schmidt 'De dader heeft het gedaan'
zal tweemaal in Lochem voor het voetlicht
komen.
Verdere hoogtepunten zijn de nostalgi-
sche voorstelling van Nooy's Volkstoneel
'De Jantjes' en een uitvoering door het Ka-
merorkest uit Grenoble het 'Ensemble In-
strumental de Grenoble'.
Zoals gebruikelijk zal de openingsvoor-
stelling weer worden verzorgd door
Lochemse amateurs. Onder de naam 'Po-
diumparade' zullen op zaterdag 2 oktober
een groot aantal nieuwe deelnemers iets
van hun talenten laten zien. Nieuw in het
programma zijn o.dfchet Lochems Man-
nenkoor, de Turkse Vereniging, een bla-
zersensemble van Advendo, Jong Gelre,
afd. Laren, de gymnastiekvereniging Bri-
nio en de Muziekschool.

Keuze abonnement
Het succes van het keuzeabonnement
heeft geleid tot een verdere uitbreiding.

Vorig jaar kon men kiezen uit 12 voorstel-
lingen, dit jaar heeft men de keuze uit maar
liefst 16 verschillende evenementen. Uit
deze 16 voorstellingen kiest me,n er 5 die
dan het abonnement vormen.
In deze serie kunt U kiezen uit: 'Cabaret
Van Santen', een eigentijdse en tegen-

draadse jonge cabaretgroep; 'De Wierdense
Revue' overbekend tot ver buiten Twente;
De dood van een handelsreiziger', een in-
drukwekkende toneelvoorstelling van
Arthur Miller gebracht door onze eigen
oostelijke Toneelgroep Theater uit Arn-
hem; 'De Tulsa Country Show', een concert
van hedendaagse country muziek tot en
met de traditionele Blue Grass; Paul van
Vliet met z'n nieuwste cabaretshow; 'Chris
Hinze and Friends' met o*a. Louis van Dijk
en Ann Burton; 'De gouden tijd', een vro-
lijk blijspel met o.a. Josephine van Gaste-
ren; Robert Long en Leen Jongewaard voor
de tweede keer in Lochem met hun succes-
volle voorstelling 'Tot Hiertoe'; Cabaret
Guus Vleugel met het satirische program-
ma 'Verwende Krengen'; 'De dader heeft het
gedaan', de groots geënsceneerde musical
van Annie Schmidt met Conny Stuart in
de hoofdrol; 'Succes' een fantastische
blackcomedy van Linda van Dijk en Wil-
lem Nijholt in twee boeiende hoofdrollen;

Fons Jansen nogmaals in Lochem met z'n
alom geprezen programma 'Zullen we
handhaven?'; 'Pierewaaien'een blijspel vol
humor gebracht door Toneelgroep Thea-
ter; 'Hollywood Follies' een volledig Ame-
rikaans gezelschap laat U genieten van alle
beroemde Hollywood successen waarbij
Hans van Willigenburg de presentatie zal
verzorgen; Sieto Hoving met z'n nieuwe
programma 'En geen... paniek' en tot slot
Seth Gaaikema met z'n bijna geheel her-
schreven show die overal uitstekende pers-
kritieken heeft ontvangen.

Cocktailserie
De cocktailserie bestaat uit vier theater-
toppers uit het repertoire. Deze vier top-
pers zijn: 'Paul van Vliet in Lochem', de
musical van Annie Schmidt 'De dader heeft
het gedaan', De Hoofdstad Operette met de
revue operette van Paul Abraham 'Vikto-
ria undlhrHusar'en tot slot een optreden
van de dansgroep Brotn uit Tsjechoslowa-
kije.

Buje-njdserie
Voor drie avonden zorgeloos theaterple-
zier zit U goed bij de Blije-tijdserie. In deze
serie ziet U de nostalgische voorstelling
'De Jantjes' in een ijzersterke bezetting
met o.a. Ank van der Moer, Carry Tefsen,
Hanny Vree, Henk Molenberg, Marnix
Kappers en Dick Rienstra. Verder in deze
serie ziet U de shows van Robert Paul en
Jan Blaaser die allebei met een geheel
nieuw programma naa Lochem komen.

