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Oud-strijders uit Canada bezoeken
Vorden tijdens presentatie boek
"Karel Overijssel, een ChristenrebeP'
Vrijdagmiddag 21 september a.s. zullen tijdens de presentatie van het
boek "Karel Overijssel, een christenrebel", dat om 16.00 uur plaats-
vindt in het Raadhuis van Vorden, diverse genodigden van elders aan-
wezig zijn als burgemeester Vunderink dit gebeuren opent

bezoek aan Deventer, Arnhem en
Vorden. Terwijl enkele Canadezen
reeds in het Raadhuis zijn, zullen de
overigen omstreeks 16.45 uur bij Ho-
tel Bakker arriveren, waar ze een
lunch zullen gebruiken.
Onze voormalige bevrijders zullen

omstreeks 17.15 uur een muzikale hul-
de in ontvangst nemen op de markt bij
de kerk, de Vordense Chr. Muziekver.
Sursum Corda neemt dit op zich.
Omstreeks 18.30 uur vertrekken de
Canadese bezoekers naar hun gastge-
zinnen in Nijverdal.

Daartoe behoren afgevaardigden van
het voormalige illegale Trouw-groep,
die uit het gehele land komen, maar
eveneens koeriersters uit de jaren
1940/1945. Daarnaast is het een uniek
gebeuren, dat tijdens het aanbieden
van dit boek, waarvoor nu reeds grote
belangstelling blijkt te bestaan, een
aantal oud-strijders uit Canada aan-
wezig zullen zijn.

Gezien de beperkte ruimte in de
raadszaal zal een kleine afvaardiging

van een groep van 70 Canadezen de
presentatie bijwonen.
Zij waren destijds, in april 1945, be-
trokken bij de bevrijding van de Ach-
terhoek en Twente en behoorden tot
het Lincoln and Weiland-regiment.
Deze groep van plm. 70 Canadezen
verblijft momenteel in Nijverdal, waar
ze van mei tot september 1945 lagen
ingekwartierd. Ze krijgen vrijdag 21
september van het Comité 'Thank
you Canada" in Nijverdal een dagtrip
aangeboden. Daarbij brengen ze een

Mooie herfstshow bij
Modehuis Visser

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Afgelopen vrijdag gaf Modehuis Visser
een vijftal shows in haar zaak. De be-
langstelling was uitstekend. Bij alle vyf
shows was de 'zaal' goed bezet. Me-
vrouw Wolvenne met haar mannequin-
groep liet ons de najaarscollectie zien
onder het genot van een kopje koffie.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323-Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 u u r e n vrijdagvan 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale Zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken - Spreekuur wethouder H. A. Bog-
chelman: donderdag van ! 1.00 tot 12.00 uur.

1. Raadsvergadering d.d. 25 september
1984

Deze vergadering begint om 19.30 uur
in het gemeentehuis Kasteel Vorden.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten.

- goedkeuring 2e wijziging van de
begroting 1984 van de Stichting Open-
bare Bibliotheek en Leeszaal Vorden;
- goedkeuringjaarrekening 1983 van

de Stichting Dorpscentrum Vorden;
- subsidiëring van de Stichting So-

ciaal Kultureel Werk Vorden voor
1984 en 1985;
- verzoek om medewerking van de

Vereniging voor Protestants Christe-
lijk Onderwijs te Vorden om mede-
werking ingevolge artikel 72 van de
Lager-onderwijswet 1920 voor de bij-
komende kosten voortvloeiende uit
de vervanging van de olieketel door
een gasgestookte c.v. ketel in de bij-
zondere school 'Het Hoge';
- vaststelling plan voor nieuwe ba-

sisscholen;
- verkoop grond aan de Trouwtrek-

vereniging Vorden' en het verlenen
van een bijdrage in de aanleg van een
parkeerterrein;
- vaststelling bestemmingsplan

'Buitengebied 1983, no. l' (fïetscross-
baan);
- vaststelling bestemmingsplan

'Vorden-Kom 1984, nr. 2' (benzine-
verkooppunt Stationsweg);
- vaststelling bestemmingsplan

'Buitengebied 1984, no. 3' (kas land-
bouwschool);
- vaststelling bestemmingsplan 'Ad-

dinkhof 1983';
- vaststelling bestemmingsplan

'Vorden 1975/1984, no. l';
- rapport woningbouwprogramme-

ring Gewest Midden IJssel en Plan-
ningslijsten Nieuwbouw, Vernieuw-
bouw, en Verbetering (1985-1990);
- verkoop gronden op het voormalig

, coöperatieterrein aan de Woning-
bouwvereniging 'Thuis Best' voor de
bouw van 6 bejaardenwoningen, 7
eensgezinswoningen en 12 HVAT-
eenheden;
- alsvoren aan een viertal particulie-

ren voor de bouw van twee premie A
en twee premie B woningen;
- begroting 1985 en rekening 1983

van het Recreatieschap 'de Graaf-
schap';

2. Verleende vergunning voor een col-
lecte
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 24 tot en met 30
september een collectevergunning af-
gegeven aan de Nierstichting.

3. Bouwvergunningen te verlenen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door

Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. de heer J.H. Voskamp, Ruurlose-
weg 94 te Vorden, voor het vergroten
van een kapschuur aldaar;
2. Aan de heren F.A. enA.J.Berend-
sen, Enzerinkweg 14 te Vorden, voor
het verbouwen van een schuur aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 5 okto-
ber 1984 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

4. Ter visie legging bestemmingsplan-
nen

Zoals u in de advertentie elders in dit
blad kunt lezen liggen vanaf a.s.
maandag een tweetal bestemmings-
plannen (in ontwerp) ter visie ter ge-
meentesecretarie.

Het betreft:
a. het plan 'Kranenburg 1984, nr. l',
hetwelk de mogelijkheid biedt om aan
de Eikenlaan een nieuwe (basis)-
school te creëren en
b. het plan 'Buitengebied 1984, no.
4', dat betrekking heeft op de percelen
Lindeseweg 21 en 23 en de mogelijk-
heid opent tot verschuiving van de ca-
fé-functie binnen laatstgenoemd
pand naar het voormalig winkelge-
deelte.
Bezwaren kunnen tot en met 23 okto-
ber aanstaande schriftelijk worden in-
gediend bij de gemeenteraad.

5. Vaststelling bestemmingsplannen

Op een aantal op de raadsagenda op-
genomen punten, te weten die welke
betrekking hebben op de vaststelling
van bestemmingsplannen, zal in het
onderstaande nader worden inge-
gaan.

a. Vaststelling bestemmingsplan 'Ad-
dinkhof!983' (agendapunt 13).
Het is al weer enige tijd geleden (vanaf
9 december 1983 gedurende één
maand) dat het bestemmingsplan Ad-
dinkhof 1983 ter visie heeft gelegen,
met de mogelijkheid tot indiening van
bezwaren bij de gemeenteraad.
De inhoud van een aantal van de inge-
komen bezwaren was evenwel van
dien aard dat de vaststelling enige tijd
op zich moest laten wachten. Een in
juni door de gemeenteraad — en in-
middels ook door Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland — goedgekeurde
transactie, heeft evenwel de nodige
ruimte geboden.
De gemeenteraad wordt thans voor-
gesteld tot de vaststelling over te gaan
van dit plan, dat voorziet in de uitbrei-
ding van Vorden tot omstreeks het
jaar 1993. Gezien de ingekomen be-
zwaren en de voorgestelde beslissin-
gen daarop zal het plan gewijzigd
moeten worden vastgesteld. Die wijzi-
gingen vloeien evenwel niet uitslui-

tend voort uit de ingekomen bezwa-
ren.
Door de al genoemde transactie wordt
de raad voorgesteld de mogelijkheden
voor woningbouw uit te breiden tot
een afstand van ca. 75 meter uit het
hart van de Rondweg. Deze afstand
moet aangehouden worden in ver-
band rn^de bepalingen in de Wet
GeluidrSPer.

Daarenboven vinden een aantal wijzi-
gingen van ondergeschikte aard
plaats, ^Mronder een actualisering
van de v^PIchriften aan de jongste ju-
risprudentie.
Het gebied waarop het bestemmings-
plan 'Addinkhof 1983' betrekking
heeft wordt begrensd door de wijk
Hoetinkhof, de Rondweg, de Strodijk
en de Zutphenseweg.

b. Vaststelling bestemmingsplan 'Vor-
den 1975/1984, nr l'.
Bij Koninklijk Besluit van 29 mei 1981
is ambtshalve aan een gedeelte van de
voorschriften van plan 'Vorden 1975'
goedkeuring onthouden. Het werd
daarom noodzakelijk een herziening
van dit op 29 juni 1976 door de ge-
meenteraad vastgestelde bestem-
mingsplan voor te bereiden. Een daar-
mee rekening houdend ontwerp-be-
stemmingsplan 'Vorden 1975/1984,
nr. l' werd vanaf 14 mei 1984 geduren-
de één maand voor eenieder ter visie
gelegd met de mogelijkheid tot indie-
ning van bezwaren bij de gemeente-
raad.

De in totaal drie ingekomen bezwaren
geven het college van burgemeester
en wethouders slechts op één punt
aanleiding de raad voor te stellen een
geringe wijziging in het bestemmings-
plan aan te brengen (achtertuin pand
Zutphenseweg 46).
Het plangebied omvat:
a. de bebouwde kom met uitzonde-
ring van het centrum en de wijken
Brinkerhof, Hoetinkhof en het nieu-
we plan Addinkhof;
b. de lintbebouwing langs de Ruurlo-
seweg tot ongeveer de afslag Hame-
landweg;
c. het industrieterrein.

Naast de vorenstaande (grote) plan-
nen staan er nog een drietal kleine
plannetjes voor vaststelling op de
agenda. Het betreft:
1. Het plan'Buitengebied 1983, no. l'
dat betrekking heeft op de fietscross-
baan aan de Joostinkweg in de hoek
met de spoorlijn;
2. het plan 'Buitengebied 1983, no. 3',
dat betrekking heeft op een terrein
achter het aan de Rondweg gelegen
garagebedrijf en mogelijkheden biedt
voor het agrarisch praktijkonderwijs,
waaronder de bouw van een instruk-
tiekas.
3. Het plan 'Vorden-Kom 1984, no.
2' dat voorziet in een gewijzigde loka-
tie voor een nabij de 'Welkoopwinkel'
aan de Stationsweg geplande benzine-
pompinstallatie.

De mantels zijn er in tweed en veel in
gevoerde poplins (trenchcoat) in
prachtige kleuren zoals taupe en diep
marine. Coats zijn veelal in 7/8 lengte
uitgevoerd in flannelstof, terwijl de
jacks kort zijn (battledress) met een
schootje uit gewatteerde poplin. In de
japonnen waren mooie volle dessins
te zien, afgewerkt met afknoopbare
witte kraagjes. Bij de pakjes mooie rui-
ten al dan niet met uni flannel gecom-
bineerd. De trend naar broekpakken
en bovenstuk met pantalon zet zich
verder door. Hierin waren de kleuren
zalm en wolwit prachtig verwerkt.

Het merk L'espoir brengt een combi-
natie set (blazer-battledress-rok-pan-
talon) in een warme kleur groen in
winterkatoen.

Wat vooral mooi was in de show, maar
ook in de winkel, was de schitterende
collectie bonneterie. Veel verwerkt
met angora - wolwit - blad^atch rui-
ten - diagonale strepen ̂ Bbalken -
boothals maar ook hangcoilen.

Bij de rokken zijn toch weer terug de
ruiten maar nu in berberachtige stof-
fen (prima te combineren met wolwit-
te angora pullovers). In de pantalons,
bijna allemaal met bandplooien, ook
de blackwatch en verder winterkatoen
en flannels.

Zeer modisch was de collectie van
FrouFrou voor jonge meisjes met
zwarte rokken en broeken met felle
ruiten blouses. Ook de aanstaande
moeder werd niet vergeten; weliswaar
geen uitgebreide collectie maar wel
praktisch en modisch.

Modehuis Visser wordt ook steeds
volwassener in de kinderkleding.
Goed op elkaar afgestemde kleding,
stoeisterk en toch niet te duur. Boven-
dien vanaf maat 92.
De herenkleding brengt dit najaar een
prachtige collectie bonneterie, mooi
zittende bandplooi pantalons, tweed
colberts (ook in visgraat) en stoere
jacks in gewatteerde poplin en winter-
katoen.

Al met al een goede modeshow waar-
in men een goed beeld kreeg wat mo-
dehuis Visser dit najaar te bieden
heeft. Het was zoals een oude recla-
mespreuk van dit modehuis: Visser al-
tijd een bezoek waard.

Vredesweek 1984
Van 23 tot 30 september wordt in de
kerken van Nederland de zogenaam-
de Vredesweek gehouden.
In de Dorpskerk van Vorden wordt
a.s. zondag een Vredesdienst gehou-
den, geleid door ds Verhaere uit Hen-
gelo G. Na afloop daarvan wordt de
Vredeskrant uitgereikt.

BURGERLIJKE
STAND

GEHUWD: H.A. Beeftink, en: G.W.
Aalderink;
Th.W. Homans, en: A.H. van den
Brande;
OVERLEDEN: H.W. Aarnink, oud
81 jaar;
W.H. Knoef-Mennink, oud 31 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Herv. Kerk Vorden, zondag 23 sep-
tember, 10.00 uur; ds. G.H. Verhaere
uit Hengelo G.

Kapel Wildenborch, zondag 23 sep-
tember, 10.00 uur: ds. C.R. de Jong uit
Ruurlo.

