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BURGEMEESTER Mr. M. VUNDERINK:

Service aan burger gaat steeds
meer geld kosten...
In de raadskommissie voor algemeen bestuur kwamen woensdagavond de
kosten aan de orde die gemoeid zijn met het ontwerpen van bestemmings-
plannen e.d. Op de begroting komt men in Vorden 38.000 gulden tekort,
terwijl wordt voorgesteld 60.000 gulden uit te trekken.
De heer J. Bosch (PvdA) kreeg van burgemeester Vunderink te horen dat de
verwachting voor de komende maanden rechtvaardigt dit bedrag uit te trek-
ken. De heer Bosch informeerde naar de mogelijkheid om de
werkzaamheden die de stedebouwkundige verricht, uit te besteden aan het
gewest Midden IJssel. "De meeste plannen lijken toch op elkaar", aldus de
heer Bosch. Burgemeester Vunderink was van mening dat dit soort aktivitei-
ten op dit moment erg ver van het gewest af staan. "Wel kunhen we het in
ons achterhoofd houden", aldus de heer Vunderink. In verband met de
steeds stijgende kosten merkte de heer Vunderink op dat de service die de
gemeente tegenwoordig aan de burger moet geven, toeneemt. "Steeds meer
burgers die steeds meer vragen. Ik verwacht een opgaande lijn in de kosten".

De heer J.F. Geerken (CDA) bepleitte
toch wel de deskundigheid van een buro
als Van Droffelaar. "We moeten maar
op de koop toenemen dat dit een goed
buro is dat veel geld kost", aldus de
heer Geer ken.
De raadskommissie voor algemeen be-
stuur toonde er zich een voorstander
van dat de Medlerschool wordt gesloopt
en dat hiervoor 10.000 gulden wordt uit-
getrokken. De heer Geerken ging deze
10 mille te ver. "Geen haast maken. Al-
leen wanneer de koper van de woning
naast de school bereid is de tien mille
gulden vó%r de sloop van de school zelf
te betalen, ga ik er mee akkoord", aldus
de heer Geerken.
De kommissie hield zich verder bezig
met de vaststelling van de verordening
op de behandeling van bezwaar- en be-
roepschriften. Zowel de heer Bosch als-
mede de heer Geerken vonden het be-
zwaarlijk dat bezwaarschriften tegen be-
schikkingen van B&W door het kollege
zelf worden afgehandeld. "Waarom
wordt hierbij geen buitenstaander inge-
schakeld", aldus de heer Bosch. Burge-
meester Vunderink stelde dat het in veel
gevallen weinig zinvol is om bijvoor-
beeld raadsleden hierbij in te schakelen.
"In gevallen waar wij denken dat de wet
aan wijsheid tekort schiet, zullen wij
zeer zeker raadsleden polsen". De heer
Vunderink herinnerde de kommissie er
nog aan dat ook bij de kwestie van de
ruitervereniging, de koetsentocht op
zondag e.d. raadsleden zijn ingescha-
keld.
Op verzoek van de heer Bannink (één-
mansfraktie) zal "gemeentenieuws"
aandacht schenken aan de wijze waarop
het publiek bezwaarschriften dient te
"formuleren". De heer Bannink toonde
zich er voorstander van dat wanneer een
burger bij het indienen van een be-
zwaarschrift achteraf gelijk krijgt, de
gemeente de gemaakte kosten dient te
betalen. De overige kommissieleden
vonden dit maar een moeilijke materie.
Burgemeester Vunderink beloofde te
zullen informeren hoe dat in andere ge-
meenten in zijn werk gaat.

Hij deelde verder op vragen van de heer
Bosch mede dat waarschijnlijk in okto-
ber een globaal beeld over het investe-
ringsschema gegeven kan worden. Mo-
menteel wordt in de gemeente Vorden
onderzocht hoe het staat met de hinder-
wetvergunningen. Een ambtenaar van
gemeentewerken houdt zich op dit mo-
ment bezig met chemisch afval.
Tot slot vond de heer Bosch het onaan-
vaardbaar dat de kommissie sport en
kui tuur vrijwel nooit in het openbaar
vergaderd. "Misschien zegt de betref-

fende wethouder wel: ik doe er weinig
aan" aldus de heer Bosch.
Burgemeester Vunderink zegde toe naar
de reden van het niet vergaderen te zul-
len informeren.

Tante Riek Scholten in de
bloemetjes gezet
Ter gelegenheid van haar 80e verjaardag
gaf mevrouw H.A. Scholten-Bijenhof,
donderdagavond een receptie in zaal
Bakker. Tevens herdacht Tante Riek het
feit dat zij 65 jaar lid was van de Chris-
telijke Gemengde Zangvereniging "Ex-
celsior".
Het werd een gezellige receptie waarbij
Tante Riek danig in de bloemetjes werd
gezet. De zangvereniging "Excelsior"
was vanzelfsprekend aanwezig om haar
toe te zingen. Voorzitter I. Wiltink
bood namens de vereniging
gelukwensen aan en hoopte dan Tante
Riek nog vele jaren deel van het koor zal
uitmaken. Ook hij bood een bloemstuk
aan.