Concertserie
Onze concertserie (één van de drukst be-
zochte van ons land) kan gelukkig rekenen
op een zeer grote belangstelling en vele
uitverkochte zalen. Met veel beleid en
overleg hebben wij de volgende serie voor
U samengesteld.
De koffieconcerten gaan van start met een
optreden van het gerenommeerde kamer-
orkest uit Grenoble in Frankrijk; het 'En-
semble Instrumental de Grenoble'. Daarna
volgen optredens van: Het Nederlands Ka-
merkoor, Emmy Verhey, Frédéric Meinders,
Het Rondo Kwartet uit België en tot slot
Ton Koopman die samen met Tini Mathot
twee clavecimbels zullen bespelen. Het
symfonische deel van de serie wordt we-
derom verzorgd door Het Gelders Orkest.
Eenn^Bkin de Grote Kerk o.l.v. Richard
Dufar^Pèn eenmaal in de schouwburg
o.l.v. de dirigent Gerard Oskamp. Na
afloop van het laatste H.G.O. concert zal er
onder het publiek een enquête worden ge-
houden inzake de plaats waar symfonische

Mi het beste tot hun recht komen.

Theateravonturen
Nieuw dit seizoen is een Avonturenserie
voor jongeren tot de leeftijd van 20 jaar. Dit
abonnement van vier theateravonturen is
zéér voordelig en bestaat uit de volgende
voorstellingen: 'Cabaret Van Santen', deze
jonge eigentijdse en tegendraadse groep
komt met het programma 'Santerover'.
Daarna komt topfluitist Chris Hinze met
een uniek theaterconcert waar o.a. Ann
Burton (winnares van twee Edisons) en
Louis van Dijk aan meewerken. Vervol-
gens is 'Cabaret Guus Vleugel' aan de
beurt. Deze groep van vierjonge talentvol-
le theaterpersoonlij kneden brengen het
satirische programma 'Verwende Kren-
gen'.
Tot slot van deze serie een toneelstuk. Lin-
da van Dijk en Willem Nijholt spelen twee
geweldige hoofdrollen in de blackcomedy
van de Amerikaanse auteur Norman Beim
onder de titel 'Succes'.

Vrye voorstellingen
Naast de openingsvoorstelling 'Podiumpa-
rade' zijn er nog een aantal voorstellingen
die niet in een serie of abonnement zijn on-
dergebracht, zoals nog drie voorstellingen
van De Wierdense Revue, een familiemati-
nee door het Scapino Ballet, twee kinder-
voorstellingen, een jazzconcert door het
Trio Pi m Jacobs en Rita Reys en tot slot van
het seizoen een zeer belangwekkend ge-
beuren dat de schouwburg organiseert in
samenwerking met de Culturele Commis-
sie Grote Kerk, een uitvoering van de 70-
hannes Passion' door de 'Nederlandse
Bachvereniging' (bekend van de jaarlijkse
uitvoering in de Grote Kerk te Naarden)
met internationale solisten.

N.C.V.B. afd. Vorden
Op 21 september begint het winterseizoen.
Dr. L.J. Ort uit Winterswijk zal deze avond
spreken over: Jeruzalem: Kruispunt van 3
Wereldgodsdiensten. Een, zeker in deze
tijd, zeer actueel onderwerp. Het is de be-
doeling om op 30 september een Herfst-
tocht te maken. We gaan richting Carolina-
hoeve, per auto, maken daar een wande-
ling, drinken een kopje koffie en gaan weer
naar huis. Verzamelen bij de Herv. Kerk.

De contactdag voor het rayon wordt dit jaar
in Dieren gehouden. De spreker is ds. J.
Zijlstra, het ond. de Bergrede, de datum 7
oktober. Samenkomst in het Dorpscen-
trum. Belangstellenden zijn hartelijk wel-
kom.

Hoe goed is uw conditie?
Dat kunt u testen op zaterdag 25 september
a. s. door deel te nemen aan de door de Vor-
dense Trimclub georganiseerde Kastelen-
prestatieloop over 2'/2, 5 en 10 km. Gestart
wordt bij het kasteel Vorden. Zie adverten-
tie elders in dit blad.

Dammen
Het pupillenviertal van DCV heeft in de
halve finales van Nederland in Westerhaar
zich niet kunnen plaatsen voor de finale.

Nadat in het toernooi 3 klubs bovenaan ein-
digden met 8 punten uit 5 wedstrijden, was
een barrage noodzakelijk. In de barrage
eindigden Vorden en Gaasterland weer ge-

lijk, waarna het aantal bordpunten de door-
slag gaf. Hier kwam Vorden een bordpunt
tekort. De uitslag van het toernooi is: 1.
Gaasterland 8 p. 2. Vorden 8 p. 3. Oranje-
woud Heerenveen 8p, 4. Veendam, Wester-
haar en Nieuw Amsterdam 2p. Topscorer
bij het Vordense team was Rik Slütter met
11 punten uit 7 wedstrijden, gevolgd door
Niels Roelofsen lOp, Jürgen Slütter 9, Mi-
chiel Boerkamp 7 uit 6 wedstr. en Rik Hes-
selink O uit l wedstr.