GEREFORMEERDE KERK
VORDEN

Zondag 23 september: 10.00 uur de
heer D. Hoek uit Heteren. 19.00 uur
ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
22-23 september: dr Haas, tel 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 -10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00 - 9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 22 september 12.00 uur
tot maandagochtend 9.00 uur: tel.
1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
22-23 september: J.A. Boom, Ruurlo,
tel. 05735-2400.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Maand september: Mevr. Gille.
Graag bellen voor 9 uur. Tel. 2151.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
September: Mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30 en 9.30
uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur 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 BIBLIOTHEEK
»'Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;

do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; 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. Dag en nacht bereikbaar.



Grote verbouwingsopruiming
op de eerste etage.
Gedurende 1 week van dinsdag 25 september t/m dinsdag 2 oktober.

Motormaaiers
Tuinstoelen
Gereedschappen
Luxe- en huishoudelijke art

TOT
WEG IS WEG!

Zutphenseweg 15, Vorden. Tel. 05752-1261

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

James Grieves 2 kiio 1,98
Bananen ikiio 1,98
Sla 2 krop Of 98

Reine Victoria's i k , io 1,45

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617

interieuradviseur

Voordelig?

K6K6I1 ITI33r. . of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs

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

Voor een goedkope

PLAVUIZENVLOER
(Wij leggen ook vloeren)
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

Betaalbare

l l
vindt u bij

Modecentrum

'feuurlo

diverse merken Pointer - Levi's - Barb. Farber - Locker.

SPECIALE AANBIEDING:

Cord. broek,, 29
Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur.

INFORMATIE-AVOND
vrije sector-woningen te Ruurlo. Bouwplan Peppelenhof

* L-kamer met open keuken (ca. 34 m )
* Ruime hobbyruimte
* Kunststof buiten kozijnen + ramen

(onderhoudsvrij)
* Uitstekend geïsoleerd.
* Traditionele bouw
* Variatie indeling mogelijk
* Tuin op het zuiden.

Maandag 24 september a.s. om 20.00 uur wordt
bij café-rest. „de Luifel" aan de Dorpsstraat 11 te
Ruurlo een informatieavond gehouden betreffende
6 door Bouwbedrijf Gebr. Wisselink te bouwen wo-
ningen aan de Peppelenhof te Ruurlo.
Deze avond is tevens de aannemer aanwezig om al
uw vragen omtrent dit bouwplan te beantwoorden. Prijzen vanaf f 107.500.- VON

i
THOMAB.V.
makelaardij o.g.

Telefoon (05730) 4334'
Nieuwstad 5-7
7241 DL Lochem H

LkJNVMj
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Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, attenties en belangstelling
die wij bij de geboorte van onze
zoon

GERBEN
mochten ontvangen.

Hetty en Dick
Vlogman.

Hierbij zeggen wij iedereen
hartelijk dank voor de felicita-
ties, bloemen en cadeau's die
wij bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

GERRIE EN GERRIT
ARFMAN

Vorden, De Steege 25.

Hierbij zeggen wij iedereen
hartelijk dank voor de felicita-
ties, bloemen en cadeau's die
wij mochten ontvangen bij ons
40 jarig huwelijksfeest.

EVERTJANWENNEKER
en

GEERTRUIDA
WENNEKER-SMALLEGOOR

Vorden, Wilmerinkweg 3.

Te koop: 4 autobanden zo
goed als nieuw. 2 maanden
oud. Merk Dayton. Maat 13-
165.
Tel. 05752-3482.

Te koop: 2.2 ha mais.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 22 september voor 17.00
uur.
Gunning onder voorbehoud
bij:
G. Bannink, Spiekerweg 4,
Vorden.

Tijdelijk hulp gevraagd voor
de maandag en vrijdagochtend
ca. 10.00 uur, i.v.m. ziekte van
de huidige werkneemster.
Brieven onder nummer:
Buro Contact 27-1

Te koop: wintermantel. Maat
46. Weinig gedragen.
Mevr. Nijhuis,
Zutphenseweg 72, Vorden.

AUTORIJLES?
Theorieles (ja/nee syst.)

altijd voordelig bij:

BERT HULSTIJN
en

EMMYGOTINK

Wij zijn blij u ook namens onze ouders te
kunnen mededelen dat wij vrijdag 28 sep-
tember 1984 gaan trouwen in het gemeen-
tehuis te Hengelo (Gld.) om 11.30 uur.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
13.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Hengelo (Gld.) door ds. DA. Brinkerink uit
Geesteren.

Receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur in zaal
Concordia te Hengelo (Gld.)

September 1984
Vordenseweg 27, Hengelo (Gld.)
Maalderinkweg 8, Vorden.

Ons nieuwe adres is:
Oranjehof 22
7255 EB Hengelo (Gld.)

^0~*&^0^0*^0^0*

AREND TEUNISSEN
en

ELLY HAVERKAMP

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
vrijdag 28 september 1984 om 10.00 uur in
het gemeentehuis te Ruurlo.

Ons huwelijk wordt kerkelijk ingezegend
om 10.45 uur in de Nederlandse Hervorm-
de Kerk te Ruurlo.

Van 16.00tot 17.30 uur heeft u gelegenheid
om ons te komen feliciteren tijdens onze re-
ceptie, die wordt gehouden in café-restau-
rant „De Keizerskroon", Dorpsstraat 15 te |
Ruurlo. ^

j
Wamsveld, Lochemseweg 32
Ruurlo, Barchemseweg 52 ^

l
Ons toekomstig adres:
Lochemseweg 32, 7231 PH Wamsveld. ^
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Op D.V. vrijdag 21 september a.s. hopen wij
ons uitgestelde 25-jarig huwelijksfeest te
gedenken.

Wij willen dit blijde feit vieren in „de Her-
berg", Dorpsstraat 10a, Vorden.

Receptie van 15.30 uur tot 17.30 uur.

FAM. WILTINK
Het hoge 20, Vorden.

Autorijschool J G AW. SCHEPERS

Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783 f
_ $

_ §
§

Zaterdag a. s.

Groots dansfestijn
Slotavond van het

Lindese Volksfeest.

en

JJ. SCHEPERS-VERHEY

Hopen 22 september met de kinderen hun
25-jarig huwelijk te vieren. Gelegenheid
om te feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10a te Vor-
den.

Uw bloed kan een
leven redden!!!

U geeft maandag 1 oktober'
toch ook???

van Heeckerenstraat 10,
l 7251XJ Vorden. .|
^^^^^^^^^^^^^^^^.^^ ^^^^

f In plaats van kaarten.

Op maandag 24 september hopen wij:

HENK BOSMAN
en

TINE BOSMAN-GROOT ROESSINK

met onze zoon en familie ons 25-jarig hu-
welijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur
tot 17.00 uur in zaal „De Herberg", Dorps-
straat 10a, Vorden.

Vrijdagavond 21 september

Reggae avond
-l- aansluitend

Veronica's Rocknight
op groot beeldscherm.

Entree f 1,-.

Aanvang 20.00 uur
Einde ca. 4.00 uur.

Lindese Volksfeest
Vrijdag toneelavond met'

dansen na.
Zaterdag vogelschieten,
kinder- en volksspelen

en dansen toe.

§ 7251JL Vorden,
| September 1984

Larenseweg 5.
*, ^,^.^

LEGO

BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 24 september 1984, gedurende één
maand, voor een ieder ter gemeentesecretarie ter visie
liggen de ontwerp-bestemmingsplannen:
1. "Kranenburg 1984, nr. 1" (hetgeen de bouwvan een

nieuwe school op een terrein aan de Eikenlaan mo-
gelijk maakt);

2. "Buitengebied 1984, no. 4" (heeft betrekking op de
percelen Lindenseweg 21 en 23, alhier).

Bezwaren kunnen gedurende bovengenoemde termijn
van één maand dooreen ieder, schriftelijk, worden inge-
diend bij de gemeenteraad van Vorden, postbus 9001,
7250 HA Vorden.

Vorden, 20 september 1984,
De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink..

1959
In plaats van kaarten.

september
v

25 jaar getrouwd.

l HANS EN CORRIE DEKKER

1984

Wij nodigen U uit op onze receptie 29 sep-
tembervan15.00tot17.00uurinbarbode-
ga „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vor-
den.

§ 7 251 DK Vorden
| Zutphenseweg 8.

§
<>

In plaats van kaarten. §
[

Wij zijn 27 september a.s. 40 jaar ge- |
trouwd. §

Ter gelegenheid hiervan houden wij recep-
tie op vrijdag 28 september van 20.00 tot
23.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

A. DE JONGE
H. DE JONGE-WESTERHOF

l
§ Ruurloseweg 37,
* 7251 LA Vorden.

jL^* v^> •*&*• <^^ \0~>1^"1 <-̂ *v v^1 ^0~< <

Op zaterdag 22 september a.s. hoopt

l l J. WINKELS

zijn 80ste verjaardag te vieren.

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

Lochem, September 1984
Vordensebinnenweg 9.

A.s. vrijdag 21 september wegens

huwelijksfeest

GESLOTEN
Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

a.s. Zondagmorgen organiseert

„De Bargkapelii
een optreden in zaal

Herberg"
Vorden

(Met medewerking van een conferancier).
Entree f 9,- inkl. koffie met krentebrood.

Aanvang 11.30 uur.
Kaarten in voorverkoop bij De Herberg

verkrijgbaar.

Geef! Om 'n ander

in de week van 24 t/m 30 sept.
Dit jaar gaan we geen
uitvluchten bedenken

maar... de nierpatient de kans
op nieuw leven schenken

Dyalyse, transplantatie nier-
steenvergruizer enz., het kost
een heleboel

Daarom! Geef gul voor een
echt goed Doel.

Nierstichting Nederland.

Parkeren Linde's feest
Achter het Lindese Proathuus
is parkeergelegenheid onder
toezicht voor brommers,
fietsen, auto's etc.

Bent U 18 jaar??
Dan kunt U donor worden

van het Rode Kruis!

Vrijdagavond 21 september

Reggae avond
+ aansluitend

Veronica's Rocknight
op groot beeldscherm.

Entree f 1,-.
Aanvang 20.00 uur
Einde ca. 4.00 uur.

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

G. Bultman
Telefoon 17 53

B.M.W. - Volvo-Suzuki

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

Wordt U schutterskoning
op zaterdag 22 september

a.s. op het

Lindese Volksfeest?
Aanvang 10.00 uur.

Gevraagd

OPPAS
voor onze tweejarige zoon

gedurende 2-2,5 dag
per week.

Tevens wordt het
verrichten van

huishoudelijke werkzaam-
heden verwacht.

Reacties:
Brieven onder nr. 27-2

Buro Contact.

Vergeet u op 27 september de
lezing over het stuifmeel
niet? In zaal de Olde Smidse,
aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis.
Inl. Albertine van Zeeburg,
Tel. 3052.
Gerda Heersink, tel. 3093.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit
gebreide kollektie meu
belstoffen.

Jan Pieterse
In terieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754 517

Rijdende
service-dienst
voor al uw voorkomende
kleine klusjes, zoals
vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrip-
pen plaatsen, beveili-
ging van uw huis etc.
etc.

Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmateria-
len, alles op maat gezaagd
en geschaafd

Timmerbedrijf-
T immerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr 36,
Vorden, tel. 3376

GOED VOOR MINDER GE1D
20-09 t/m 22-09

Heerlijk bij rijst of gebakken aardappelen

Boeren goulash
met volop verse paprika,
uien en worteltjes. 100 gram

Voor de boterham:

Gebraden rollade
100 gram

1,55
1,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

BESTEL NU
Het boek over H.W. Groot Enzerink en het
Vordense Verzet in 1940-1945.

'Karel Overijssel, een christenrebel'
Vrijdag 21 september a.s. (na aanbieding
Gemeentehuis) verkrijgbaar ad 27,50 bij:

BOEK- EN TIJDSCHRIFTENHANDEL

JAN HASSINK Tel 1332

Kent U het al?

Rummikub
Het fantastische lange avond spel.
Volop in voorraad.

Ook kinderrummikub en woord-
rummikub bij

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, Vorden. Tel. 3566
Ruurloseweg 91, Kranenburg. Tel. 6658

Donderdagavond is i.v.m. grote partij
het bargedeelte tot ca. 00.30 uur

GESLOTEN
1 llaiitotfrltjc

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



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet

3$?

Ook de grote merken gaan bij mij gewoon in de op=op
Mag ik ze even onder de aandacht brengen, mijn op = op-aanbiedingen?

Scherpere prijzen vindt u niet. Ook niet als het om bekende merk-
artikelen gaat. Kijk en vergelijk. Een kratje Bavaria, een duopak Glorix -
aanbiedingen waar je niet omheen kan. Ook deze week hebben we met
de Club weer kunnen bewijzen dat we ons nog steeds aan onze belofte

houden: nét even scherper.

Sperone rode of
witte vermouth
fles 0,7 liter

Liga Junior of
Kindervoeding
pak 12 stuks

Leeuwezegel
margarine
pak 250 gram

Melfri halfvolle
chocolademelk
pak 1/1 liter

Beukelaer panky
wafels pak 10 stuks
Baronie, Royaal
chocoladeletters
melk en puur
per stuk 65 gram

1.29
0,98

1,59

Spekulaas
pak 400 gram

DIEPVRIES

Vrta
Spinazie
pak 450 gram

0,89
1,29

0,79
Ook hier

gaat ijskoud
het mes in.

Kent u de drie-in-één taart? Uniek. Dat is drie verschillende sma-
ken in één grote 12-punts taart. Appel, kiwi-vruchten en appelci-
troen. Eet 'm ijskoud, snijklaar uit de diepvries, of ontdooi 'm
eerst, waarna u 'm nog twee dagen goed kan houden. Deze week
Reb ik 'm in de aanbieding. En dat betekent uiteraard een mes-
scherpe prijs: 9.95.