Gratis reis naar Parijs
in de winteraktie ron de
Vordense Winkeliersver.
Dinsdagavond hield de Vordense Wink^^psvereniging haar jaarver-
gadering in bar-bodega 't Pantoffeltje. Voor deze vergadering be-
stond opvallend veel belangstelling, zelfs meer dan de helft van de
leden was aanwezig.
In zijn openingswoord wees voorzitter Lammers op het steeds grotere
aantal klanten dat van buiten Vorden hier zijn inkopen komt doen.
Persoonlijke bediening, goede parkeergelegenheid en het uitgebreide
assortiment zullen hieraan niet vreemd zijn.
Bij de bestuursverkiezing was de heer Van Asselt na 16 jaar zitting in
het bestuur te hebben gehad, statutair aftredend. De heer B. Helmink
werd in zijn plaats benoemd.
Aandacht werd verder geschonken aan het nieuwe verkeersplan voor
Vorden. De heer De Regte, voorzitter van het KNOV, gaf een
duidelijke uiteenzetting van de stand van zaken.
De gebruikelijke Sint Nicolaasaktie zal dit jaar uitgebreid worden.
Het is de bedoeling dat de zegeluitgifte tot en met de Kerstdagen zal
duren. De kans om een prijs te winnen wordt daardoor ook voor
mensen met een wat "smallere beurs" veel groter. Het prijzenpakket
van 15.000 gulden zal o.a. 5 tweepersoons reizen naar Parijs als
hoofdprijzen bevatten, naast de gebruikelijke vlees- en verrassings-
pakketten.
De intocht van Sint Nicolaas zal, ondanks het feit dat dit de kas veel
kost, weer door de Vordense Winkeliersvereniging verzorgd worden
en zal plaatsvinden op zaterdag 22 november.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde
1. Bekendmaking aanvraag om Hinder-
wetvergunning ingevolge artikel 12, lid 2
en artikel 29, lid l van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne
2. Publicatie ingevolge de Wet Arob

Hinderwet
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden gelet op art. 12 (en
art. 29 Ie lid) van de wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne, maken bekend dat
tijdens kantooruren in het gemeentehuis
te Vorden, en op maandagen van 18.00
uut tot 21.00 uur in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden ter inzage
ligt de van de vereiste bijlagen voorziene
aanvraag (en ontwerpbeschikking) van
G.J. Hendriksen, Wierssebroekweg 3 te
Vorden voor een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende, vergunning
ingevolge de hinderwet voor een vee-
houderij met mestopslag, opslag van o-
lie en een propaaninstallatie.

Op het perceel, plaatselijk gemerkt
Wierssebroekweg, nr. 3, kadastraal
bekend als gemeente Vorden, sectie D
nr. 473.474 (oud), sectie D, nr.
2004,2006 (nieuw) en wel tot l novem-
ber 1980 elke werkdag van 9.00 uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur

en elke maandag van 18.00 uur tot 21.00
uur ('s maandags in het Dorpscentrum;
's avonds) na deze datum, tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking
op de aanvraag, elke werkdag van 9.00
uur tot 12.00 uur.
Desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden ver-
kregen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en
met 31 oktober 1980 schriftelijk bij ons
college worden ingebracht en dienen te
worden gezonden aan burgemeester en
wethouders van de gem. Vorden, De
Horsterkamp 8 Vorden. Degene, die een
bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet be-
kend temaken.
Indien daarom telefonisch wordt ver-
zocht (tel. 05752-2323 tst. 19) kunnen
tot een week voor 31 oktober 1980
mondeling bezwaren worden
ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een ge-
dachtewisseling over de aanvraag.
Zij zijn voornemens de vergunning te
verlenen onder div. voorwaarden om ge-
vaar, schade of hinder voor de omge-
ving te ondervangen. Zij vestigen er ten-
slotte uw aandacht op dat degenen, die
bezwaren hebben ingebracht op de wijze
als boven omschreven en een ieder die

aantoont dat hij/zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat is geweest naar aanlei-
ding van de beschikking beroep kunnen
instellen bij de Kroon.
Datum, 2 oktober 1980
Burgemeester en wethouders
voornoemd
de secretaris, de burgemeester
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van
de verleende bouwvergunningen treft u
onderstaand aan. Het indienen van be-
zwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift binnen 30 dagen na de datum van
publikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
Aan de woningbouwvereniging Thuis
Best, voor het bouwen van 11 woningen
aan de Berend van Hackfortweg te Vor-
den.

Tentoonstelling
in de galerie
van de bibliotheek
Vanaf maandag 6 oktober is er werk te
zien van de kunstenares Johanna C.
Dekker uit Lochem. Mevrouw Dekker
is geboren te Wormerveer en woont en
werkt sinds 1968 in Lochem, na een
langdurig verblijf in het buitenland.
Zij volgde de Academie voor Beeldende
Kunsten te Den Haag en had privé les
van Sierk Schöder (schilderen) en Dirk
Bus (beelhouwen). Tentoonstellingen:
Denemarken, Deventer. Aankoop: ge-
meente Deventer, Weesp, Galerie 100 en
te lochem in de Galdelarie en Kunstgale-
rij en in Doetinchem 't Gevang.
Haar technieken zijn: pastei, gouache,
aquarel en ets. Onderwerpen: portret,
landschap en stilleven. Zij heeft gewerkt
in o.a Denemarken, Zweden, Grieken-
land, Egypte en Schotland.
De expositie duurt vier weken.

Ouderavond openbare
Dorpsschool
Dinsdagavond 7 oktober wordt er in
zaal Bakker een ouderavond gehouden
van de openbare lagere school. Daar zal
de heer Gerards van de Schooladvies-
dienst Doetinchem een inleiding houden
over "De invloed van de ouders op de
schoolprestatie van het schoolkind".

NIEUWS
VAN DE k ff KEN

Gezamenlijke avonddienst op
Israël-zondag w
Al een reeks van jareWR de eerste zon-
dag in de maand oktober in de Neder-
landse Hervormde kerk De Israël-Zon-
dag. In de kerkdiensten werd en wordt
in prediking en voorbede gesproken
over en gebeden voor Israël.
Het deputaatschap voor de verhouding
met Israël van de Gereformeerde kerken
en de Raad voor Kerk en Israël van de
Nederlandse Hervormde kerk hebben
zich in een gezamenlijk schrijven tot de
kerkeraden en de predikanten gericht
met het verzoek om zo mogelijk samen
in prediking en voorbede aandacht te
geven aan Israël, op de genoemde eerste
zondag in oktober: zondag 5 oktober.
Het verheugt ons te kunnen berichten:
dat de avonddienst op a.s. zondag 5
oktober in onze gemeente een Gezamen-
lijke dienst zal zijn, die dan uiteraard in
het teken staat van Kerk en Israël.
Deze gezamenlijke avonddienst zal
gehouden worden in de Hervormde
dorpskerk.
In deze dienst hopen dan voor te gaan
ds. J. Zijlstra en ds. J.C. Krajenbrink.
Iedereen is er zeer welkom?