In de uitwedstrijd van DCV l tegen het vo-
rig jaar uit de eerste klasse gedegradeerde
Zaandam hebben de Vordenaren l punt be-
haald. De 10-10 kwam tot stand nadat DCV
met 6-2 had voorgestaan na winstpartijen
van Masselink en Graaskamp. Het werd
echter snel duidelijk dat de onderste bor-
den weinig punten behaalden. Krajenbrik

wist bij een 10-8 stand voor Zaandam toch
nog het ene wedstrijdpunt binnen te slepen
door een voordelig eindspel tot winst te
voeren. De volgende wedstrijd is thuis te-
gen Enschede op 25 september.
Uitslagen:
B. Ramdien-J. Krajenbrink 0-2, B.v.d.
Veen-W.Wesselink 1-1, W. Rijs - H. Rue-
sink 1-1; Hildering - G. Wassink 1-1, H.
Oudsten - J. Masselink 0-2, P. Teer - H.
Graaskamp 0-2, Kooring - H. Luimes 1-1,
koppies - W. Wassink 2-0, v.d. Horst - S.
Wiersma 2-0, Vermeulen - A Wassink 2-0.

Uitslagen onderlinge kompetitie: senioren
groep 1: H. Graaskamp -W. Wesselink 0-2,
J. Masselink - J.Lankhaar 2-0, Groep 2:
T.Slütter - WSloetjes 2-0, H.Hoekman -
Hesselink 2-0, G.Wassink - B.Wentink 2-0,
Groep 3: H.Ruesink - H.Wansink 2-0, A-
Wassink - D.v.Rikxoort 2-0, H.Klein Kra-
nenbarg - G.Brummelman 2-0.
Jeugd: M.v.Burk - M.Boersbroek 2-0, H.-
Berenpas - W. Berenpas 0-2, B.Voortman -
M.Halfman 2-0, G.Brinkman - J.Branden-
barg 2-0, E.v.Est - W. Hulshof 0-2, H.Bake-
ring - B.v. Zuylekom 0-2, M.Boerkamp - E.-
Brummelman 0-2, J.Kuin - J. Slütter 0-2,
ABouwman - R.Slütter 0-2, M.v.Burk - M.-
Boerkamp 1-1, E.Brummelman - R.Slütter
0-2, W. Berenpas - J. Brandenbarg 2-0, J.S-
lütter - W. Hulshof 2-0, M.Boersbroek - J.-
Kuin 2-0.

Eerste zege Velocitas
Het eerste team van de Vordense zaalvoet-
balclub Velocitas speelde in de eerste com-
petitiewedstrijd tegen het tweede team. Het
werd een sportief gespeelde wedstrijd. Ve-
locitas l stond binnen vijf minuten al met 5-
0 voor. Bij de stand 8-0 scoorde Michiel
Werkman tweemaal tegen, datzelfde deed
Andre de Bruin bij de stand 10-2. De doel-
punten van Velocitas l werden gescoord
door C. ten Barge 4x, A. Wentink 3x, F. Bos
2x en B. Bouwmeister.

Voetbal
Ratti heeft afgelopen zondag tegen Keyen-
burgse Boys geen vuist kunnen maken.
Voor de thee moest de Ratti-doelman Hans
Bos tweemaal de bal uit het net halen. De
treffers kwamen van H^^Jansen en Jos
Voermans. ^^
In de tweede helft kreeg Ratti meer greep op
de wedstrijd. Er was nu van beide zijden
meer aanvallend voetbal; voor de Ratti-spe-
ler van Wissel was er nog een mooie sco-
ringskans maar helaas h^c het daarbij.
In het slot van de wedflpcl wist de Gier
voor Keyenburgse Boys de eindstand op 3-
0 te brengen.