DRIE IH f f M
TAAKT 12 PUT.
VRESVERS

Ook deze week weer
volop vers in de aanbieding.

Vleesaanbiedingen
(Donderdag - Vrijdag - Zaterdag)

Zie onze speciale
advertentie

ROSAKI

KILO
GROENTE EN FRUIT, VERS VAN DE VEILING, LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 september

Woensdag 26 september
i/nm
IXUITl"

5.45 UT— 0,69
"»**

7RM f i \i

0.98
FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

BOERENBRUIN
GESNEDEN

BIANKE ZWAN

PALINGWORST
100 GRAM

CA. 800 GRAM

Kippevlees
met tuinkrukJen
100 gramWitte punt- Extra belegen

broodjes i og kaas g gg Katenspek

Gekookte lever
150 gram

1,89
1,29
0,98

Haché- of
goulashvlees C /IC
500 gram UfTlJ

Beefburgers R £L
5 stuks %ÉF jf • %iW

Kilo wortelen
+ kilo uien

samen l J\J\J

Alleen bij Leo Stein: Jonge Jenever 1RQQ Brandewijn 1&Q|.
Florijn 1 liter IQf%Jö Mispelblom 1 liter lOrWW

Vieux
Florijn 1 liter voor 17,95

Dit is het vignet van onze dub 199
De dub staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.
De aanbiedngen zijn gehfg van woensdag 19 september t/m dradag 25 september 1984,
tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden.

LEO STEIN JOOP CORNELIS
Wamsveld - 05750-22576 Vorden - 05752-2308



CONTACT TWEEDE BLAD

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 20 september 1984
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CDA werkbezoek Jong Gelre Vorden: 70 jaar jong
Jong Gelre afdeling Vorden bestaat dit jaar 70 jaar. Aan dit feit zullen verder geen
feestelijke gebeurtenissen worden gewyd. Op twee en drie november is er de jaar-
lijkse toneel-feestavond in het Dorpscent mm met muzikale medewerking van de
Hurricane's, in samenwerking met de Gelderse Maatschappij van Landbouw en de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. Vorden.

De naam Jong Gelre ontstond in 1965
door samenvoeging van de toenmali-
ge B.O.G. en B.O.L.H.
Jong Gelre is een algemene platte-
lands jongeren organisatie voor alle
plattelandsjongeren tussen de 15 en
35 jaar, afkomstig van het platteland
en dorp. Het overgrote deel van de le-
den is wel afkomstig uit het buitenge-
bied.
De leden bepalen met het bestuur en
commissies wat voor activiteiten er
georganiseerd worden. De vele activi-
teiten kan men verdelen in verschil-
lende vormen, zoals vorming, ont-
spanning, sport en spel, toneel, cultu-
reel en creatief.
Naast het bestuur heeft Jong Gelre di-
verse commissies, nl: sport, agrarisch,
algemeen en een redactie.
Ook worden er op regionaal gebied
waarvan afdeling Vorden deel uit-
maakt van Regio West Achterhoek,
met afdelingen Almen, Zelhem, La-

ren, Hummelo, Warnsveld en Steen-
deren, diverse activiteiten georgani-
seerd. Ook worden er voor de ge-
meenschap activiteiten georganiseerd
zoals een toertocht, een fietsvierdaag-
se en een klootschiettoernooi.
Een belangrijke commissie binnen
Jong Gelre is de agrarische commis-
sie. Deze commissie organiseert in het
winterseizoen maandelijks een ge-
spreksavond over technische, sociale
of actuele landbouwzaken.
Ook zijn er diverse wedstrijden en ex-
cursies. Ook op provinciaal gebied het
Geldersch Agrarisch Jongeren Kon-
takt (GAJK) en landelijk niveau (Ne-
derlands Agrarisch Jongeren Kontakt
- NAJK) probeert men de belangen
van de plattelandsjongeren te beharti-
gen.

Jong Gelre is provinciaal georgani-
seerd in Gelderland, waarvan totaal
35 afdelingen deel uitmaken.

Ook op provinciaal niveau worden ac-
tiviteiten georganiseerd. Zo ontvan-
gen de leden informatie via diverse le-
denbladen. Alle leden ontvangen pro-
vinciaal een ledenblad en de agrarisch
geïnteresseerde leden ontvangen 'De
Binder'. Binnen de afdeling Vorden
ontvangen de leden het ledenblad 'De
Woordvoerder' tien keer per jaar.
Tevens heeft Jong Gelre nauwe kon-
takten met de Gelderse Maatschappij
van Landbouw waarvan men een ad-
viserend lid afvaardigt, en de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden. Verder maakt men deel
uit als vereniging van het Sociaal Kul-
tureel Werk.
Het grootste deel van de activiteiten
vindt plaats in het Dorpscentrum.
Hier organiseert men op vrijdagavond
28 september een open avond voor al-
le jongeren vanaf 15 jaar, die belang-
stelling hebben voor Jong Gelre, en
voor haar leden. Op deze avond kan
men zien wat Jong Gelre precies voor
vereniging is en er zullen allerlei acti-
viteiten gedaan kunnen worden, b.v.
buttons maken, tafeltennissen enz.
enz. Iedereen is van harte welkom
vanaf 20.00 uur.

Vorige week woensdag hebben Statenleden, gedeputeerden met bestuursleden van
het CDA een werkbezoek gebracht aan de Statenkring Zutphen. Onder meer werd
ook een bezoek gebracht aan onze gemeente. Doel van dit bezoek was om de kon-
takten tussen gemeentebestuurders en provinciebestuurders te bevorderen.
In Vorden werd het gezelschap door wethouder J.F. Geerken gewezen op de nood-
zaak van de aanleg van een fietspad langs de weg Vorden-Kranenburg. Wel, de Sta-
tenleden hebben zich zelf kunnen overtuigen, want /ij gingen per fiets richting cam-
ping Wientjesvoort.

Het dagelijks bestuur van Kranen-
burgs Belang leidde het gezelschap
door de buurtschap. Daarbij werd in
het bijzonder gewezen op:
a. De plaats waar vermoedelijk de
nieuwe basisschool zal worden ge-
bouwd. Een nieuw gebouw dat de ko-
mende jaren nog voldoende leerlin-
gen zal herbergen, maar voor wat de
prognoses op langere tijd betreft
(denk aan zes a zeven jaar) misschien
wat het leerlingen-aantal in de proble-
men komt en in dit verband werd aan-
dacht gevraagd voor
b. Woningbouw in de buurtschap.
Om de buurtschap tegen vergrijzing te
behoeden (ook al worden er geen be-
jaardenwoningen gebouwd) is het
dringend noodzakelijk een gedeelte

van de jaarlijks te bouwen woningen
in Kranenburg te realiseren.
c. De dringende aanleg van een rij-
wielpad van het dorp Vorden naar
Ruurlo. Het betreft een uitermate
drukke weg met veel vrachtverkeer.
Gewezen werd ook op een plaatselijke
reconstructie tegenover de kerk, maar
dit is niet voldoende, temeer daar ook
de roep van 50 km maximale snelheid
niet haalbaar bleek.
d. De toren van de Antoniuskerk.
Deze toren zal binnen enige jaren ge-
heel dienen te worden gerestaureerd.
De kosten zijn hiervoor geraamd op
ongeveer f 600.000,-. Hoewel de ge-
meenschap zelf ongeveer tien procent
dient op te brengen, zullen Rijk, Pro-
vincie en gemeente ook het nodige

dienen bij te dragen. De toren is ge-
plaatst op de Monumentenlijst.

Na afloop ging het gezelschap per tou-
ringcar op verdere rondreis richting
Zutphen.

Aansluitend kunnen we berichten dat
op maandag 22 oktober a.s. Kranen-
burgs Belang een avond zal beleggen
omtrent al wat leeft in de buurtschap
Kranenburg. Op die avond is er gele-
genheid te discussiëren over boven-
staande aangevoerde punten. Met na-
me zal worden gesproken over de wo-
ningbou^in de buurtschap. Ook zal
een en4^e worden gehouden wie er
op Kranenburg wil wonen, wie er als
oud-bewoner (vertrokken wegens wo-
ninggebrek) er terug wenst te keren.
Of men een vrije sector-woning wenst,
dan we^wi premie-woning. Hoeveel
bejaardlWvensen op de Kranenburg
te wonen in een bejaardenwoning.
Kranenburgs Belang geeft hiervan zo
vroeg mogelijk kennis, opdat die
avond door zoveel mogelijk inwoners
zal worden vrijgehouden.

Mooi bedrag
voor kankerbestrijding
De collecte voor het Koningin Wilhel-
mina Fonds voor de kankerbestrijding

die tussen 27 augustus en 8 september
j.l. werd gehouden, heeft in onze ge-
meente f9.034,- opgebracht.

Alle gevers: hartelijk dank!
Dat geldt ook voor de collectanten en

wijkhoofden en voor ieder die zich op
een of andere manier heeft ingezet
voor deze collecte. Dank zij hun hulp
is het mogelijk geweest, toch weer
zo'n mooi bedrag in te zamelen voor
de kankerbestrijding.

JAARBEUJ
Hl

Rijdende service-dienst

Gemeente wil begin 1985
in Addinkhof gaan bouwen
De commissie Algemeen Bestuur hield zich dinsdagavond bezig met
een aantal bestemminsplannen. Zo kwam onder meer het bestem-
mingsplan "Addinkhof 1983" ter sprake. Een plan dat theoretisch een
capaciteit heeft van 200 woningen. Burgemeester Vunderink zei goe-
de hoop te hebben dat begin 1985 met de bouw van woningen kan wor-
den begonnen.
Tegen het plan zijn een aantal be-
zwaarschriften ingdiend. De gebr.
Kettelerij kwam hun grieven tegen
het plan dinsdagavond persoonlijk
toelichten. Zij maakte bezwaar tegen
een bestemming woningbouw van
een deel van de gronden van hun be-
drijf. "Hierdoor wordt ons bedrijf uit
elkaar gerukt. Door deze versnippe-
ring krijgen we dan in plaats van één,
twee bedrijven. Wij willen ons hierte-
gen met hand en tand verzetten", zo
spraken de beide broers.
Burgemeester Vunderink zei op vra-
gen van de heer J. Bosch (PvdA) en de
heer C. Chr. Voerman (CDA) dat de

SUBSIDIERING STICHTING S.K.W.

Meningen in Commissie
Financien verdeeld
Een voorstel van het college te Vorden om de subsidie ten behoeve
van het Sociaal Kulturele Werk voor 1984 te handhaven op 37.500,-
en voor 1985 op 30.000,- vond genade in de ogen van de CDA com-
missieleden H.J. Graaskamp en R J. van Overbeeke.

hoop nog altijd aanwezig is dat er met
de gebr. Kettelerij een compromisfor-
mule gevonden wordt.
Dat er op het cooperatieterrein via de
architekten Leeflang en Vaags 4 wo-
ningen "aan de man" zijn gebracht
vond wat de werkwijze betreft, geen
genade in de ogen van de heer Bosch.
"Men is hier duidelijk bezig met een
besloten kring, waardoor niet ieder-
een in de gelegenheid is gesteld mee
te doen", zo sprak hij. Burgemeester
Vunderink deelde hierop mede dat er
in dit geval sprake was van veel spoed.
"Dit wordt geen algemene lijn", zo
verzekerde hij.

De heer A. Ploeger (PvdA) zou gaarne
zien dat het tekort dat de SKW over
1984 heeft opgelopen te weten
f 4.350,- ook wordt gesubsidieerd en
dat voor 1985 f41.500,- beschikbaar
moet worden gesteld. De heer M.
Groen (WD) vroeg zich af of het zin
heeft om door te gaan met subsidieren
van het SKW. "De Stichting is niet
goed van de grond gekomen. Het te-
kort over 1985 zal waarschijnlijk groter
zijn dan over 1984. Laat het bestuur
van het SKW zich maar eens gaan be-
raden wat haar te doen staat".

Dat de gemeente een deal heeft kun-
nen maken met de Touwtrekver. Vor-
den vond de commissie een goede
zaak.

De gemeente zal nl. een terrein aan de
vereniging verkopen voor f 26.292,-,
terwijl de gemeente op haar beurt
f6.292,- zal verstrekken in de kosten
van aanleg van een parkeergelegen-
heid. De commissie was verheugd dat
daardoor de gevaarlijke situatie langs
de Ruurloseweg zal worden opgehe-
ven.

Subsidie verkeersonderzoek
Burgemeester Vunderink deelde dinsdagavond op vragen van de heer
J. Bosch (PvdA) mede dat een subsidie is aangevraagd voor het ver-
keersonderzoek dat in Vorden gehouden zal worden en dat zal worden
verricht door het Centraal Instituut voor het Midden- en klein Be-
drijf.

COMMISSIE FINANCIEN VERBOLGEN OVER

Nota schadebeoordelingscommissie
In de openbare vergadering van de commissie financiën werden dins-
dagavond harde noten gekraakt Ter sprake kwam onder andere de
adviezen die de schadebeoordelingscommissie in de zaak Berendsen
(kapvergunning) heeft uitgebracht en waarvoor Houdringe B.V. een
nota heeft ingediend van f 15.000,-. Drie leden van deze commissie
hebben hier in totaal 78 uren aan besteed, hetgeen een uurloon bete-
kent van f 190,-.