Nes Ammim-avond in het
achterhuis
In het maandblad van de Gereformeer-
de kerk te Vorden "Onder ons" wordt
door de zendingscommissie een Nes
Ammim-avond aangekondigd op don-
derdag 9 oktober in de zalen achter de
Gereformeerde kerk, het Achterhuis.
Nes Ammim is een internationale,
christelijke nederzetting in Galilea, het
noorden van het land Israël; de werkers,
de bewoners van deze kibboets willen in
Israël naast het volk Israël gaan staan
om ze enigermate de verhouding tussen
Jodendom en Christendom te herstel-
len, na alle ellende in de loop der
eeuwen en met name in de tweede
wereldoorlog de Joden aangedaan.
De heer D. Lam uit Heemstede vertelt
over Nes Ammim en vertoont ook een
klankbeeld over deze nederzetting, die

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

door vele Israëlreizigers wordt bezocht,
u bent er welkom, ginds in Nes Ammim
en ook op de Nes Ammim-avond op
donderdag 9 oktober in het Achterhuis.

"Mijn verre naaste..."
Namens de diakonie willen we u graag
attent maken op het volgende: vanaf
dinsdag 30 september tot en met 27 ja-
nuari (met uitzondering van de maand
december) zendt de NCRV-TV elke
dinsdag op het eind van de avond een
aflevering uit van een filmserie, die deze
omroep heeft gemaakt over 13 diakona-
le programma's waarbij het wereld-dia-
konale werk van de Hervormde kerk en
van de Gereformeerde kerken
betrokken is. De serie heeft de naam
"Mijn verre naaste" gekregen. Deze
filmserie, met beelden uit Zaïre, Kenya,
Israël, Hong Kong, Suriname, Portu-
gal en Italië, is bedoeld om aan velen via
de televisie te laten zien wat de kerken
samen doen op dit terrein. Graag maken
we u dan ook opmerkzaam op deze TV-
serie aan het eind van de dinsdagavond.

Mee-doen? Doen!
De catechisaties van de Hervormde
gemeente zijn gestart. Maandagavond
en dinsdagavond, in "de Voorde",
Kerkstraat 15. Zo nodig geven de beide
Herv. predikanten ds. Veenendaal en
Ds. Krajenbrink nadere informatie.

Toegenomen in gewicht...
Vele spaarkartonnetjes zijn behoorlijk
toegenomen in gewicht. We bedoelen de
aktie "Gast aan tafel". U kunt de bus-
jes "gewichtig inleveren" voor en
tijdens de Dankdienst voor gewas en ar-
beid op de eerste woensdagavond in de
maand november. U kunt dan ook
nieuwe, licht-gewicht spaarkartonnetjes
weer meenemen.
Zo hebben we enkele vragen hierover
kunnen beantwoorden. Graag gedaan.

Jeugddienst
a.s. Zondagmorgen, zondag 5 oktober,
zal D.V. in de Herv. dorpskerk de
maandelijkse Jeugddienst gehouden
worden onder leiding van ds. J.
Schipper uit Winterswijk. De Familie
Schipper hoopt muzikaal mee te werken
aan deze Jeugddienst. Het thema luidt:
"Is geluk nog ons goed recht?". Zr.
Trix van Kuik (uit Ethiopië) hoopt ook
in deze Jeugddienst aanwezig te zijn.

GEBOREN: geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.H.W. Geerken en
P.P.G.L. Smeenk, J. uiterwijk Winkel
en J.A. Tragter, R.R.N. Kuilman en
J.J. Hesselink, H. Stoel en A.J. War-
naar, F.H. Brink en A.L. Hengeveld,
A.TH.J. Wiegerinck en A.Th.M. Heu-
velink
OVERLEDEN: J.E. Hendriksen-Co-
lenbrander, oud 85 jaar.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 5 oktober: 10.00 uur, ds. J.
Schipper (Winterswijk), Muzikale me-
dewerking Fam. Schipper, Jeugddienst
19.00 uur, Gezamenlijke Dienst op Isra-
ël-zondag, "Kerk en Israël", ds. J. Zijl-
stra en ds. J.C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 5 oktober: 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra,

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 4 en zondag 5 oktober dokter
van Tongeren. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 4 en zondag 5 oktober: J. van
Dijke, Hengelo, tel. 05753-1370 en F.
Aarsen, Eibergen, tel. 05454-2088

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 4 oktober 12.00 uur tot maan-
dag 6 oktober 07.00 uur, dokter
Warringa. Komende week avond- en
nachtdiensten ook dokter Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen 's
morgens 8.00-9.00 uu--.