Ratti l -WWNA 1:4-4
afd. zaterdag
Al na 5 minuten spelen kon de rechtsbuiten
van WWNA scoren 0-1. Een snelle achter-
stand voor Ratti, welke werd goedgemaakt
na 12 minuten spelen door Smeitink. 4 mi-
nuten later was het opnieuw Smeitink die
de stand op 2-1 voor Ratti bracht. Alles leek
erop dat het een doelpuntrijke wedstrijd
zou worden. Na 25 minuten spelen werd
een hoge terugspeelbal voor Ratti noodlot-
tig. Een speler van WWNA was er als de kip-
pen bij om gelijke stand te noteren 2-2. Bij
een doorbraak van Ratti werd H. Klein
Ikkink gevloerd in het strafschopgebied.
Een keurig genomen strafschop door H.
Bulten, die de stand op 3-2 bracht, 8 minu-
ten voor tijd. WWNA deed er alles aan om
alsnog voor de rust de gelijkmaker te force-
ren. Maar het bleef 3-2 voor Ratti tot in de
rust.
De voorsprong van Ratti was echter van
korte duur. De linksbuiten van WWNA
scoorde na 50 minuut de gelijkmaker 3-3.
Zelfls kwam WWNA na 65 minuten spelen
op voorsprong, opnieuw door de gevaarlij-
ke linksbuiten 3-4. Aan beide kanten werd
het spel rommelig. Er was steeds sprake van
veel balverlies aan beide kanten. WWNA
probeerde echter de zaak dicht te houden
en gingen op de buitenspelval spelen. In de
86e minuut schoof Smeitink de bal door
naar Gosselink, op de rand van buitenspel,
kwam hij alleen voor de keeper, en scoord
in de uiterste hoek de gelijkmaker 4-4. Ge-
zien het spel een goede verdeling van de
punten. Over het geheel genomen was het
een slechte wedstrijd.

H en K - Ratti l afd. Dames
De dames van Ratti begonnen met goede
moed aan deze wedstrijd. De strijd liep ge-
lijk op tot aan de rust. De dames van Ratti
hadden wel enkele goede scoringskansen,
toch deze bleven echter onbenut.
Na de thee kreeg Brigit Bos een goede sco-
ringskans maar de keepster van H en K
stond in de weg. Vlak daarna werd in de ver-
dediging van Ratti een fout gemaakt waar-
door H en K kon scoren. Ria Spithoven
werd vervangen door Annie Eggink. Het
mocht echter niet meer baten en de wed-
strijd ging als een nachtkaarsje uit.

Uitslagen:
afd. zaterdag: s.v. Ratti l - WWNA 1: 4-4;
Ratti 2 - DZSV3: 1-2; Ratti 3 - Groen Wit 9:
5-1.

Programma zaterdag 18 september
B en O l - s.v. Ratti l; s.v. Ratti 2 - Zelos 4;
Sp. Eefde 4 - s.v. Ratti 3.

Vorden - Loenermark 3-0
In een vrij aantrekkelijke wedstrijd heeft
Vorden l het competitiedebuut in de
Hoofdklasse tegen Loenermark goed door-
staan. De thuisclub won verdiend met 3-0.
Een overwinning die eerst in de tweede
helft pas gestalte kreeg.
In de eerste helft startte Vorden met een
offensief da resulteerde in een paar goede
kansen. Zowel Schotsman als Stokkink
faalden in de afwerking. Loenermark kreeg
zo halverwege deze eerste helft meer greep
op het spel. Eenmaal had Vorden geluk,
toen de overigens weer uitstekende doel-
man Wim Harms kansloos was bij een inzet
van de linkerspits van Loenermark. Reinier
Teerink en Harry KI. Brinke kopten de bal
eendrachtig uit de doelmond.
In de tiende minuut van de tweede helft viel
de openingstreffer. Op links speelde Peter
Hoevers zich keurig vrij, waarna de voorzet
fraai door Theo Schotsman werd ingekopt.
1-0. Even later werd het 2-0 toen Hoevers
van dichtbij scoorde. Het verzet van Loe-
nermark was toen gebroken. Theo Schots-
man op de solotoer, hij omspeelde twee
spelers en de keeper, leidde tot 3-0. In de
slotfase waren er nog kansen voor Wentink
en Schotsman. Gescoord werd er echter
niet meer.

Batmintonvereniging Flash
De eerste wedstrijd in de district competitie
is geëindigd in een overwinning voor
Flash.
Flash 2 - Rianto 5: 6-2.

Jong dierendag P.K.V.
In de landbouwschool werd door de pluim-
vee- en konijnenvereniging een tafelkeu-
ring gehouden. De keuring welke voor het
eerst na de nieuwe start van PKV werd ge-
houden mag als zeer geslaagd genoemd
worden. Het aantal inzendingen overtrof
de verwachting en het bestuur moest de
aanvangstijd zelfs twee uur vervroegen,
anders konden de keurmeesters niet op tijd
klaar komen met hun keuring. De uitslagen
zijn als volgt:

konijnen
vlaamsereus:
Hans Wesselink, 5 x g, 2 x zg; L.G. Wee-
vers, l x g, 5 x zg; Andre Snellink, 5 x g, l x
zg; W. Rietman, 6 x g, 7 x zg, 2 x F; HBJ
Snellink, 6 x g, 4 x zg; Ten Bokkel, l x g, 2 x
zg, l x f; G. van Zeeburg, 2 x g, l x zg, 2 x f;
HJ Rietman, l x zg; G. en J. Berenpas, l x
zg, l x f;

JAARBEURS
VAN HET
OOSTEN
igS"Sw»

ZUTPHEN

Groot Lotharingen
BJ Loman, 3 x zg.