Eind september kan dan hopelijk de
opzet van het onderzoek besproken
worden. "De waarborgen voor een
objektief onderzoek", zo liet burge-
meester Vunderink aan de commissie
Algemeen Bestuur weten.
Burg. Vunderink deelde vervolgens
mede dat de gemeente nog met de
provincie bezig is om te bezien of er
nog een alternatiefis voor Het Groote
Veld dat zoals is bekend is aangewe-
zen als een Einheids Oefen Terrein
(E.O.T.).

"Reken echter maar nergens op want
concrete alternatieven zijn uiterst ge-
ring", aldus de burgervader.
De heer C. Chr. Voerman (CDA)
wees op de onhoudbare toestand bij
de overloop uit het riool aan de Mis-
pelkampdijk. "Bij de spoorwegover-
gang is de situatie zeer gevaarlijk voor
de kinderen. Het slot op de waterkel-
der ontbreekt daar zelfs", aldus de
heer Voerman. De heer Vunderink
beloofde ej direkt werk van te zullen
maken. *

Het college was zelf ook enorm van dit
bedrag geschrokken zo vertelde wet-
houder H.A. Bogchelman. "Op zich
zelf zijn de berekende uurlonen bij ad-
viezen en deskundigen niet ongebrui-
kelijk", zo had het college in een eer-
der stadium aan de commissie laten
weten.
De heer A. Ploeger (PvdA) betichtte
het college van onzorgvuldig hande-
len. "Ik vind het een groot schandaal,
een dergelijke nota gaat alle perken te
buiten. We zitten hier vaak over aller-
lei zaken te emmeren en dan wordt

zomaar 15.000 gulden weggegooid",
aldus Ploeger.
De heer M. Groen (WD) vond het
onbegrijpelijk dat het uitbrengen van
een advies omtrent het wel of niet ver-
lenen van een kapvergunning 78 uren
vergt. De heer H.J. Graaskamp
(CDA): "Volgens mij is het gewoon
werkverschaffing".
De commissie financiën ging dan ook
niet met deze nota akkoord. Het colle-
ge werd geadviseerd om met Hou-
dringe B.V. over de hoogte van de no-
ta in de slag te gaan.

Timmerbedry f en Timmerwinkel Henk Frericks kan /ijn klanten nu
ook zelf de helpende hand bieden. De vraag in de winkel was vaak,
kunt u mij ook helpen met een klein klusje, ik kan wel een beetje tim-
meren, maar ik zit toch vaak met bepaalde moeilijke klusjes. Henk
Frericks zag hier een gat in de markt en schafte zich een service wagen
aan om zodoende voor het vervangen van ramen, deuren, hang en
sluitwerk, tochtstrippen plaatsen, beveiligingen aanbrengen enz. snel
en goed te kunnen helpen. Uiteraard kunt u in de winkel altijd terecht
voor al de doe-het-zelf artikelen.

BURGEMEESTER VUNDERINK:

' Jammer dat we niet aan de
wensen van hotel Bloemendaal
tegemoet kunnen komen9

Zowel de commissie financiën als de commissie Algemeen Bestuur
toonden zich dinsdagavond verheugd over de verkoop van gronden
van het voormalige Cooperatieterrein en over de bouw van in totaal
25 woningen op die plek.
De familie Dadema (eigenaar van het
aangrenzende hotel Bloemendaal)
hadden met het oog op gebrek aan
parkeerruimte en toekomstige uit-
breiding van het hotel zelf dolgraag
een stuk grond van dit Cooperatieter-
rein willen kopen.
Burgemeester Vunderink: "Wij vin-
den het jammer dat wij niet aan de
wensen van de familie Dadema tege-
moet kunnen komen, want toen hun
verzoek binnenkwam hadden wij de
grond reeds verkocht. En dat was nu al

een toer om er een "plannetje" van te
maken", aldus de heer Vunderink.
"Dan zijn alle expansiemogelijkheden
voor Hotel Bloemendaal daardoor wel
afgesloten", zo konkludeerde de heer
H. Tjoonk (WD).
Mevrouw Dadema, tijdens de com-
missievergadering aanwezig, vertelde
ons na afloop deze gang van zaken
enorm spijtig te vinden. "We hadden
al jaren gehoopt een stuit terrein te
kunnen kopen. Jammer dat het ons
niet is gelukt".



WAAROM
WORDEN

PATENT-SPAARDERS ?
Patent sparen=

hoge rente

premie.
Patentsparen=

sparen
zonder

vastzetten
Geld direct opvraagbaar
zonder boete of kosten.

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

Patent sparen=

stevig sparen
en toch vrij

over uw geld
kunnen

beschikken

De Patentrekening van de Bondsspaarbank
is uniek. Haal de folder bij het kantoor in uw

omgeving. Daarin leest u hoe verstandig het
is om van sparen

Patentsparen
te maken. PATENTREKENING

Dat is slim sparen
bij de bank die méér doet

Rekening
soort

Patent
basis

Patent 1
Patent 2
Patent 3

Minimum*
saldo

ƒ 2.500-
ƒ 5.000-
ƒ10.000-

Basis*
rente

85%
35%

4 %
4j%

Premie*
rente

lj%

2 %

2*%

Totaal
rente

32%

55%

6 %
62%

wijzigingen in rentetarieven voorbehouden.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 176 - Veldwijk: Twekkelerweg 176
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28-Kloetenseweg-45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat^ LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



ONZE SLAGER TRAKTEERT U DEZE WEEK OP EXTRA VOORDEEL:
500 GRAM 2e 500 GRAM 500 GRAM 2e 500 GRAM

HAMBURGERS

RUNDER-
BRAADVLEES

RIBLAPPEN

DOORREGEN
| RUNDERLAPPEN

6,50

9,50

8,50

7,00

3,25
4,75
4,25
3,50

MAGERE
RUNDERLAPPEN

BIEFLAPPEN

RUNDER-
GEHAKT

9,50

11,50

6,50

4,75
5,75
3,25

Geldig donderdag 20-9; vrijdag 21-9 en zaterdag 22-9.

SLAGERSL EVEiRWORSl

1,98(Stegeman) 500 gram

LEO.STEIN
Wamsveld - 05750-22576

JOOP CORNELIS
Vonten - 05752-2308

Adverteren? in Contact!
Er zijn twee adressen waar u |
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Zaterdag 29 september vanaf 11.00 uur

en doorlopend

SHOWS
Tot 5 uur met 3 mannequins en een dress-man. Tevens

Toegang gratis - gratis koffie, drankjes en hapjes.

Modecentrum

Ruurlo

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

MODIEUS GEBREID

nni
Hli

, 196;•

MODEHUIS

VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3



Maandag 1 oktober

MODE-
SHOW
van
Lammers Dames-
mode (grote ma-
ten); Wullink
Schoenmode; Dij-
kerman bloemsier-
kunst.

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenventekerlng
voor Inboedel «n opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/<» axel. glas en

f 0,95 °/«> Inclusief glas.

Inboedel: vanaf M,35«v».

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrlslco's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Wamsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.M. VORDENw.a.

Showtijden 10.00
uur; 13.30 uur en
16.00 uur.

Toegang gratis inclusief
consumptie. Wel graag
plaats bespreken.

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

Cafetaria - Snackbar -1Jssalon - Zaal

t'tt

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

organiseerd

2 DIA-AVONDEN
onderwerp Suriname.

Maandag 1 oktober 20.00 uur
Paramaribo + treinreis naar Brownsberg.

Maandag 5 november 20.00 uur
Binnenland van Suriname.

De 2 avonden worden verzorgd door journalist en reisleider
de heer P. Taekema.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Oö juwelier
siemerink

Op maandag 1 oktober a.s. tonen wij u
een keuze uit de nieuwe kollektie

brilmonturen
Gedurende deze week (1 t/m 6 okt.)

10% korting
op alle optische artikelen, dus ook op

kijkers, loupes, leesglazen e.d.

Siemerink, de opticien die voor
U klaar staat!

qe> juwelier
siemerink*• •••opdoen
zutphenseweg 7 - vorden

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

"^Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

Al is het nog geen Sinterklaas
de specu/aasjes, groot en klein
moeten er zijn.

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

*

ÜUVVC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorst weg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Uitbetalingsprijzen mestvarkens
Week

27
28
29
30
31
32
33
34

Datum Prijs Klasse
2-6/7 4.45 EAA
9-13/7 4.65 EAA
16-20/7 4.55 EAA
23-27/7 4.50 EAA
30/7-3/8 4.50 EAA
6-10/8 4.50 EAA
13-17/8 4.60 EAA
20-24/8 4.75 ÏAA

Kosten per varken PW/CBS/Transportverz f 5,75
Alle prijzen zijn incl B.T.W.. Ook bestaat de mogelijkheid

Wilt u
om de varkens ongeklast te leveren.

meer inlichtingen over voorkoopkontrakten/prijzen neem dan
kontakt met ons op

HARRY LANGWERDEN
Tel. 05753-7258 - Hengelo Gld.

WMkoop viertwerelddierendag
met 'n wereldkeus in diervoeders.

Op 4 oktober a.s. is het weer zo-
ver. Dan is uw hond, kat of ander
huisdier weer het feestvarken en ver-
went u hem met 'n feestelijk extraatje.

'n Goed moment om erbij stil te
staan dat Welkoop naast haar enorme
keus in gereedschappen/ijzerwaren
en tuinbenodigdheden ook het groot-
ste assortiment diervoeders en dier-
benodigdheden in huis heeft.

Geen wonder dat op wereld-
dierendag de meeste Welkoopklanten
viervoeters zijn. De Welkoop Dieren-
dagkrant ligt er al boordevol nieuws
en aanbiedingen op ze te wachten.

Kenner hondebrok
5kg
Van Voor
12,95

i95
Knokkelbeen
Vervaardigd van buffel-
huid. Lengte plm. 12 cm
Prijs per stuk:
Van 1,25

Kattenverblijf

Kenner gemengd
konijnevoer 5 kg
Van 6,35 Voor

Kunststof kattenverblijf
met beige deksel en
bruine onderbak.
Van
34,75

Voor

Kenner zangzaad
5kg

zangzaad
vofcag voeder voor kanaries

Kitty Friend
kattebakvulling
40 bs
Van 18,65 Voor 1 /Jjj

Dokat
Knabbeltjes 5 kg
Van 19,95 Voor^-Jc

l/;
Kenner Tortel-
duivevoerSkg
Van 8,55 Voor "7gQ

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256
Aanbiedingen geldig t/m 6 oktober 1984. Prijzen inclusief B.T. W. Levering zolang de voorraad strekt.

we l koon
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Succesvolle kachelshow

Zeer veel geïnteresseerde mensen kwamen kijken naar de succesvolle kachelshow van de fa. Barendsen, die gehouden werd in
de zaal van Hotel Bakker. De interesse ging vooral uit naar de zeer zuinige kachels, met name de zuiver gietijzeren houtkachels
van J0tul en van Vermont Castings. Dit vanwege de energiebesparende werking. De houtkachel wordt weer als hoofdverwar-
ming en de centrale verwarming als bijverwarming gezien.
Natuurlijk waren er ook de nieuwste modellen van allerlei soorten gashaarden, kolenkachels en allesbranders te zien. De heer
Barendsen was zeer tevreden over deze show en had goede zaken gedaan. De belangstellingkwam uit de gehele omtrek van Vor-
den. Hij is dan ook zeker van plan om volgend jaar weer zo'n show te organiseren.

Gelderse cursus voor amateurhistorici

Voordrachten over de
2e wereldoorlog in Gelderland
Voor de 20ste keer organiseert het Gel-
ders Oudheidkundig Contact in het
winterseizoen een cursus voor amateur-
historici te Arnhem. De voordrachten-
reeks is ditmaal gewyd aan 'Gelderland
in oorlogstyd'. Het verloop van de oor-
logen in Gelderland, in het bijzonder
van de laatste wereldoorlog zal worden
behandeld.

Behalve aan de militair-strategische
aspecten zal ook aandacht worden ge-
schonken aan de bestuurlijke niveaus.
De reeks biedt amateurhistorici in-
zicht in de oorlogsgeschiedenis van
Gelderland, beschouwd vanuit zeer
verschillende gezichtspunten. De les-
sen zijn van groot belang voor wie lo-
kaal en regionaal historisch onderzoek
doen, met name van de periode 1939-
1945. In dit kader zal het accent vooral
gelegd worden op de bestudering van
de archieven uit die tijd en de fotogra-
fische documentatie, waartoe ook de
luchtfoto's gerekend worden. In over-
leg met de cursisten wordt ter afslui-
ting een excursie georganiseerd naar
die plaatsen in Gelderland waar de
Tweede Wereldoorlog zijn sporen
heeft nagelaten.

Reeksen
Het Gelders Oudheidkundig Contact
biedt in zijn winterprogramma behal-
ve de reeks 'Gelderland in oorlogstijd'
ook andere reeksen die voor de beoe-
fenaars van de lokale en regionale ge-
schiedenis zeer instructief zijn. Zoals
'oud schrift', 'middelnederlands' en
'bronnen en methoden van het histo-
risch onderzoek'.

Stamboomonderzoek
De belangstelling voor de verschillen-

de reeksen is ieder jaar weer vrij groot.
In de afgelopen 19 jaar vonden ruim
4.000 inschrijvingen plaats. Trad voor
'oud schrift' in het begin één docent
op, thans zijn er meer nodig om aan de
vraag te voldoen. De studie van het
'oud schrift' zou vooral zijn toegeno-
men door de vergrote belangstelling
in het Stamboomonderzoek. ledere
genealoog krijgt vroeg of laat te ma-
ken met archiefmateriaal van vóór
1800, dat zonder enige oefening bijna
onleesbaar is.