OGZO ZIEKI

maandag, woensdag en vrijdag
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

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 ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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RIBKARBONADE
heel kilo 968
MAGER RUNDER-
BRAABVLEES 748

SCHENKEL 500 gram 375
BOERENLEVERWORST ,,„

per stuk 300 gram 100

CHAMPIGNONWORST 100 gram 128
SCHOUDERHAM 100 gram 98

MAANDAG 6-10

ROLLADESCHIJVEN 3 stuks 250
DINSDAG 7-10

BORSTLAPPEN kilo 798
WOENSDAG 8-10

GEHAKT (H.O.H.) kilo 648
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alleen bij uw VS markt van 69 voor 49

J\IGE PIPPEN 359
2 kilo heerlijke sappige

BONNE LOUISE HANDPEREN
_ 159
20 sappige

PERSSINAASAPPELEN _ 395
bos è 10 tak

TROSANJERS
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375
275
359

BLOEMBOLLEN
net inhoud 50 stuks apeldoorn tulpen van 550 voor 448

VEENENDAAL SUPERMARKTEN RV
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CALVÉ
VLEESSAUZEN
alle soorten
per fles geen 245
of 225
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kuip 500 gram
geen 194
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BOKMA

JONGE
JENEVER
fles 1 liter 1445

BOK M A

HOPPE VIEUX
fles 1 liter
van 1595
voor

CHATEAU
LA RAMONETTE
A.C. BORDEAUX 1978

fles
nu

GEVULDE

SPECULAAS
pak ± 250 gram

CHOCO PRINCE
net 6 stuks
van 198 voor

BLACKJACK- ZACHTE

DROPROLLEN
pak 3 rol 195

CÖTE D'OR

CHOCO TOFF.
zak 200 gram
van 198 voor

TIJGERBROOD
800 gram
gratis gesneden

PANEERBOLLEN
zak 9 stuks

GOUDSE KAAS
V.V. jong belegen
heel kilo

DAGVERSE VOLLE

YOGHURT
1 literpak

109

179

149

179
159

198

845

109
HALFVOLLE

STERIELMELK RQ

ttt-lTC^FUT5>
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1 literfles

VAN NELLE

FUTSRIJST
pak 400 gram
van 98 voor 89

RIOX
HAZELNOOTPASTA
glas 200 gram 169

SAROMA
PUDDING
pak geen 55
of 49
maar nu 42

OUWEHAND

ZURE HARING
grote pot 400 gram
van 498 voor 398
NUTROMA

KOFFIEMELK
fles 0,5 liter
van 185 voor 149

4oktober - Werelddierendag

BONZO DINER QdO
baal 1500 gram W~W

FELIX 1.2.3.
pak van 229 voor 175
BONZO
HAPKLUIF
van
259
voor 198

HOMBURG
ROOK WORST
vacuüm
van
139 voor 119

GEURTS BOS-
BESSENJAM
pot

149

BECKERS
HAMBURGERS
doos
12 CQC
stuks U«JU

VILEDA

SPONS-
DOEKJES
pak 3 stuks
van 180 voor

VOORRAADBUS
jachtmotief
van 249 voor 169
CLIPPER

SCHILDPAD-
RACE
van 3050 voor 2295
Simson
REPARATIEDOOS
MET BAND-
AFNEMERS
van 495 voor

f\/9

349
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WESTERN ROMANS
diverse soorten
van 350 voor 75
ATRIX

HANDCRÈME
pot 250 ml
van 595 voor 525

PRODENT
PRODENT

FLUOR TANDPASTA
2 grote tubes f%A A
+ borstel X«T?"fl PRODENT
van 350 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG



Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

JORIS JOHANNES
geboren op 28 september 1980

Harrie, Margreet en
Thomas Besselink

7251 DC Vorden
Mispelkampdijk 44

Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze dochter

KARINA

B. Kreeftenberg
H. Kreeftenberg-Meenink

23 september 1980
De Hucht 15, tel. 08346-2512
7041 J N 's Heerenberg

Te koop: V/z ha. mais.
Oldenhave, Spiekerweg 6,
Delden, Vorden, tel. 05752-
1428

Te koop: eetaardappelen
surprise. W. Mokkink, Mos-
selseweg 22, Vorden, tel.
05752-6625

Wij ontvangen 's woens-
dags en 's zaterdags eikels.
Inlandse en Amerikaanse; ie-
der apart, zonder doppen of
zand.
J. Peppelman, Kerkhoflaan 3,
Vorden

Te koop: patrijs, leghorn
kippen aan de leg.
D. Lettink, Lieferinkweg 1,
Vorden, tel. 05753-1526

Te koop: inmaak andijvie.
K. Hoetink, Het Hoge 13

Gevraagd: hometrainer.
Telefoon 05752-2531

JONG GELRE
Zondag 5 oktober a.s. om
13.30 uur trekkerbehendig-
heids- en rundveebeoorde-
lingswedstrijd bij
fam. Abbink, Kruisdijk 9

Vrijdag en zaterdag heerlijk
gevulde speculaas van de
Vordense Pluimvee- en Konij-
nenvereniging

31 oktober, 1 en 2 november

GROTE TENTOONSTELLING
van pluimvee en konijnen

in de Herberg

Te koop: openhaardhout.
Telefoon 05752-6798

JONG GELRE
Zondag 5 oktober a.s. om
13.30 uur trekkerbehendig
heids- en rundveebeoorde-
lingswedstrijd bij
fam. Abbink, Kruisdijk 9

Te koop: een zeer mooie
gashaard, 11.000 cal.,
schouwmodel en antieke hou-
ten schouwombouw.
Brinkerhof 79, Vorden, tel.
2269

Ik heb nog vrije tijd om or-
gelles te geven.
Brinkerhof 79, tel. 2269

Union fietsen

safari met remnaaf f 461,-
kn. rem. 3 versn. f 535, -
trom.rem. Sversn. ƒ614,-
3 versnelling rem
naaf, torpedo f 555,-
Ook voor reparatie

Tweewielerbedrijf
TRAGTER

GEVULDE SPECULAAS

heerlijk bij de koffie.
Vrijdag en zaterdag kunt u

ze kopen t.b.v. P.K.V.

Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV
heeft voor u uit voorraad le-
verbaar: heide, vaste planten,
bomen, vruchtstruiken, coni-
feren, heesters, klimplanten;
alles in diverse soorten en
rechtstreeks van de kwekerij.
Particuliere verkoop alleen
op vrijdag en zaterdag.
Ruurloseweg 26, Vorden, tel.
05752-1464

Hartsgeheimen onthullen?
Welnee...