Wener:
G. Ageling l x g; HJ. Rietman, 2 x g, l x zg.
Nieuw Zelanders:
H. Rietman, l x zg; G. Lenselink, l x g, 2 x
/.g; Harry Bakering, l x g, 2 x zg; A. Dijk-
stra, l x g; HJ. Rietman, l x g, 4 x zg; D.
Klein Gelink, l x g.
Rex:
MG Lijftogt, 2 x g, 4 x zg.
Alaska:
HJ. Horstman, 4 x zg.
Hollanders:
JG Derksen, 4 x g, l x zg; BJ. Looman, 6 x
zg; HJ. Rietman, l x g; Theo Jansen, l x g.
Klein zilver:
Edwin Bruinsma, 2 x g, 2 x zg.
Deilenaar:
W. van Beem, 2 x zg.
Kleurdwerg:
D. Klein Gelink, 2 x g; I U. Rietman, l x g, 3
xzg.
Klein Lotharingers:
MJ. Kroneman, 2 x g, l x zg.
ned. Hangoor:
W. Boersma, 2 x g; mevr. D. v. Heerde-Was-
sink, 5 x g; Luuc Hermans, l x zg.

Hoenders

New Hamps:
H. Steenbreker, 2 x 9, l x zg.
Brahma:
HJ. Rietman, l x g.
Welsumer:
HJ. Rietman, l x g.
Barnevelder:
HJ. Rietman, l x g.
leghorn:
HJ. Rietman, 2 x zg.
Twentse grijzen kriel:
H. Berenpas, .1 x g.
Dwerg Sussex:
HJ. Rietma, 2 x zg.
Wyandotte:
HJ. Rietman, l x g; J. Rouwenhorst, 4 x g, 5
x zg, l x f; M. Klein Bramel, 6 x g, l x zg; H.
Berenpas, 2 x g.
Minorca:
GW. Tragter, l x g, 2 x zg.
Friesche hoen:
A. Dijkstra, l x g, l x zg.
Leghorn:
Henry Rietman, 3 x g, l x zg.
Brakel:
Henry Rietman, 2 x g, l x zg.

16 sept. Bejaardenkring Dorpscentrum
21 sept. N.C.V.B. Dorpscentrum
22 sept. Bloemschikcursus Floralia Dorp-

scentrum
23 sept. Vrouwenraad, start cursus vrou-

wen in de overgang.
24 sept. Volksfeest Linde
25 sept. Volksfeest Linde
25 sept. I.V.N. Natuurwandeling.
26sept.HerfstfietstochtV.R.T.C.DeAcht-

kastelenrijders.
28 sept. Modeshow fa. Lammers
28 sept. Vrouwenraad, start cursus Vrou-