Bronnen en methoden
Om beginnende amateurhistorici te
helpen hun weg te vinden in archie-
ven, bibliotheken, documentatiecen-
tra e.d., wordt jaarlijks een reefcs ge-
wijd aan 'bronnen en methoden van
het historisch onderzoek'. Er zijn ver-
schillende excursies aan verbonden.
De reeks heeft tot doel om een eerste
overzicht te bieden van de mogelijk-
heden en moeilijkheden bij historisch
onderzoek in stad en streek. Van de
meeste lessen wordt een schriftelijke
samenvatting verstrekt.

Informatie
Het cursusprogramma 1984/85 met
data, plaats, tijd, prijzen en een aan-
meldingsformulier is verkrijgbaar bij
het bureau van het Gelders Oudheid-
kundig Contact, postbus 359,7200 A J
Zutphen, tel. 05750-11826. De lessen
vinden uitsluitend op zaterdagmor-
gens plaats. De kosten per reeks be-
dragen, afhankelijk van het aantal les-
sen (vier tot zes per reeks), tussen de
40 en 60 gulden. Bij deelname aan
meerdere reeksen wordt korting ver-
leend.

Fietstocht Amnesty International
„Gezien de publiciteit die we vooraf ge-
kregen hebben is ons eerhjk gezegd het
aantal deelnemers aan de fietstocht wat
tegengevallen", zo sprak mevrouw G.
Schoo-Hondelink zaterdag na afloop.
Deze fietstocht naar Doeünchem werd
door de afdeling Vorden van Amnesty in
het kader van de internationale cam-
pagne tegen het martelen georgani-
seerd.
Op het Marktplein werd 's morgens al-
lereerst een kraam geopend waar men
allerhande folders, buttons e.d. kon
verkrijgen. Daarna werd er een toe-
spraak gehouden door de heer A.P.Z.
van der Houwen, lid van de Provincia-
le Staten van Gelderland. Deze vond
het een goede zaak dat in zo'n kleine
plaats als Vorden mensen zich bezig

houden met het protesteren tegen
martelen.
Hierna vertrok het gezelschap, vooraf-
gegaan door de muziekvereniging
'Concordia', lopend naar de dorps-
grens, waarna het stalen ros werd be-
klommen. De groep werd in Vorden
onder andere uitgeleide gedaan door
Pastoor van Zeelst, dominee Jaap Zijl-
stra, terwijl ook verschillende raadsle-
den aan de fietstocht deelnamen. In
Hengelo kreeg men een kop koffie
aangeboden door de afdeling Henge-
lo. Op het Simonsplein in Doetin-
chem vond de manifestatie plaats
waaraan werd meegewerkt door de
Tsjechische zanger Hutka, de Rock en
Rollgroep /The Dirts' en de dichter
Rob Nab. '-

Geslaagde avond
Operation Friendship
Ter afsluiting van het 'hosting' jaar
heeft Operation Friendship afdeling
Vorden dezer dagen een avond ge-
houden jrhet Pantoffeltje.
Aldaar >^p nagepraat over de afgelo-
pen zomer en met name over het
georganiseerde programma voor de

-Amerikaanse gasten, l rden
bekeken en dia's vertoond van de ver-
schillend^programma onderdelen.
Tevens ̂ Pd er gepraat over de plan-
nen voornet komende jaar.
Landelijk voorzitter Jan Rigterink ver-
telde het één en ander over deze plan-
nen. Waarschijnlijk gaan er volgend
jaar twee groepen vanuit Vorden naar
Amerika. Een keuze zal worden ge-
maakt uit de staten Delaware, New
Jersey, Vermont, Pennsylvania en
Massachusetts.
Het bestuur overhandigde op het ein-
de van de avond aan alle mensen een
bos bloemen, die aan het programma
meegewerkt hebben.
Het georganiseeerde programma van
de afgelopen zomer werd nagenoeg
door iedereen als een goed verlopen
programma gezien. Het hoogtepunt,
zowel voor de Amerikanen als de Vor->
dense groep vormde het kamperen.

Achter het rimpelend licht
Het is een uitzonderlijk fraai en bij-
zonder fijn boekje, dat onder de titel
'Achter het rimpelend licht' bij Uitge-
verij Terra in Zutphen is verschenen.
Kleurige aquarellen, veelal van bloe-
men, vruchten en vlinders van Anne-
bet Stam uit Warnsveld en gedichten
van de heer Jaap Zijlstra uit Vorden
vormen de inhoud van dit boekwerk-
je, dat ongetwijfeld vaak ter hand zal
worden genomen door hen, die het
bezitten. Voor de gedichten heeft
Jaap Zijlstra de Japanse haiku-vorm
gekozen, een vorm waarbij de eerste
regel vijf lettergrepen telt, de tweede
zeven lettergrepen en de derde weer
vijf lettergrepen. Bij de opzet van de
inhoud hebben beide samenstellers
op elkaar ingespeeld, want niet zelden
correspondeert de tekst met de aqua-
rel, op fijnzinnige wijze getekend en
gekleurd met de hand van een waarlij-
ke meesteres. En daarbij gedichten
met soms diepe gedachten van een
woordkunstenaar, die ook originaliteit
in zijn werk weet te leggen. Een enkel
voorbeeld: Het kind keek verrast naar
de sterren en riep: kijk, de sproeten
van God. En ook: De avondzon hangt
zijn lampion in de berk, dat wordt
tuinfeest. Tenslotte: Verschrompelde
roos, donkerend rood, wat ben je mooi
in je sterven.
Nogmaals: een uitzonderlijk fijn
boekje met eigenlijk maar één zwak
punt. Het telt slechts 32 pagina's. Of
geldt wellicht ook hier, dat overdaad
schaadt?

Echtpaar Wisselink
Nederlands kampioen

oriënteringsritten
De VA.M.C. 'De Graafschaprijders' or-
ganiseerde zaterdag in Vordcn de lan-
dehjke kampioenschappen oriënte-
ringsritten der KNMV. Hieraan namen
in totaal 51 auto's en 23 motoren deel
waaronder alle provinciale kampioe-
nen. Dit nationaal kampioenschap be-
stond uit twee ritten te weten een och-
tendrit van 70 kilometer en een middag-
rit van 64 kilometer.

De heren B. Regelink en G. Versteege
die deze ritten hadden uitgezet moch-
ten complimenten van de KNMV offi-
cials in ontvangst nemen vanwege de
uitstekende organisatie. Start en fi-
nish van beide ritten was bij café
Schoenaker.
Voor de organiserende vereniging was
het deze dag een opsteker van jewel-
ste toen na afloop bleek dat het echt-
paar W.D. Wisselink-mevr. G.L. Wis-
selink uit Ruurlo en lid van 'De Graaf-
schaprijders' kampioen van Neder-
land was geworden bij de auto's.

Het clubautoteam van 'De Graaf-
schaprijders', dat onlangs kampioen
van Gelderland werd deed het even-
eens uitstekend. Zij behaalden een
tweede plaats. Het team bestond uit
W.D. Wisselink-mevr. G. Wisselink;
J. Luyten-B de Bruyn; A.C. Weevers-
A.J. Weevers; J. Mennink-H. Cor-

tumme en L.H. de Boer-mevr. J. de
Boer. Bij de motorteams werd de Vor-
dense combinatie J.H. Oolbekkink-
W. Fleerkate zevende.

Uitslagen landelijke kampioenschap-
pen oriënteringsritten:
Motoren solo: l en kampioen van Ne-
derland, M. Morelisse, Alkmaar, 99
punten; 2 P. Heuvelink, Leeuwarden,
97 pnt; 3 F. v.d. Meeren, Eindhoven,
96 pnt.
Motoren duo: l en kampioen van Ne-
derland, T. van Westervoort met J.
v.d. Meer, 99 pnt; 2 B. Bronkhorst en
M. den Dunnen, Meerkerk, 95 pnt; 3
I. Huitema en H. Keuning, Leeuwar-
den, 95 pnt.
Auto's: l en kampioen van Nederland,
W.D. Wisselink en mevr. G.L. Wisse-
link, Ruurlo, 100 pnt; 2 A. Rossing met
A.H. Rossing, Emmen, 97 pnt; 2 H.
Wildschek met A. Verhulst, Best, 96
pnt.
Autoteams: l en kampioen van Neder-
land, M.A.C. 'Midden-Drente' uit
Emmen, 284 pnt; 2 'De Graafschaprij-
ders', Vorden, 282 pnt; 3 M.A.C. Rijn-
land uit Zoetermeer met 226 pnt.
Motorteams: l Friese Motorclub,
Leeuwarden, 76 pnt; 2 EMAC Eind-
hoven, 64 pnt; 3 MAC 'Magneet',
Meerkerk, 50 pnt.

Keuze uit de aanwinsten
openbare bibliotheek
De provincie Gelderland (Reizen
door de Benelux); Ingrid W.L. Moer-
man: Leven in minatuur; Bernard
Desjeux: Frankrijk; Jan Blokker jr.:
Kind (gedichten); Henk Krosenbrink:
Slag umme arem; Bijstand: een recht;
William G. Johnsson: De doop, oor-
sprong en betekenis; Friedrich Nietz-
sche: Ecce Homo: hoe iemand wordt,
wat hij is; C. van de Wijgaart: Inleiding
programmeren in Pascal; Thuiswerk:
vrouwenarbeid zonder rechten; H.Ph.
Vogel: Geschiedenis van Latijns-
Amerika; Torey L. Kevin Haydenk:
het kind van de rekening; 'Frederika
Brummer: Frederika: het leven van
een woonwagengeneratie; Felix Lo-
renzi: Hoe teken ik in perspektief; Ni-
co Baaijens: De personal computer;
voor beroep en hobby; Maarten 't
Hart: Het roer kan nog zesmaal om; J.
Visser-Roozendaal: Er was eens...;
Maria Oomkens: Scheherazade; Bert
Hiddema: Piri-piri; Rijk van Rotter-
dam: De rpokstoel op het groene la-
ken; Max Koot: Familie-album van de
Oranjes: 20 jaar hoffotografie; P.G.N.
Peppelenbosch: Saoedi-Arabië.

Operation Friendship
Vorden organiseert
bezoek aan Amerika
Vanaf dit moment is Operation
Friendship Vorden bezig met de voor-
bereidingen van een JApck aan
Amerika volgend jaar zo^wr. Dit ge-
schiedt in het kader van het uitwisse-
lingsprogramma, dat ieder jaar plaats-
vindt. Vorden heeft dit jaar een groep
Amerikanen ontvangen en is nu weer
aan de beurt om volgendjfcr te gaan
reizen. Ook uit acht ander^Paatsen in
Nederland zal volgend jaar een groep
jongelui richting Amerika vertrekken.

De reis heeft tot doel om jongeren uit
verschillende landen met elkaar in
kontakt te brengen en ze gedurende
drie weken met elkaar op te laten trek-
ken. Hierdoor ontstaat de gelegen-
heid om in relatief korte tijd veel
vrienden te maken en een andere kui-
tuur te leren kennen.
Jongelui, tussen de vijftien en vijfen-
twintig jaar, die geïnteresseerd zijn
om aan deze reis deel te nemen kun-
nen zich vanaf heden opgeven. Voor
inlichtingen en opgaven kan men te-
recht bij Marieke Velhorst, Het Wie-
melink 35, Vorden, tel. 1688.

Aanstaande vrijdag in
Linde 'Donderdagen'
Vrijdagavond om half acht opent het
Lindese Volksfeest met een toneel-
voorstelling. In de grote — zo nodig
verwarmde feesttent — voert dan de
Exelse toeneelgroep 'A.E.V.' het blij-
spel in drie bedrijven getiteld 'Don-
derdagen' op. Na afloop is het dansen
na.

Zaterdagochtend om 10.00 uur opent
Hans Stokkink, regerend schuttersko-
ning, het vogelschieten. Des middags
om een uur is er met medewerking
van Sursum Corda de intocht van de
oude en nieuwe schutterskoning.
Aansluitend volgt het vaandel-
zwaaien, waarna de kinderen zich
kunnen uitleven bij de diverse wed-
strijden en spelletjes. Ook de overige
buurtbewoners en bezoekers komen
aan hun trekken. Schijf en belschieten
is immer een geliefde bezigheid. Dog-
carrijden voor de dames zal wel weer
hoge ogen gooien.

Het volksfeest wordt zaterdagavond
besloten met een groots dansfestijn.
The Flamingo's staan borg voor goede
muziek.

AGENDA

Iedere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International,
ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.
ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

20 sept. Bejaardenkring, Dorpscentr.
21 sept. Lindese Volksfeest
22 sept. JJndese Volksfeest
23 sept. HSV de Snoekbaars,

onderl. wedstrijd
24 sept. Floralia, bloemschikcursus,

Dorpscentrum
27 sept. Floralia, bloemschikcursus,

Dorpscentrum
6 okt. EHBO Vorden, grote bazar
7 okt. EHBO Vorden, grote bazar
7 okt. VRTC, Herfsttocht,

40, 80,120 km
18 okt. Bejaardenkring, Dorpscentr.
23 okt. Iriscopie, dhr. op 't Land te

Lochem (-1- dia's)

Jan Jansen 25 jaar brandweer

Jan Jansen heeft het zaterdag geweten dat hij 2 5jaar deel uitmaakt van de Vordense brandweer. In plaats van een geplande vi-
site thuis met de buurt, kwamen er drie brandweerauto 's met loeiende sirenes de straat ingereden. Jan en A l ie Jansen moesten
plaats nemen in de versierde oude brandweerwagen uit Deventer, waarna een triomfantelijke tocht door het dorp volgde. Eind-
station was de kantine van de brandweerkazerne waar het gezelschap een poosje onofficieel bij elkaar bleef.
De officiële huldiging van hoofdbrandwacht Jan Jansen zal plaatsvinden op woensdagavond 26 september. Overigens is Jan
Jansen de eerste brandweerman die een zilveren jubileum viert bij de brandweer.
Vele nieuwsgierigen gingen achter de stoet aan. Men nam het allemaal sportief op, onze brandweer Jongens" mogen ook wel
eens een verzetje, per slot als er echte brand is zijn ze ook paraat.