RIA SCHEPPER en LEO EGGINK

willen "alleen maar" hun huwelijk aan-
kondigen op 3 oktober a.s. om 14.00
uur in het gemeentehuis van Hengelo
(GW.).

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in
café-restaurant Schoenaker te Kranen-
burg.

Toekomstig adres:
Koningin Wilhelminastraat 54
Steenderen

HENK SCHOTMAN en
WILHELMIEN HULSHOP
gaan trouwen

Wij vieren het met onze kinderen op
vrijdag 10 oktober 1980.

Een H. Mis uit dankbaarheid zal zijn
om 10.30 uur in de kerk van de H. St.
Willibrordus te Vierakker.

Receptie van 14.00-15.30 uur in zaal
"Concordia", Raadhuisstraat 36, te
Hengelo Gld.

Olburgen, Piepeluurseweg 2
Vorden, Spiekerweg 3

Toekomstig adres: Spiekerweg 3

Op vrijdag 10 oktober is het 50 jaar geleden dat onze
ouders

A.G.H. LAUCKHART
H. LAUCKHART KORNEGOOR

in het huwelijk zijn getreden.

Harry - Jenny
Jo - Marie
Henny - Peter
en kleinkinderen

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 11 oktober a.s. 's
middags van 15.30 tot 18.00 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat, te Vorden.

Vorden, oktober 1980
Pastorieweg 29

(In plaats van kaarten.)

Op donderdag 9 oktober hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen ons 35-jarig huwelijk te herden-
ken.

H. HARTMAN
G.M. HARTMAN-HEGEMAN

Receptie van 19.30 tot 23.30 uur in zaal De Bogge-
laar, Vordenseweg 32, Warnsveld.

Warnsveld, september 1980
Vordenseweg 32

(In plaats van kaarten.)

Op zaterdag 11 oktober a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te
herdenken.

L.B. HARMSEN GROOT JEBBINK
G. HARMSEN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

7251 MX Vorden, oktober 1980
,,'t Schimmel", Schimmeldijk 4

Op dinsdag 7 oktober a.s. hopen

H. HUETINK
en

J. HUETINK NIJENHU1S

samen met de kinderen hun 25-jarig huwelijk te her-
denken.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.15 tot 17.30 uur in
zaal "de Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

7251 LV Vorden, oktober 1980

Julianalaan 25

Bent u nog geen lid van Vorden '64, de
Vordense zwem- en polovereniging?
De wintertraining start op 6 oktober.
Geef u dus snel op bij de onderstaande
adressen. U zult er geen spijt van heb-
ben!

J.H. Hazekamp-Aalpoel, 't Jebbink 69
H. Reerink, Burg. Galleestraat 9

H. Groot Jebbink, De Haar 11
G. Groot Roessink, 't Hoge 62

Vorden

Op zaterdag 11 oktober a.s. hopen onze lieve ouders

A. HEUVELINK en M. HEUVELINK-SASSE

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
Uit dankbaarheid zal er om 11.00 uur een H. Mis wor-
den opgedragen in de St. Antoniuskerk te Kranen-
burg, Vorden.
Gelegenheid tot feliciteren 's avonds vanaf 19.30 uur
in zaal "de Luifel" te Ruurlo.

de dankbare kinderen,

Martin - Gerdien
Gerard
Herbert

Vorden, oktober 1980
Eikenlaan 14

(In plaats van kaarten.)

Op dinsdag 7 oktober hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen en achterkleinkind ons 20-jarig hu-
welijksfeest te vieren.

G.J. TEN BOKKEL
J.G. TEN BOKKEL-WISSELS

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in Café-Rest. „'t
Wapen van 't Medler", Ruurloseweg 114, Vorden.

7251 NA Vorden, oktober 1980
Beunkstege 1

Donderdag 9 oktober is het café wegens familie-

omstandigheden 's avonds om 19.00 uur

GESLOTEN

Fam. Hartman
CAFÉ DE BOGGELAAR Warnsveld

"Ik geef ieder het zijne!"

Dit wordt vaak gezegd om aan te tonen dat men een
goed Christen is.
Maar spreekt u de waarheid?
Geeft u God het Zijne, dat wat Hem toekomt? U bent
door Hem geschapen. U bent niet van u zelf!

"Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons
gen, knielen voor de Here, onze Maker; want l
onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de scha-
pen Zijner hand. Och, of gij heden naar Zijn stem
hoorde!" (Ps. 95:6,7)

Contactadres: Ruurloseweg 6

In verband met de viering van de
kinderboekenweek

is de openbare bibliotheek
op woensdag 8 oktober

GESLOTEN

Wilt u uw rijbewijs halen? dan
naar Motor-en Autorijschool

„GERRIT SCHOT"
Aanmelden: Insulindelaan 21, tel. 1276 of 05750-
16403 en de Bongerd 30.

• Rijksgediplomeerd
• Autorijles in Opel Ascona
• Motorrijles nu naar keuze op

Suzuki Off the road of wegmotor

1 oktober 1975 1 oktober 1980

In verband met het eerste lustrum van de Aanspan-
ning "In de Reep'n" Vorden e.o. houden wij op zater-
dag 4 oktober van 14.00 tot 17.00 uur een

"KOETSENKIJKDAG"
op de parkeerterreinen van Hotel Bakker te Vorden.

Van 19.00 tot 21.00 uur is er een receptie in de zaal
van Hotel Bakker.

Bestuur
Aanspanning "In de Reep'n"
Vorden e.o.

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-servlee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

STEUN DE P.K.V.