wen en samenleving.
29 sept. Bloemschikcursus Floralia Dorp-

scentrum.
30 sept. Bloemschikcursus Floralia Dorp-

scentrum.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Toon van de Spitsmoes hef veurugge wekke, net zo as zien landgenoten ok weer 't
rooje potlood vast eholl'n. Nao Brandenbarg mos Toon dizze keer, Brandenbarg
is nog altied bi'j Toon de name veur 'De Herberg'. Op zich natuurluk niks gin be-
sunders at Toon daor neet wat met emaakt hadde wat um besunder slech anston.
Dat hef now neet drek wat met 'n uutslag te maken, hoo die is kan Toon ns neet zo-
völle scheel'n. ,,'n Proemenpot blif ' t toch, mooi weer spöll'n van onze centen, dat
doet ze daor, of now Joop, Jan of Dries de baas is, dat me'k niks uut, 't bunt de
ambtenaar'n die ons regeert". Da's Toon zien stelluge oavertuuging.
Nee, Toon is slech te sprekken oaver wat e in 't stemhöksken tegenkwam. Stem-
hok is 't eigenluk neet want dan zol d'r un deure veur mott'n zitt'n en dat dut 't
neet. Maor goed, de volksname is stemhok en daor holle wi'j ons dan maor an. Too
Toon dan 't rooje potlood bi'j de heurns pakken umme zien favoriet un kleurken
te geven veel zien oge op 'n blaadjen dat an de kante op de planke veur um lei. 'n
Propaganda-blaedjen van un kleine peti'je die alle geweer'n en meer van dat ge-
veurlukke spöl in ons land en Amerika an de kante wil hemm'n. Wieter nao 't Oos-
ten meug ze ze schienbaor wel holl'n, daor heur i'j teminsten nooit zovölle oaver.
Toon kreeg 't stuksken in de hande en ging d'r met nao de nievere werkers van 't
stemburo waor een van de hogere bestuurders uut onze gemeent in dit geval de
wetholder, ok bi'j heurn. Dizzen pakken 't blaedjen en kek t'r vewonderd nao.
„Dat heurt daor toch neet?", vroog Toon.
„Natuurluk neet, maor 't zal daor wel neereleg wean deur ene die veur ow was.
Daor könne wi'j ok al weinug an doen. Zukke fanatiekelingen bunt t'r now een-
maol en die zölt t'r ok altied wel blieven."
Daor had Toon wel begrip veur al von e 't gin wark. Wieters had e wel iemand veur
um uut 't lokaal zien kommen maor wie zol dörven zeggen dat dee dat edaon had?
En in de poletiek kö'j now eenmaol alles vewachten.

Kiek maor 's nao onze eigen gemeenteraod. Daor was mien nogal gin klein betjen
kritiek op de wetholdersbenuuming. Jammer dat t'r zo weinug tegenvuur wodd'n
egeven, dat was veur Jan Publiek nog interessanter ewes. Of zat t'r in de weurda
van Jan met de Pet toch te volle waorheid?
Maor lao'w d'r ok maor neet te volle andach an besteejen. Eersdaags gaot ze weer
un dag met mekare uut en zit ze na'öst mekare an taofel te dineern. En da's me-
schien maor goed ok, want i'j mot maor leem vegett'n en vegeven, ok bi'j ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman



Op zaterdag 25 september houden wij

open huis
met een modeshow

Van half twee tot 5 uur showen beroeps mannequins
U onze nieuwe najaarskollektie.

Wij serveren een hapje en een drankje.
Komt U vrij binnen om te kijken en te passen. Iedereen is welkom.

Modecentrum

Ruurlo

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

JOWE-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP-
VERHUUR - REPARATIE -
SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuin bouwtrekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) -TEL 05753-20 26

Gewijzigde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v. 16-9-1982

Direct opvraagbare spaarrekening . . . 4Vz% (was 5 %)

Spaar-Direct-rekening 51/2%(was6 %)

Spaar-Premie-rekening 6 % (was 63/4%)

Spaar-Extra-Premie-rekening 8 % (was 83/4%)

Rabobank Kinder-spaarplan 73/4% (was

Grijp 5-spaarrekening 7 %(was73/4%)

Rabo-Tiener-rekening 71/4%(was8 %)

Spaarrekening met opzegtermijn
van 2 jaar
van 3 jaar

71/4%(was71/2%)
73/4% (was 81/4%)

Zilvervloot-Spaarrekening . . . . Q1A% (was Q3A%)

Rabobank C9 p

Hm/inga
administraties/verzekeringen

ALLE VERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752 1463

GEEF'M
GEEN

ruimtebeveiliging
veilige sloten
dievenklauwen
deurkettingen
deurkontacten
breukmelders
BOUWMARKT

TOUIIIUC
TOLDIJK

STERK
Mocassin met sterke
rubberzooi. Kleur

bruin. Een
instapper met een
sterke prijs f. 39, -

M- ^KKINK

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

btomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

HEIJINK
Het adres voor al uw doe-het-zelf artikelen.
Bouwhout A - 1 e en 2e soort
Alle soorten lijstwerk en betimmeringen
Ronde stokken in alle maten
Schroeven, spijkers, knoppen enz.
Tevens alle soorten lijmen en beitsen

Alles op kreatief gebied

o.a. nylon, draad en meeldraden om bloe-
men te maken

1 060 soorten kralen, vlinders, blaad-
jes, draad, sluitingen enz.
Tevens houtsnijwerk en figuurzaagwerk
Alles op verfgebied voor uw hobby's
Volksschilderkunstverf en olieverven
Eigen lijstenmakerij, keuze uit 200 soorten

Doe-het-zelf-centrum-hobbyhuis

"De Spannevogel"
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. (Bij de kerk)
Telefoon 05753-1484

| Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,

voordelig en in één dag
gereed.
Bel meteen even pp!

iP'™ -ï titfCti
„BRVflWB' pQRTkS'

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving

PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V.
Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen

Tel. 05750-13033 «
PORTAS-deuren-vakbedn|ven overal in Nederland en in vete Europese landen.