'Graafschaprijders' aan vooravond motorzesdaagse:

'Uitrijden is ons hoofddoel'
Wat is Enduro?

De vaderlandse motorsportwereld is al zo langzamerhand in de ban van het
wereldkampioenschap Zesdaagse die van l oktober t/m 6 oktober aan-
staande rondom de motorstad Assen, met als middelpunt het beroemde TT
circuit wordt gehouden. In totaal zullen hier 400 deelnemers uit meer dan
twintig landen aan de start verschijnen. De V.A.M.C. 'De Graaf schaprij -
ders' uit Vorden zal tijdens deze Motorzesdaagse acte de presence geven
met een clubteam.

5 = Henk Hellegers met daarnaast
team-manager Dirk Pardijs; 358 = Jo-
han Braakhekke; 31=Jan Klein Brinke
met daarnaast trainer-masseur Jan
Broekhof; 41 = Jan Harkink.

In de loop der jaren heeft deze Vor-
dense motorclub zich diverse facetten
van de motorsport eigen gemaakt. Tij-
dens de Enduro-wedstrijden, cross-
wedstrijden, oriënteringsritten e.d.
zijn leden van deze vereniging ver-
schillende malen in het nieuws ge-
weest.
De meeste bekendheid geniet de club
met het organiseren van de Oost-Gel-
derlandrit, een betrouwbaarheidsrit,
meetellend voor het Nederlands kam-
pioenschap en die al gedurende twin-
tig jaar door 'De Graafschaprijders'
wordt georganiseerd. In feite is Vor-
den dan ook de bakermat van de En-
duro.

Het team
Vandaar ook de animo van de vereni-
ging om met een eigen team aan het
grootste motorsportspektakel op En-
duro-gebied, de Motorzesdaagse, deel
te nemen.
Tijdens een keurig verzorgde persbij-
eenkomst in 'De Herberg' werden de
coureurs die 'De Graafschaprijders'
vertegenwoordigen door Dirk Pardijs,
manager van het team, voorgesteld.
Dirk Pardijs wees er in eerste instantie
op dat het deelnemen aan deze zes-
daagse mede is te danken aan een ze-
ventiental sponsors. „Zonder hen kun
je het wel vergeten", zo zei hij. Daar-
naast zijn er een 35-tal helpers al een
paar maanden bezig om alles bij de
controles gladjes te laten verlopen.
„Deze mensen hebben het er allemaal
voor over om een week bij hun baas
vrijaf te vragen", aldus Dirk Pardijs.
Het team dat zal trachten de kleuren
van 'De Graafschaprijders' in Assen
hoog te houden bestaat uit Johan
Braakhekke, Jan Klein Brinke en
Henk Hellegers. Manager is Dirk Par-
dijs, daarbij geassisteerd door Jan
Slagman. Trainer-masseur is Jan
Broekhof.
De 34-jarige Johan Braakhekke, van
beroep garagehouder, begon zijn mo-
torsportbaan in 1967 in de klasse 50 cc
junioren. Hij behaalde in 1972 het Ne-
derlands kampioenschap motorcross
bij de 125 cc senioren. Vervolgens ging
hij in 1965 over naar de 250 cc klasse
waar hij in 1976 het fel begeerde H-
nummer behaalde. Vanaf 1977 is hij
een succesvol trialrijder. Hij berijdt
een Montesa 360.H7.
Jan Klein Brinke, eveneens 34 jaar en
van beroep technisch medewerker,

begon in 1969 met de motorcross in de
klase 500 ccjunioren. In de jaren 1972
t/m 1974 reed hij in de categorie cross
250 cc senioren. Vanaf 1977 rijdt hij
Enduro's. In 1978 behaalde hij in de
250 cc klasse een tweede plaats om het
kampioenschap van Nederland. Hij
berijdt KTM 250 cc.

Henk Hellegers, van beroep technisch
engineer en 25 jaar oud, begon reeds
op veertienjarige leeftijd met de mo-
torsport. In 1976 werd hij junior-cup-
winnaar 250 cc cross van Nederland.
Hij bracht het tot senior-motorcrosser
in. de categorie 250 cc. Wegens een
blessure moest hij zijn sportloopbaan
twee jaar afbreken. Vanaf 1981 rijdt hij
Enduro. Henk Hellegers berijdt een
Montesa 360 cc.

Jan Harkink
Er werd tijdens deze persconferentie
nog een rijder voorgesteld en wel Jan
Harkink, eveneens lid van 'De Graaf-
schaprijders'. Jan Harkink, 35 jaar en
van beroep machine-bankwerker,
rijdt eveneens mee in de Zesdaagse en
wel in het merkenteam van Ben van
Erp uit Markelo. Jan Harkink doet al
voor de vijfde keer aan de Zesdaagse
mee. Hij behaalde daarbij zilver in
Oostenrijk en goud in Zweden. Twee
keer moest hij vanwege machinepech
de strijd vroegtijdig staken. Jan Har-
kink werd eenmaal Nederlands kam-
pioen trial 50 cc en werd vier keer
tweede om het kampioenschap van
Nederland Enduro 125 cc. Hij berijdt
een Zweedse Husqvarna 250 cc.

Manager Dirk Pardijs heeft vanaf 1962
t/m 1980 aan Enduro's deelgenomen.
Van hem komt de uitspraak dat de
wedstrijd reeds op maandag in de
schuur begint. Dirk Pardijs is aktief
bestuurslid van 'De Graafschaprij-
ders' en heeft tevens zitting als KNMV
official in de landelijke motorcros-
scommissie. Assistent-manager Jan
Slagman is al vijftien jaren de admini-
stratieve kracht van 'De Graafschap-
rijders', daardoor ook altijd nauw be-
trokken bij de 'Oost-Gelderlandrit'.

Jan Broekhof, trainer-masseur heeft
zelf ook heel wat ervaring. In 1969
werd hij nederlands kampioen Endu-
ro. Behalve sportmasseur is hij
KNMV jeugd-motorsporttrainer.

Het deelnemen van dit team aan de
Zesdaagse werd mede mogelijk ge-
maakt door onderstaande bedrijven (in
alfabetische volgorde).

Avia Nederland (Soest), Barend-
sen BV (Vorden), Dozon (Doetin-
chem), Doetam (Doetinchem),
D.S. Plastics ('s-Heerenberg), De
Herberg (Vorden), Jarino Sport
(Roden), D.J. Janssen's Exp. slach-
terijen (Apeldoorn), Meindertsma
Autoaccessoires, Mundi Tran-
sport (Varsseveld), Reigershocks
(Hengelo G.), Rotonde Horeca

' (Vorden), Veenstra (Varsseveld),
Van Silfhout BV (Doetinchem),
Drukkerij Weevers BV (Vorden),
Weghorst Oliehandel (Borne), De
Witte Smid (Warnsveld).

Wim Bielderman
Een magBiie enorm veel ervaring
heeft op Wrgebied van de Zesdaagse
is de voorzitter van 'De Graafschaprij-
ders', Wim Bielderman. Tien jaar lang
is hij opgetreden als manager van het
Nederlands Trophyteam en is zo-
doende van alle markten thuis. Wim
Bielderman is één van de belangrijk-
ste personen binnen de KNMV. Hij is
voorzitter van de Sportraad en staat
tevens aan het hoofd van het organisa-
tiecomité van deze 59e Internationale
Motorzesdaagse. De verdiensten van
Bielderman voor de motorsport in het
algemeen werden dezer dagen nog
eens in alle toonaarden weergegeven
door zijn medebestuurslid Jan Rou-
wenhorst. Dit gebeurde tijdens een
receptie ter ere van het zilveren huwe-
lijksfeest van Wim en Gerda Bielder-
man en waarvoor enkele honderden
personen uit de motorwereld op af wa-
ren gekomen om het echtpaar Biel-
derman de hand te drukken. Een ge-
zellige happening waarbij de geest van
de Motorzesdaagse al langs de diverse
tafels waarde. Grote gebeurtenissen
werpen nu eenmaal altijd hun scha-
duw vooruit en waar kan dat beter dan
in een gezelschap waar het woord mo-
tor de boventoon voert.
Van vissers wordt altijd gezegd dat de
één een nog grotere vangst heeft ge-
daan dan de andere, ik kan u vertellen
dat wanneer motorsportenthousias-
ten elkaar van hun ervaringen op de
hoogte brengen, zij de mannen van
het hengeltje duidelijk de loef afste-
ken met hun verhalen. Echt motorla-
tijn dus.

Uitryden
Wim Bielderman stelde overigens tij-
dens de persconferentie dat een zes-
daagse in de eerste plaats is gemaakt
voor de Trophy en Vaasteams. „Dan
komen de merkenteams en dan ko-
men de clubteams. Ons team heeft
ook beslist niet de pretentie om te
winnen. Als de jongens erin slagen de
zesdaagse tot een goed einde te bren-
gen en dus in aanmerking komen voor
een bronzen plak dan betekent dat
voor ons brons met een gouden
glans", aldus Wim Bielderman.

Sponsors
Het is al eerder aangehaald. Zonder
sponsors beginnen de rijders niets.
Dirk Pardijs toonde zich enorm ver-
heugd over bijvoorbeeld een benzine-
maatschappij, die voor de brandstof
en smeermiddelen zorgt. Er is een
sponsor in de rekreatiesector die de
groep van zo'n 40 man tien dagen lang
gratis onderdak verschaft. En verder
dan nog een vijftiental plaatselijke en
regionale sponsors.
„Wat de rijders moeten doen, dat is
er in de eerste plaats voor zorgen dat
men zo netjes mogelijk verschijnt.

Dus cht zorgen voor reclame voor je
sponsor. Wordt de Zesdaagse dan bo-
vendien nog uitgereden dan is dat he-
lemaal prachtig", aldus Dirk Pardijs
die bij dit laatste een vraagteken
plaatst. Het is nu eenmaal zo bij een
Zesdaagse, val je uit op de eerste dag
of op de vijfde dag, uitvallen betekent
definitief het parcours verlaten.

Bielderman tenslotte tot het Vorden-
se.team: „Gedraag je als club. Presteer
zo goed mogelijk. Houdt rekening
met de dag van morgen. Zorg dat je
overkomt, want het is nu eenmaal zo
dat wanneer je uitvalt iedereen je bin-
nen 24 uur vergeten is."

De term Enduro is in 1981 in de motor-
sport in de plaats gekomen voor de tot
dan toe in ons land gebruikelijke aan-
duiding 'Betrouwbaarheidsrit'. Deze
voormalige aanduiding geeft overigens
wél in grote Ujnen aan waar het om gaat:
De betrouwbaarheid en uithoudings-
vermogen van mens en machine, geme-
ten in een individuele uithoudings-
proef.

Nu iets over de enduro's zelve met in
het bijzonder het fenomeen Zesdaag-
se:
De internationale Zesdaagse Enduro
van het FIM bestaat uit een jaarlijkse
test van de betrouwbaarheid van de
motor en de vaardigheid van de rijder,
bestaande uit zes -één-daagse ritten
achter elkaar. De totale af te leggen af-
stand mag niet minder dan 1200 km
en niet méér dan 1600 km bedragen.
Voor het grootste deel wordt gereden
over onverhard terrein, overigens met
motoren die toegelaten zijn voor de
openbare weg. In ons land zorgen
zand en modder voor de grootste na-
tuurlijke tegenstanders. De route,
waarvan onder géén enkele voorwaar-
de mag worden afgeweken, wordt
aangegeven middels pijlen. Per dag
moeten er ruim 300 km afgelegd wor-
den volgens een bepaald tijdsschema.
De rijders moeten zich houden aan de
verkeersregels, die van kracht zijn in
iedere Gemeente waardoor de wed-
strijd loopt.
In iedere route zijn op tussenliggende
punten tijd- en routecontroles opge-
nomen. Tijdcontroles zijn er om te
controleren of de rijders voldoen aan
de voorgeschreven rijtijden. Route-
controles zijn er om te controleren of
de rijders de juiste, officieel aangege-
ven route volgen. Bovendien zijn er ie-
dere dag in het parcours enkele klasse-
mentsproeven opgenomen, zoals een
acceleratieproef van 200 meter en één
of méér crossproeven, alles met tijd-
meting.
Naast een nationale en een Europese
competitie vindt jaarlijks— telkens in
een ander land — een wereldkam-

pioenschap plaats. Een wereldkam-
pioenschap dat in zes dagen — van-
daar de benaming Zesdaagse— beslist
wordt.
Het is de oudste tak van motorsport,
die in competitieverband beoefend
wordt.