KOOP KOEK

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

Huur
Mister Steam
•n reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meuiie
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Dé fiets
voor
de jeugd
• bij-de-tijd van
uitvoering en kleur
• sterk en duurzaam
• sportief
• lichtlopend maar
bovenal VEILIG
Dat is dus een GAZELLE

Kom eens kijken bij:

TRAGTER
tweewielerbedrijf

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

*•

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Toneeluitvoeringen H.T.V.

zaterdag 18 en woensdag 22
oktober.
Toegangskaarten reeds in
voorverkoop bij: Boekhandel
Wolters, Zaal Langeler en bij
de leden van de H.T.V.

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

GEMEENTE VORDEN
KAPVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis dat de raad dezer gemeente in
zijn openbare vergadering van 24 juni 1980 heeft
besloten tot vaststelling van een nieuwe kapverorde-
ning.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij
schrijven d.d. 14 augustus 1980, nr. C 3137/5-LL102
(ontvangen d.d. 22 augustus 1980), ingevolge artikel
198, 2e lid van de gemeentewet, de ontvangst van
deze verordening bericht.

Genoemde verordening, welke in werking treedt op 3
oktober 1980 (op welke datum de bij raadsbesluit van
23 juni 1964 vastgestelde verordening komt te verval-
len) ligt vanaf heden, gedurende drie maanden ter se-
cretarie dezer gemeente voor een ieder ter lezing en
wordt tegen betaling der kosten algemeen verkrijg-
baar gesteld.

Vorden, 2 oktober 1980,
Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,

J. Drijf hout

de burgemeester,

mr. M. Vunderink

LANDBOUWERS
Binnenkort komt er weer vloeibare schuimaarde be-
schikbaar voor bekalking van uw bouw- en weiland.
Bevat ± 45% droge stof. De droge stof bevat: 200
kg zuurbindende waarde, 4 kg N, 8 kg P2O5,1 - 6
kg KjO, 8 kg MgO.

Alle inlichtingen te verkrijgen bij

J.G.A. KORENBLIK
Telefoon 05750-20853 - Warnsveld

COURSEEen race-fiets gebouwd van high tensiie staal, dus licht
in gewicht! (11]9 kg) Leverbaar in de tramehoogten 56,
59 en 62 cm. Ondanks zijn verrassende pri|S, heel wat
kwaliteit Shimano 600 10-versnelhngsderailleur. Sakae
spieloos duraluminium crankstel, Sedisport ketting, Wemman Super Sidepull
remmen met remhoefaanslagen, leren racezadel met aluminium zadelpen.
aluminium velgen met hogeflens uitvalnaven, Maillard race-pedalen met toeclips,
aluminium stuurbocht en pen met
verzonken expanderbout Vredestein hoge-
druk banden en verchroomde voorvork-
punten.
kleuren: goud-bruin, parelmoer-beige of
signaal-oranie.

Kom eens langs en laat U zich geheel vrijblijvend verder informeren.

Barink Uw Tweewïelerspecialist Niauwstad 26

Karnavalsvereniging
"de Deurdreajers"

wil uitbreiding van de groep
Tanzmarikes.
Wij zoeken meisjes van ± 15 jaar.
Denk je hiervoor talent te hebben, bel
dan even 1807, Jan ter Beek, voor een
oefengesprek en selectie-avond op
7 oktober 1980 om 19.00 uur.
Ook je ouders zijn van harte welkom.
Laat je wat van je horen?

VEILIG VERKEER NEDERLAND
AFDELING VORDEN

Ledenvergadering op woensdag 8 okto-
ber a.s. 's avonds om 20.00 uur in Hotel
Bakker.

<T>ECHARME

Code 621
D leest
Zwart suède/lak
Fl. 119,95

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

MOKKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386,
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WETHOUDER BOGCHELMAN (VVD) IN AFFAIRE PELGRUM:

Aanspanning In de Reep'n viert
Een Overschrijding Van 2 meter... eerste lustrum met koetsen kijken
De kwestie Pelgrum heeft de laatste tijd in hoorzittingen van de kommissie
financiën heel wat stof doen opwaaien. Zo ook in de raadsvergadering van
dinsdagavond waar één en ander opnieuw aan de orde kwam. De heer G.J.
Pelgrum heeft namelijk zijn boerderij verbouwd. Om voor subsidie in aan-
merking te komen mocht hij de 125 m* uitbreiding niet te boven komen. Dit
was Pelgrum bekend. In de hoorzittingen beaamde hij dit ook. Dat Pelgrum
toch een aanvraag om subsidie had ingediend kwam doordat volgens
Pelgrum wethouder H.A. Bogchelman en de heer Jeninga van bouw- en
woningtoezicht gezegd hadden: "Pelgrum dat maken wij wel voor je".

In de raadsvergadering stelden de heren
B. Brandenbarg (VVD) en J. Bosch
(PvdA) de wethouder vragen over deze
kwestie. "Wat hebt u nu eigenlijk toe-
gezegd?" zo werd de heer Bogchelman
gevraagd. De wethouder wees er op dat
Pelgrum eerst een plan had ingediend
om beneden in zijn woning 121 m* te
verbouwen en boven 57 m«. Samen 178
m«. Dit plan werd afgewezen.
"Pelgrum diende toen een tweede aan-
vraag in. Beneden 123 m« en boven 57
m*. Samen 180 m*. Waar ik dus op
gedoeld heb is die overschrijding van 2
m«", aldus Bogchelman.
"U hebt dus niet gesproken over het
verschil tussen de 125 m« en 178 m»?"
zo vroeg Bosch. "Pertinent niet", aldus
Bogchelman. "Bedankt", zei Bosch.
De heer G.J. Bannink (eenmansfraktie)
vond het maar "snertwetten" die in Ne-
derland gehanteerd worden. "Iemand
die zelf ergens moeite voor doet komt
niet aan de bak. Had Pelgrum eerst
maar 125 m* verbouwd dan had hij
daarop subsidie kunnen krijgen. Door
deze bepaling in de wet maken wij dat
mensen op listige wijze gaan trachten
subsidie te krijgen. De heer Bannink
vond dat de bepaling moet luiden: Sub-
sidie voor de eerste 125 m*. Daarboven
voor de meerdere meters niet."
Wethouder Lichtenberg wees er met
klem op dat het niet alleen om die 125
m» gaat. "Er worden nog wel meer
eisen gesteld. Ik zeg dit maar opdat de
mensen niet denken dat Bannink gelijk
heeft!"
Het beroepschrift van de heer Pelgrum
werd door de raad afgewezen.