Audi

Vrijdag 17- en Zaterdag 18
september

* Garage StOOT - LOCHEM
PRESENTEERT

TRAMSTRAAT 43 Tel. 05730-4191

• lELLEN '83 - SHOW

V-A-G [Audi
Op 17 en 18 september a.s. presenteren
wij de allernieuwste modellen in onze
garage o.a.:
* JETTA ELAN

* GOLF ELAN

* POLO ELAN

* AUDI 80 SILVER SPECIAL

op deze aktie auto's
diverse accessoires van
f 2400,-voor f 1000,-

T"

Vele andere modellen van
Volkswagen en audi
staan dan natuurlijk ook
voor u klaar op deze unie-
ke show.

Kever voordeelpas
Tijdens de modellen '83-show
kunt u ook alle informatie krij-
gen over de kever-voordeel-
pas. Natuurlijk alles geheel
vrijblijvend!

Openingstijden:
Vrijdag 17 sept: van 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 18 sept.: van 10.00 tot 17.00 uur.
Kopje koffie; drankje en hapje staan voor u klaar.

U bent van harte welkom!



DAUWTRAPPER
Robuuste, flexibele,
sportieve heren-

molière van semi- juchtleder. Met
rubberzooi. Sportieve prijs f. 60, -

M - KKINK

TE KOOP:
Vers van het land

aardappelen, sperziebonen, \
spinazie, bloemkool, bietjes,
uien, prei, winterwortelen,
groene, rode en witte kool.
Grote hoeveelheden op bestel-
ling.
Verkoop alle werkdagen van
17.00-18.30 uur, zaterdags
van 9.00-12.30 uur.

Weenk, Schuttestraat 12,
Linde-Vorden, tel. 05752-
6659

met
Televisie

reparaties
-,- direct

l i l i ; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Eenmooi modeseizoen
;aat van start..!

m® M(

MODEHUIS

Üfael
VORDEN TEL. (05752) 1381

• l

op maandag
20 september a.s.

's avonds 8 uur
in zaal Bakker te Vorden

met koffie complet
kaarten aan beide zaken verkrijgbaar

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

MM3KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

ADVERTEREN III ET VERKOPEN

Te huur:

WINKELPAND 80 m?
gelegen Burg. Galleestraat 44,
Vorden. Geschikt voor vele
doeleinden: eventueel show-
room, kantoor, praktijkruimte
etc.

Telefoon 08340-24033

Ten Cate ondergoed voor het
hele gezin

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden
heeft het.

RKPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkl leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, /.utphen
Tel. 05750-15410,

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Schoolstr 17
Vorden

tel 05752 2737

Ondeugende1

pionierslaars
van soepel
second

hand" leer
met grappige
vlecht game
ring.
Styled by
Colly

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342

RUIM GESORTEERD

CHRYS ANTEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

IEDERE DAG VERS

Uw bloemist

fa (peOi*

Tuinaanleg en tuinarchitektuur
Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508 b.g.g. 2054

NEDERLANDSE

H O V E N I E R S f N
GRCENVOOBZIENEf

V E N I F R S MEI

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
1 0 verschillende soorten

Cafc-Restaurant

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

••̂ "*^-«^5'K-̂ ?-« -̂-J

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

dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

*&

A*'

WAARDEBON 25 GULDEN
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U bij aankoop van
een:

HEREN BLAZER
in de kleuren bruin - blauw en zwart ongeacht de kwaliteit of

verkoopprijs 25 GULDEN KORTING.
Profiteer van deze grandioze aanbieding.

Kinder Noorse truien
Ook in prachtige dessins en kwaliteiten. ^ C
De adviesprijs is 25,- TUUNTEPRIJS l U r""

Heren spencers
met de mooiste jacquard patronen
en het fijne is die extra lage prijzen.
Adviesprijs is 29,50 TUUNTEPRUS

Meisjes rokken
Een prachtige plisee rok met overslag en
grote speld. U kunt ze zelf niet voor
die prijs maken. IQ l
De adviesprijs is 35,- TUUNTEPRIJS l «J r

Kinder Corduroy tuinbroeken
met veel extra zakken en een stoeisterke
kwaliteit.
Onder in de pijp zit een elastiek.
De adviesprijs is 25,- TUUNTEPRIJS 15,-
Baby slobpakjes
gemaakt van een fijn gebreide badstof-
kwaliteit met leuke appliques
opgeborduurd.
Bij De Tuunte kost het pakje slechts

TUUNTEPRIJS 15-
700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

^

f& itft^^ *%ll» ~c.Y.0< ~sit*™ *p^«<5$;̂ -i
„f(NX \c.\S ^o^

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag



,Goed zo Edah
samen houden we

goedkoop
Samen staan wij bekend als de Grote Prijsverlagers.
we hebben al 262 artikelen goedkoop gemaakt.
Ben jij aan de bodem, slaan wij 'm er weer uit. we
voegen er nu bijvoorbeeld
aan toe. Maakt met elkaar 282 in totaal.