Motorzesdaagse 1984
Om te beginnen zijn er drie routes uit-
gestippeld, welke iedere keer twee
maal verreden worden, die tweede
keer in tegenovergestelde richting. le-
dere dag zijn er de bekende cross- en
acceleratieproeven. De start- en finish
van dit prachtige gebeuren—de olym-
pische spelen van de motorsport -
vindt plaats op het Circuit van Dren-
the. Er zullen ruim 400 deelnemers
zijn uit méér dan twintig landen.
Er worden gedurende dit evenement
ongeveer 150.000 bezoekers ver-
wacht.
De openingsdag wordt gehouden op
het TT-circuit van Assen, terwijl het
slotrennen plaats zal vinden op het
Grand Prix circuit van Norg. Dit slot-
rennen laat zich het beste vergelijken
met een normale motorcross; deze zal
hoogstwaarschijnlijk direct op de tele-
visie worden uitgezonden.
Hieronder volgen globaal de routes
welke worden verreden:

Eerste en tweede dag: TT-circuit - Laag-
halen - Anloo - Balloo - TT-circuit -
Norg - Smilde - TT-circuit. 2 Ronden
van ca. 150 km. Crossproefte Anloo van
ca. 3,5 km.
Derde en vierde dag: TT-circuit - Smilde
- Veenhuizen - Havelte - Appelscha -
Smilde - TT-circuit. 2 Ronden van ca.
140 km. Crossproef te Havelte van ca. 5
km.
Vijfde dag: TT-circuit - Bovensmilde -
Ronostrand - Prikkedam - Smilde -
TT-circuit. 2 Ronden van ca. 130 km.
Crossproef te Prikkedam van ca. 4 km.
Zesde dag: Dezelfde route als de vijfde
dag, echter slechts één ronde van ca. 120
km naar het motorcrossdrcuit te Norg -
motorcrossproef - finish.

Het totale team van 'De Graafschaprijders'

EHBO cursus
Regelmatig bereikt ieder jaar opnieuw
de EHBO afd. Vorden meermalen de
vraag wanneer er weer een cursus be-
gint. Dit wekt altijd hoge ^tevachtin-
gen bij het bestuur. Wanl^r er dan
echter na de zomerperiode een adver-
tentie geplaatst wordt om zich op te
geven blijkt de animo zeer gering. Zo
meldden zo ook nu tot op heden
slechts zes gegadigden.
Hopelijk was de onlangs geplaatste
oproep nog te vroeg in verband met de
vakanties, en is deze aan de aandacht
ontsnapt.

Misschien brengt dezefterinnering
dan ook nog een flink aantal personen
ertoe om zich op te geven. Mocht het
gewenste aantal van minimaal 16 cur-
sisten voor l oktober a.s. niet bereikt
zijn, dan zal er dit winterseizoen geen
diplomacursus EHBO in Vorden ge-
houden worden.

Nutsfloralia
Op 28, 29 en 30 september a.s. wordt
in de grote zaal van het Dorpscentrum
de jaarlijkse bloemententoonstelling
van Floralia gehouden. Zoals reeds
vele jaren zijn aan deze tentoonstel-
ling wedstrijden verbonden, waaraan
iedereen, van klein tot groot, mee kan
doen. Alle inzendingen worden vak-
kundig gekeurd en er zijn vele prijzen
beschikbaar voor de mooiste inzen-
dingen. Wij hopen vele van de in het
voorjaar uitgereikte stekplanten, zo-
wel van de schoolkinderen als van de
volwassenen, terug te zien.

De cursisten zullen zeker zorgen voor
vele mooie stukjes, de resultaten op
de cursusavonden zijn ook dit jaar
weer zeer goed. Ook vertrouwen wij
erop, dat oud-cursisten en liefhebbers
van bloemschikken of planten kwe-
ken zullen zorgen voor vele inzendin-
gen, zodat het Dorpscentrum zal wor-
den herschapen in een grote bloe-
mentuin.
Van de Vordense bloemisten hebben
de fa. Dijkerman en de fa. Klumper
toegezegd op de tentoonstelling een
stand te zullen verzorgen. Uit Henge-
lo komt de heer Bosman met een in-
zending en ook de tuinbouwschool uit
Borculo zal weer van de partij zijn.
Het wordt dus zeker de moeite waard
om op 28,29 of 30 september a.s. een
bezoek te brengen aan de Floralia ten-
toonstelling. U bent van harte wel-
kom. Nadere gegevens omtrent tijd en
plaats van inlevering staan in een ad-
vertentie elders in dit blad.

Politienieuws

Gordel wordt meer
gedragen
Tijdens een op vrijdag 14 september
op diverse plaatsen op de Zutphense-
weg gehouden controle bleek dat au-
tomobilisten meer en meer de auto-
gordel dragen.
Wel was opvallend dat een groot aan-
tal automobilisten niet de voorge-
schreven auto-papieren konden to-
nen. Deze automobilisten krijgen een
herkansing. Wordt binnen een voor-
geschreven aantal dagen de auto-pa-
pieren alsnog getoond dan voorkomt
men een proces-verbaal.

Auto's bekrast
De heer D. uit de van Limburg Sti-
rumstraat deed aangifte dat zijn voor
zijn woning staande personenauto
was bekrast. Bij buurtonderzoek
bleek dat meer bewoners met het be-
krassen van auto's te maken hebben
gehad.

In sloot beland na slip
De heer H.J.G.M. geraakte zaterdag-
avond in de bocht bij Wientjesvoort in
een slip, vermoedelijk doordat een te-
genligger zich teveel op zijn weghelft
begaf.
De slippende wagen geraakte in de
berm en kwam op zijn kop in de naast-
gelegen sloot. Persoonlijke ongeluk-
ken deden zich niet voor.

Meiboom geplant
Het komt in Vorden niet zo veelvuldig
meer voor, maaf afgelopen woensdag
werd er toch nog weer een Mei-boom
geplant. Binnenkort hopen Eric en
Doris Plomp, thans woonachtig in
Keijenburg, hun nieuwbouwwoning
op het Hoetinkhof grens Brinkerhof te
betrekken. Vorige week was het hoog-
ste punt bereikt en de spelers van Rat-
ti zaterdag-3 vonden het toen nuttig
een Meiboom te planten. De boom
heeft een lengte van 11 meter, waar-
voor een gat van 1,20 meter werd ge-
boord.
De dames van de leden zorgden voor
de roosjes. De boom werd verder ge-
completeerd met een bekend voetbal-
shirt en uiteraard een passend ge-
dicht. Na afloop werd de mei-boom in

het huis van buurman/medespeler
Ton Klootwijk officieel aan het echt-
paar overgedragen.

Inbraakpreventie
Op de eerste bijeenkomst in het sei-
zoen 1984/85 kwam de heer J. Smits,
ambtenaar voorkoming misdrijven
van het district Apeldoorn der Rijk-
spolitie op bezoek bij de dames van de
K.P.O.
„Voorkoming misdrijven een zaak van
de politie en U" aldus begon de heer
Smits zijn causerie.

Evenals de brandweer al jaren bezig is
met voorlichting aan het publiek ter
voorkoming van brand, zo is ook bij de
Rijkspolitie de voorlichting op gang
gekomen.
Misdrijven komen jaarlijks in steeds
grotere getale voor. De inbraken ste-
gen in ons land van 54.000 stuks in
1970 tot 290.000 stuks in 1982. De ge-
middelde schade (verlies en inbraak-
schade) bedraagt f 2.500,- per geval.
De kosten van onderzoek, recherche,
voorgeleiding, opsluiting, berechting
bedragen gemiddeld f3.500,- per ge-
val. En dan te bedenken dat is geble-
ken dat slechts dertig procent wordt
aangegeven.

Aan de hand van een film werd ver-
toond hoe een dief werkt. Uit die film
bleek hoe men een dief werkelijk kan
uitnodigen. Lege melkflessen op de
stoep met een briefje 'Melkman, ik
betaal morgen wel' of uitpuilende
brievenbussen.
De film liet ook zien hoe iemand zijn
huis zeer goed had beveiligd, maar de
trap voor het raam had geplaatst om
de kat gelegenheid te geven via het
openstaande bovenraam in- en uit te
gaan. Zeer uitnodigend is ook met
open gordijnen in huis te vertoeven.
De dief ziet de kostbare klok (vaak erf-
stuk) dan echt wel hangen.
Een dief heeft een hekel aan lawaai en
licht en heeft altijd haast.
Speel op deze drie zaken in. Geen dief
zal binnenkomen door verbreking van
het slot onder een goede buitenver-
lichting. Sloten op voor- en achterdeur
zijn vaak met een eenvoudig mesje of
schroevendraaier te openen. Monteer
goede stalen sloten. Sloten met een
brede bek, minimaal 20 mm.
En zo kregen de dames van de KPO
veel informatie van de heer Smits. On-
getwijfeld zal hier en daar op de ver-
kregen informatie worden ingespeeld.
Een leerzame avond, was de conclusie
en uiteraard was er een dankwoord
voor de heer Smits.



Geef bloed
Geef leven!!!
Maandag 1 oktober
bloedplasma-avond

te Vorden

Te koop: prachtige bloeiende
violen.
Gebr. Kettelerij b.v.
Zutphenseweg 64, Vorden.

Landelijke manifestatie.
Zaterdaga 22 sept. '84 11.00
uur landelijke manifestatie te-
gen kernenergie, renbaan te
Emmeloord, Noordoostpolder.
Inl. tel. 05270-17174.

TAPUTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECEN1EUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Vrijdagavond 21 september

Reggae avond
+ aansluitend

Veronica's Rocknight
op groot beeldscherm.

Entree f 1,-.
Aanvang 20.00 uur
Einde ca. 4.00 uur.

Op 21 en 22 september
a.s. weer naar het

Lindese Volksfeest

SIERPLEISTER
in diverse structuren

en kleuren.
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

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

Gevraagd: hulp voor huis-
houdelijk werk.
Telefoon 05735-3151.
Na 17.30 uur.

Faillisements
verkoop

van grote partij

nieuwe meubelen
VOOR DE HELFT
van de normale
winkelwaarde

DALO HANDELSOND.
Noorderwal 5 of 16

Lochem.
Tel. 05730-2973

maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

HIFI STEREO
KLEUREN T.V. 9arant

Vaar
''9e
/e

tuut
Vooraan in service en vooraan in techniek
Eigen snelle technische dienst

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

Vordense Marktverloting

TREKKING
Vrijdag 5 oktober a.s.

Heeft u het al gezien?

Speelgoed van het jaar 1984
ZIE ONZE ETALAGE.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, Vorden. Tel. 3566

Ruurloseweg 91, Kranenburg. Tel. 6658

Vele kinderen
hebben knikvoeten

Dat Is normaal...
Maar het gevaar, dat de
lichaamshouding fout blijft,
is groot.
Daarom moet U er aandacht
aan schenken.
Piedro kinder- en jeugd-
schoenen helpen U daarbij.

• Ze helpen het hielbeen in
de juiste stand te houden.

• Ze hebben een corrigeer-
bare bodembouw, die
individueel kan worden
aangepast.

• Ze zijn kwalitatief hoog-
waardig - en bijna
onverwoestbaar.

• Ze zijn leverbaar in 6 wijdte-
maten tot aan maat 45 toe.

Piedro's dragen zo aan een goede lichaamshouding
bij.
Voor de zo belangrijke juiste toepassing zorgt:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342.

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

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

1904 80 jaar 1984

Volksfeest
Varssel

28 september
10.00 uur: KLEUTERFEEST
in de kleuterschool
14.00 uur: SPELEN
voor de lagere schooljeugd
19.30 uur: BLIJSPEL:
Zo'n heerlijk huisje buiten.
Na afloop dansen met entertainer
THEO

29 september
14.00 uur: OPENING volksspelen
14.05 uur: VOLKSSPELEN
19.30 uur: DANSFEEST
op muziek van orkest
THE HURRICANES

DIT
PRACHTBOEK

GRATIS BU
DENMS.

_^m

'Geld door de eeuwen heen' is een bijzonder fraai
boekwerk over de geschiedenis van munten, die ooit
in de Lage Landen gecirculeerd hebben. 160 Pagina's
dik met maar liefst 300 schitterende illustraties.

U knjgt het gratis mee door n ü een spaarrekening
te openen bij de NMS. Met een eerste inleg van
minstens f 100,-- Of door automatisch te gaan sparen
met een maandelijks bedrag van minimaal f25,-.

't Is een werkelijk uniek lees-, kijk- en opzoek-
boek. En nog leerzaam ook. Deze aanbieding geldt
tot eind oktober 1984, maar op is op, dus haast is wel
geboden. Dit prachtboek is eveneens verkrijgbaar bij
elk van de 470 NMB kantoren.

Spaarbank

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531

Installatiebedrijf G.J.
Industrieweg 5 - Vorden - Tel. 3425 en 6439^Installeert in nieuwbouw maar is ook

gespecialiseert op renovatie - aanleg
en onderhoud van gasinstallaties.

Dag/nacht service.

Hopende ook u spoedig van dienst te kunnen zijn tekenen wij Groetend, G.J. OLDENHAVE.

Bloemententoonstelling
59 jaar Nutsfloralia op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30
september 1984 in het Dorpscentrum te Vorden.

WEDSTRIJDEN:
1. Stekplanten voor schoolkinderen a) planten; b) kalebassen.
2. Stekplanten voor volwassenen
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten zoals kettingen,

poppetjes, dieren enz. a) voor volwassenen; b) voor kinderen; c) tuin-
tjes voor kinderen.

4. Versierd speelgoed voor kinderen t/m 14 jaar.
5. Eigen gekweekte a) planten; b) bloemen; c) vruchten.
6. Cursisten: a) éénzijdig bloemstukje; b) biedemeier of millefleures; c)

klein boeketje; d) corsage; e) versierd voorwerp groot; f) versierd
voorwerp klein; g) droogbloemen.

7. Niet cursisten vanaf 16 jaar: a) kleine vazen; b) grote vazen; c) bakjes;
d) fantasiestuk groot; e) fantasiestuk klein; f) tafelstukje; g) wand-
stuk; h) stobben; i) veldbloemen.