DE HEER G.J. BANNINK:
"HET HOUDEN VAN BIJEN
IS HEEL WAT MOOIER DAN
RONDHANGEN
OP EEN VOETBALVELD
In de vergadering van dinsdagavond
kwam tevens een beroepschrift aan de
orde van de heer H.J. Bargeman tegen
een weigering van een vergunning voor
de bouw van een bijenschuur.
De heren W.A. Kok (CDA), E. Bran-
denbarg (VVD) en A. Ploeger (PvdA)
drongen er bij het kollege op aan een
oplossing te vinden voor de heer Barge-
man. De heer G.J. Bannink ging nog
een stapje verder door op te merken dat
we niet alleen zuinig moeten zijn op de
imkers maar ook op de bijen. "De bijen
zorgen dit jaar maar mooi voor een goe-
de fruitoogst", aldus Bannink, die ver-
volgens nog even het overbrengen van
stuifmeel van het bijenvolkje aanhaal-
de. Deze ontboezemingen van de heer
Bannink deed de heer Stoltenborg de
vraag stellen of de heer Bannink al eens
ooit door een bij was gestoken? "Jaze-
ker, ze hebben me al een keer beide ogen
dicht gestoken. Toch bleek dat Stolten-
borg Bannink tegen het zere been had
geschopt want plotseling zei Bannink:

"Het houden van bijen is een heel wat
mooiere bezigheid dan rond te hangen
op een voetbalveld". Hilariteit.
Allemaal leuk gezegd. De heer
Bargeman schoot er natuurlijk niets mee
op. Zijn beroepschrift werd afgewezen.
Wethouder Bogchelman zegde toe dat
getracht zal worden een andere oplos-
sing voor Bargeman te vinden indien
laatstgenoemde een nieuwe aanvraag in-
dient.

SLOPEN MEDLERSCHOOL
Met de heren C. Voerman, R.J. van
Overbeeke en W.A. Kok (allen CDA)
tegen, besloot de raad tot sloop van de
Medlerschoql. Voorts werd uitvoerig ge-
diskussieerd over de taakstelling van de
raadskommissie ad hoc voor openbaar-
heid en openheid van bestuur. Het leek
de raad uiteindelijk het beste dat de
kommissie zelfstandig van start gaat en
dat een gesprek vooraf met het kollege
geen kwaad kan. De vier fraktievoorzit-
ters alsmede Mr J. W. Buitendijk,
voorheen rechter in Zutphen en mo-
menteel nog plaatsvervangend rechter in
Apeldoorn, Zutphen en Groenlo als
voorzitter werden door de raad be-
noemd in de vaste kommissie van advies
voor de bezwaar- en beroepschriften.

FRAKTIEVOORZITTER J. BOSCH
(PvdA) HEKELT BELEID VAN
WETHOUDER LICHTENBERG
De heer J. Bosch fraktievoorzitter van
de PvdA te Vorden heeft dinsdagavond
tijdens de raadsvergadering scherpe
kanttekeningen geplaatst bij het door de
wethouder van sportzaken W.A.J.
Lichtenberg (CDA) gevoerde beleid. Dit
gebeurde naar aanleiding van vragen
van zijn fraktiegenoten A. Ploeger en
A.J. Stoltenborg aan de wethouder. De
antwoorden achtte Bosch onvoldoende.
"De kommissie sport en kuituur van de
heer Lichtenberg komt veel te weinig bij
elkaar. Mijn fraktiegenoten Ploeger en
Stoltenborg die deel van deze kommissie
uitmaken hebben het gevoel dat zij te
weinig betrokken worden bij het beleid
van de wethouder. Als dit niet beter
wordt dan zullen wij naar andere wegen
zoeken. Wij laten ons in ieder geval niet
buitenspel zetten", zo sprak Bosch
dreigend.
Stof tot deze uitlatingen van de heer
Bosch was onder andere een vraag van
Stoltenborg wat nu toch eigenlijk de
taak van de onlangs in het leven
geroepen werkgroep voor het weizijns-
plan is. Wethouder Lichtenberg ant-
woordde hier op dat het hier een voor-
lopige werkgroep betreft. De definitieve
werkgroep wordt in januari ingesteld.
Verder was wethouder Lichtenberg van
mening dat Stoltenborg steeds naar de
bekende weg vroeg, waarop laatstge-
noemde reageerde met "ik vraag juist
naar het onbekende".
Vervolgens bracht Stoltenborg de plan-