8(Gebroken
sperziebonen, heei
Anco tarwebloem, ff,
kilo

Stokbrood,
vacuüm verpakt

Magere vanille vla,
houdbaar, literpak

Boterhamkorrels,
zak 300 gram, licht of donker
Spa citron,
literfles

r̂iff

Liebfraumilch of
Bereich Nlerstein, /
fles 0.7 liter _

Dreft f ijnwasmlddel,

499

Cricket aanstekers,
2 stuks ' 149

California
erwtensoep,

Ostella
hazelnootcreme,
pot 400 gram

Chaudfontaine
bronwater,
Roggebrood,
pak 450 gram, licht of donker

zuurkool,
pak 500 gram

Diepvries boerenkool,
pak 450 gram, Vrij Produkt

Ryvita Knackebröt,
pak 200 gram, licht of donker

Peper of
nootmuskaat,
busje 50 gram

"M

Krenteslof,
met spijs, 400 gram

zachte drop,
gesorteerd, zak 300 gram,
Vrij Produkt

Jf(

ROSS mini-frites,
zak 1 kilo

Tissue keukenrollen,
pak 2 stuks, Vrij Produkt

Cider demi-sec,
fles 0,75 liter .

Bourbonpudding,
diverse smaken

Colden wonder chips,
zak 120 gram, paprika of naturel

Augurkjes,
zoetzuur, 5/4 pot

Slager

Uyttewaal piccalilly,
pot 300 gram

Appelmoes,
5/4 POt

Croma
braadmargarine,
pakje 200 gram

Gold Pack pudding,
pakje 78 gram,
diverse smaken 3 voor'

Gouda's Glorie
fritUUn/et, pak500gram
Gouda's Glorie
frietsaus, pot 0,55 \\
Gouda's Glorie
tafelmargarine,
kuip 500 gram _

Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Slagersprijzen geldig tot en met 18
september as

varkenslappen,
mals, mager, kilo

Gekruide
varkensrollade,
mager, kilo

998

Heinz sandwich spread
of pikante spread,

Suikerklontjes,
Bordeaux rood,

e toiletpapier
3nze normale papier-
Pnjzen hebben we pas
verlaagd. We kochten
ook nog 10 volle vracht
"??ens groot verpak-

OntWjtkoek

zjn nu het
lekkerst!
21/2 kilo pruimen

hoefje niet op een
sneetje te kijken
Malse ontbijtkoek
500 gram

/2\
vers gehakt,
half om half, kilo _

10,98
748

149

Magere
chocolademelk,
houdbaar, literflacon

Halfvolle melk,
houdbaar, literflacon

iglo spinazie,
diepvries, pak 450 gram

89

PCD-zoute pinda's,
zak 250 gram

Vissticks,
diepvries, pak 250 gram, 10 stuks _

Pilchards in
tomatensaus,
blik 425 gram

Göbber extra jam
confiture,
pot 450 gram, aardbeien, abrikozen, HCQ
kersen of ananas.._ 10%;

Groenteman
Niet in alle filialen verkrijgbaar
Groente- en fruitprijzen geldig tot en met
18 september a.s.

Rode Goudreinetten,
de echte Schone van Boskoop, 2 kilo

Spruiten,
Hollandse, kilo •

Grapefruits,
lichtrood vlezig, 10 stuks

IXC.I «•%». . _

pot850mi._
Roosvicee
rozebottelsiroop,
fles 0,6 liter

Chocoladehagelslag,
pak 400 gram, meikof puur,
Vry produkt

Mini Milky-way,
zak 250 gram

Nesquick,
pot 400 gram

Kabeljauwfilets,
diepvries, pak 400 gram

Roséd'Anjou,
fles 0,7 liter _

Dobbelman
gezinswasmiddel,
zak 1500 gram

Kitkat,
pak 6 stuks

Frolic,
zak 1500 gram

^^ -^ ~^r ^^r

Wat dh land nodig heeft is een brutale kruidenier

PRUS-SIAG
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN 37
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