8. Bloemstukjes kinderen: a) kinderen t/m 10 jaar; b) kinderen van 11 t/m
15 jaar.

9. Droogbloemen: a) boeketten; b) fantasiestukje groot; c) fantasie-
stukje klein.

10. Inzendingen gevorderden.
11. Inzendingen vaklieden en leerling-vaklieden.
Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar.
Inleveren Stekplanten voor schoolkinderen: donderdagmorgen 27
september om 8.30 uur aan de scholen. Voor ouders van kinderen van de
buurt-scholen gelijk met de kinderplanten aan school.
Inleveren Stekplanten voor volwassenen: donderdagmiddag 27
september van 15.30 tot 17.00 uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).
Alle overige wedstrijden: donderdag 27 september van 19.00 tot
21.00 uur en vrijdagmorgen 28 september van 9.30 tot 12.30 uur in het
Dorpscentrum (zij-ingang).

De tentoonstelling is geopend: vrijdagavond 28 september van 19.30
tot 22.00 uur, zaterdag 29 september van 15.00 tot 21.00 uur en zondag
30 september van 11.00 tot 17.00 uur.
De prijsuitreiking vindt plaats zondag 30 sept. om 16.30 uur.

Entree f 1,50 per persoon, kinderen tot 14 jaar gratis toegang.
Verloting: Detrekking vindt plaatsop maandag 1 oktober om 19.30 uur in
het Dorpscentrum. Loten zijn nog vekrijgbaar bij de bestuursleden.

Dames stepmantels
Extra voordelig
in 3 kleuren nu voor 139

RUURLO
Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open van 6-7 uur.

U heeft
wintersport-

plannen?
De winterreisgidsen zijn er weer,

boordevol informatie over
wintersportaccomodaties.

Vraag vrijblijvend informatie over
wintervakanties, per busf trein, vliegtuig

of auto.

Rabobank C3



Bargkapel in Vorden

Op zondagmorgen 23 september hoopt de Bargkapel uit Barchem in de grote zaal van café-rest. DeHer-
berg in Vorden een fantastisch concert te verzorgen. De kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar in de voorver-
koop aan de zaal.

Gevoelig verlies voor
Vorden
Vorden I heeft zich zondagmiddag in
de thuiswedstrijd tegen Zelhem op
een eenvoudige wijze laten afbluffen.
Vooral in de eerste helft legden de be-
zoekers meer agressiviteit aan de dag
dan de lauw spelende Vorden-elf.
Nadat Henk Stokkink bijna in eigen
doel had gekopt, was het in de vijfde
minuut wel raak toen Karel Velthorst
uit een pass van Lucien Peters met
een laag schot scoorde 0-1. Vorden
probeerde nog wel iets terug te doen,
maar verder dan een kopbal van
Reindjan Westerveld, die juist over
ging kwamen de geelzwarten niet. Na
een half uur spelen werd het betere
spel van Zelhem beloond met een
tweede treffer. Karel Velthorst be-
diende Jan Wesselink op maat, waar-
na deze speler op het randje van bui-
tenspel de bal met een fraaie lob over
doelman Wim Harms lepelde, 0-2.
In de tweede helft lieten de bezoekers
de teugels wat vieren zodat Vorden
een veldmeerderheid kreeg. Gevaar-
lijk waren de aanvallen van de thuis-
club evenwel niet. Dit in tegenstelling
tot Zelhem dat via countervoetbal
verschillende goede scoringsmoge-
lijkheden kreeg. Halverwege de twee-
de helft werd het 0-3 toen Lucien Pe-
ters de buitenspelval omzeilde en hij
de bal in de korte hoek deponeerde.
Zelhem bleef op de kansen loeren. In
de 30e minuut besloot Jan Wesselink
met een fraaie kopbal een goed lopen-
de Zelhem aanval. 0-4. Direkt erop
werd het l -4 toen Chris Hissink van 25
meter raak knalde.
Vlak voor tijd werd de doorgebroken
Lucien Peters binnen het strafschop-
gebied 'in de tang' genomen, hetgeen
een penalty betekende. Karel Velt-
horst voltrok het vonnis koelbloedig:
1-5.
Scheidsrechter mej. R. Konink toonde
aan dat ook dames een voetbalwed-
strijd tot een goed einde kunnen bren-
gen. Zij floot een goede wedstrijd.

s.v. Ratti l (za) -
Eerbeekse Boys 1-3
Afgelopen zaterdag heeft het eerste
elftal van de zaterdagafdeling van de
s.v. Ratti een 1-3 nederlaag moeten in-
casseren in haar eerste competitie-
duel.
Ratti begon sterk en creëerde enkele
kansjes, maar de gasten konden al vrij
snel toeslaan. Een voorgetrokken bal
van de rechterflank kon door de spits
van de gasten probleemloos worden
afgerond. De thuisploeg kreeg nog
enige opgelegde kansen via Henk Bul-
ten en Harm Welleweerd, maar kon
niet een 0-2 achterstand voorkomen.
Na de rust kwam Harry Klein Ikkink
in het veld voor André Wagenvoort en
moest Ratti wel risico's gaan nemen,
wat al snel onfortuinlijk tot een 0-3
achterstand leidde. Toch gaven de
Rattianen zich nog niet gewonnen en
konden de marge iets verkleinen via
een prima doelpunt van Henk Bulten,
die daarmee de stand op 1-3 bracht.

Het was jammer voor de Vordenaren
dat er in de slotfase veel kansen onbe-
nut zijn gebleven. Harm Welleweerd
speelde de bal van dichtbij net naast
terwijl Jan Willem de Hart iets te hoog
richtte. De gastheren moesten dan
ook genoegen nemen met een 1-3 ne-
derlaag en zullen zich aanstaande za-
terdag moeten revancheren tegen
Beekbergen.

Dames Lochhuizen -
Ratti l
Afgelopen zondag gingen de dames
naar Lochhuizen. In de eerste helft
werd nogal traag gespeeld. Uiteinde-
lijk net voor rust lukte het Jolanda T.
om Ratti op 0-1 voorsprong te bren-
gen.
In de tweede helft liet Ratti zich duide-
lijk van een betere kant zien. Na het
fluitsignaal gingen Marjo G. en Gerrie
B. een één/tweetje aan en liepen ie-
dereen voorbij zodat Marjo G. kon
scoren, 0-2. Hiermee was de score
geopend voor de volgende 7 doelpun-
ten. Marjo G. maakte al gauw 0-3.
Gerrie B. volgde met 0-4 en 0-5.
Lochhuizen werd zo aardig overbluft
en konden hun spel niet meer vinden.
Hierdoor werd het gemakkelijker
voor Ratti. Marjo G. scoorde 0-6. Ger-
rie B. 0-7. Wederom Marjo G. 0-8 en
Gerrie B. bracht de eindstand op 0-9.

Zaalvoetbal

Velocitas l - Improvisium l
(2e ronde beker)
Zonder overtuigend voetbal heeft Ve-
locitas de derde ronde van de KNVB-
beker bereikt. Dit gebeurde na een
moeizame 2-1 overwinning op het
Gorsselse Improvisium. Nadat het
houtwerk een score voor rust in de
weg stond, sloeg Velocitas door Ri-
chard Hartman en Heimoed Megens
direkt in de tweede helft tweemaal
toe.
In deze fase van de wedstrijd hadden
de Vordenaren een behoorlijk over-
wicht, maar slaagden er niet in de
voorsprong uit te bouwen. Toen Im-
provisium de stand verkleinde tot 2-1
kreeg Velocitas het nog even moeilijk,
maar gescoord werd er niet meer.
Eindstand 2-1.

Uitslagen:
Velocitas l -Improvisium l 2-1; Velo-
citas 3 - A.Z.C. 3 1-4; Velocitas 4 -
A.Z.C. 6 1-6.

Programma:
Maandag 24 sept. te Vorden: Veloci-
tas 2 - E.G.V.V. l, 19.00 uur; Velocitas
l - Sp. Eibergen 2,19.45 uur; Velocitas
- S.M.S. (dames), 20.40 uur.
Maandag 24 sept. te Veldhoek: Veld-
hoek l - Velocitas 3,19.45 uur.

Kastelenloop
Op zaterdag 29 september a.s. organi-
seert de Trimclub Vorden de vijfde
kastelenloop. De afstanden zijn 2,5
km, 5 km, 10 en 15 km op het mooie
parcours bij Kasteel Vorden. De wed-

strijden beginnen om 13.00 uur voor
de 2,5 km, 13.30 uur voor de 5 km en
14.15 uur voor de 10 en 15 km.
Iedereen, die de afstand uitloopt ont-
vangt een fraaie herinneringstegel
met een afbeelding van het kasteel.
De eerste dame of heer op de 5,10 of
15 km ontvangt een wisselbeker.

Dammen
Ond IPiiige kompetitie
B. Breuker - M. Boerkamp 2-0; J. Kra-
jenbrink - T. Slutter 2-0; B. Wentink -
M. Boersbroek 0-2; B. Nijenhuis - J.
Slutter l^W. Sloetjes - J. Hoenink 0-
2; H. Gi^camp - S. Wiersma 0-2; B.
van Zuylekom - J. Koerselman 0-2; G.
Hulshof- H. Esselink 1-1; B. Rossel -
G. ter Beest l-l;H.KJeinKranenbarg
- H. Ruesink 1-1; S. Buist - G. Brum-
melman 2-0; W. Wesselink - B. Hid-
dink 2-0; G. Wassink - W. Berenpas 2-
0; J. Lankhaar - H. Wansink 1-1.
JEUGD: A. Bouwman - M. Baakman
2-0; Y. Baakman - R. Slutter 0-2; M.
Bussink - R. Garssen 0-2; H. Boer-
kamp - M. Michiels 0-2; B. Haas - R.
Garssen 0-2; M. Michiels - M. Bouw-
man 2-0.

Biljarters in competitie
Deze week zijn de competitie wedstrij-
den van de Kon. Ned. Biljart Bond
weer begonnen.
K.O.T., gedomicilieerd in café Uenk,
neemt met zes teams aan het libre-
spel deel; voorts met een team drie-
bandenspel. De jongste biljartvereni-
ging De Herberg heeft met twee
teams ingeschreven. Afgelopen dins-
dag werden reeds de eerste twee wed-
strijden gespeeld.
Biljartvereniging Kranenburg is aan-
gesloten bij de Biljart Bond De IJssel-
kring. De competitiewedstrijden voor
de vier ingeschreven teams beginnen
volgende week.

Waterpolo:
Verlies voor dames
De dames van Vorden hebben de eer-
ste competitiewedstrijd tegen OKKII,
welke zondagmiddag werd gespeeld
wat ongelukkig met 3-1 verloren. De
Vordense dames hadden de betere
kansen maar wisten deze niet te be-
nutten. In de eerste periode nam Vor-
den via Jacqueline ter Huerne een O-1
voorsprong. In de tweede periode zet-
te OKK deze achterstand in een 2-1
voorsprong om, waarna de eindstand
in de vierde periode (in de derde pe-
riode werd niet gescoord) op 3-1 werd
bepaald.

Poloclub heeft weer
een herenteam
De poloclub 'Vorden '64' heeft het
twee seizoenen zonder een heren-
team moeten doen. Inmiddels is weer
een ploeg geformeerd die zaterdag-
avond de eerste competitie wedstrijd
speelde tegen de IJsselmeeuwen II uit

Zutphen. Het Vordense team keek in
de eerste periode al snel tegen een 0-3
achterstand aan. In de tweede periode
werd het 0-5 waarna Kier Knol in de
laatste periode de eer wist te redden
1-5.
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CONTACT
BON

Tegen Inlevering van deze bon ontvangt u

2,50 reduktie
op de normale toegangsprijs voor de

„Jaarbeurs van het Oosten". •
Alleen geldig op zaterdag 22 september.

Weekend aanbieding!!
Alleen donderdag - vrijdag en zaterdag

Corduroy strech pantalonsHeren

Prima pasvorm. Alle maten
2 kleuren. Normale prijs 99,50
nu voor 79

RUURLO

Vrijdags koopavond tot 9 uur.

Een grondige voorbereiding
voor een goede oogst
KVERNE

LA*
WENTELPLOEG

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

ALLEEN HET BESTE GOED GENOEG

Hengelo Gld. Tel. 05753-1964 - 2379
b.g.g. 08342-1170 en 08350-24465.

KVERNELAND

Boeke-Heesters

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de va k man.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Te koop: Ford Fiësta 1300
motor. Bj. '77.
Brinkerhof 3, Vorden.

Te koop gevraagd: kinder-
stoel met blad.
Tel. 2200.

Het juiste adres voor echte

STEENSTRIPS
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

Wijnmakersartikelen

VINOTHEEK SMIT
Burg. Galleestraat 12,

Vorden,
tel. 05752-1391.

met
Televisie

reparaties
dirtc»

uw v Hman
van vert-juwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI lELFVISiE VIDEO

BREDEVELD
Weg ii. 1 . 1 ' Laren 56 .

Zutphen Fe 1381.'

Jonge vrouw, 32 jaar, zoekt
kamer met keukentje, douche
en W.C. + 1 slaapkamer.
Liefst in Vorden.
Brieven onder nr. 27-4
Bureau Contact.

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

Ik zoek huishoudelijk werk
voor 1 of 2 morgens of midda-
gen per week.
Brieven aan Bureau Contact
onder nummer 27-3.

'Meneer de Baron is nog niet
thuis'. Daarom kun je een ka-
mer huren in zijn riante land-
huis. Twee kamers vrij:
f 330,- en f 525,- p/m inc!
Bel. 08340-46632.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTCRU
TtNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219
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