nen ter tafel die er zijn met betrekking
tot de oprichting van een sportfederatie.
Dit om een nieuw samenwerkingsver-
band tussen de gemeente en de sport-
verenigingen te kreeëren. De huidige
sportraad funktioneert volgens Stol-
tenborg niet. Wat betreft de ingediende
plannen antwoordde wethouder Lich-
tenberg dat het wachten is op het advies
van de Provinciale Sportraad. Op de
vraag hoe het staat met de manege deel-
de de wethouder mede dat één en ander
momenteel in de planologische proce-
dure verkeert. "Ik wacht dus rustig af",
aldus wethouder Lichtenberg.
Burgemeester Vunderink merkte op dat
dit soort vragen in feite thuis horen in de
betreffende raadskommissie. "Wellicht
komt dat omdat de kommissie niet heeft
vergaderd", aldus de burgemeester.
Wethouder Lichtenberg haakte hier op
in door te zeggen dat wanneer er be-
paalde voorstellen op de raadsagenda
staan, de kommissie sport en kuituur
betreffende, er vergadert wordt.
"Tussendoor wil ik best vragen beant-
woorden. Zoals Stoltenborg het speelt
vind ik niet fijn", aldus de wethouder.
Hierna ontstond er een ja- en nee spel-
letje tussen Stoltenborg en Lichtenberg,
waarop Bosch reageerde met "Ziet u nu
voorzitter dat er te weinig vergaderd
wordt door de kommissie".
Burgemeester Vunderink achtte de tijd
gekomen om in te grijpen. Tot Bosch zei
hij'. "U pleegt hier een scherpe aanval
op de wethouder. U voert een onjuiste
polemiek. Waarom hebben geen twee
leden uit de kommissie sport en kuituur
een vergadering bij de wethouder aange-
vraagd. Wanneer twee kommissieleden
dit vragen kan er vergaderd worden",
aldus burgemeester Vunderink. Bosch
bleef er bij dat dit soort kommunika-
tiestoornissen tussen de wethouder en
zijn kommissieleden gevolgen kunnen
hebben voor het funktioneren van de

De h F G . J . Bannink deed wethouder
Lichtenberg de suggestie aan de hand
iedere maand te vergaderen. "Zet één
punt op de agenda: Wat er ter tafel
komt".
Naar^^ileiding van een vraag van de
heer ^P'loeger deelde wethouder Lich-
tenberg mede nog niets te kunnen zeg-
gen inzake de jeugdsoos. "U moet even
wachten op de nieuwe investeringsnota
die deze herfst verschijnt", aldus Lich-
tenberg. Binnenkort kan de gemeente
Vorden een nieuwe aanvraag van de
muziekschool uit Zutphen verwachten.
"Dan weten wij meer", aldus kreeg
Ploeger te horen. Laatstgenoemde
maakte zich namelijk zorgen over het
steeds duurder worden van deze school.
Van wethouder Bogchelman kreeg
Ploeger te horen dat er binnenkort defi-
nitieve plannen verwacht kunnen wor-
den met betrekking tot de exploitatiere-
kening ten aanzien van het voornemen
van het Werkvoorzieningsschap dat in
Zutphen tot een nieuwe opzet wil
komen. Ploeger vreesde onder andere
het verlies van arbeidsplaatsen bij De
Enk in Vorden. Van burgemeester
Vunderink kreeg hij te horen dat er nog
steeds overleg gaande is tussen de ge-
meente Vorden en de Nederlandse
Spoorwegen over het station. En dan
met name over de bepalingen in het
kontrakt voor de onderverhuurder.

50 jaar getrouwd

Ter gelegenheid van het eerste lustrum organiseert de aanspanning In de
Reep'n zaterdag 4 oktober een koetsenkijkdag op de parkeerterreinen van
hotel Bakker. Het idee voor deze dag is min of meer ontstaan door de be-
langstelling die In de Reep'n vanuit de Vordense bevolking ondervindt. Deze
belangstelling voor het "olde gerei" is niet zo verwonderlijk wanneer men
bedenkt dat de jaarlijkse kastelenrit, behalve een honderdtal deelnemers, zeer
veel publiek trekt. Bovendien ziet men regelmatig paard en rijtuig door de
dreven van Vorden trekken.

De aanspanning In de Reep'n heeft
de afgelopen vijf jaar een enorme
bloei doorgemaakt. Toen de vereni-
ging in oktober 1975 werd opgericht
werd met 15 leden gestart.
Initiatiefnemers voor deze oprich-
ting waren destijds de heer Joh.
Norde (de huidige voorzitter),
mevr. F. van Druten (huidige sekre-
taresse) en de heer J. Breukink (be-
stuurslid). Het bestuur wordt mo-
menteel gekompletteerd door de he-
ren P. van Rooien en G. Roozen-
daal. De vereniging telt zo'n 70
leden welk aantal nog steeds groeit.
"Daar staan wij zelf ook wel van te
kijken, want het is geen goedkope
sport. Vooral de aanschaf van een
rijtuig is duur. De meesten beginnen
met een eenvoudig wagentje", zo
vertelt ons sekretaresse mevr. van
Druten.
De mensen die lid worden van In de
Reep'n hebben vrijwel allemaal op
één of andere manier met de paar-
desport te maken gehad. Zegt mevr.
Van Druten: "Het zijn vaak
mensen die vroeger zelf paard
hebben gereden. Dit op een gegeven
moment niet meer kunnen en gaan
dan "aangespannen" rijden. Van
huis uit is er dus beslist de kennis
aanwezig om met paarden om te
gaan". De leden van In de Reep'n
komen vrijwel uit alle delen van de
bevolking."
Behalve dus de jaarlijkse kastelenrit
waar we het daarne^ver hadden,
heeft de vereniging A ook bijzon-

der populair gemaakt bij de bejaar-
den van De Wehme. Met hen wordt
nog wel eens een rondrit gemaakt,
hetgeen zeer op prijs wordt gesteld.
Zaterdag hoopt In de Reep'n door
middel van de koetsenkijkdag nog
meer goodwill te kweken. Een
poosje terug is er een kommissie be-
noemd die voor de organisatie van
deze kijkdag moest zorgen. Men is
er in geslaagd om zo'n 45 koetsen
bij elkaar te krijgen. De heer K.
Bakker tekent met 20 koetsen voor
het leeuwendeel van deze expositie.
Jachtwagens, wagontettes, briks,
een Friese sjees, tilbury. Kortom
een grote verscheidenheid aan wa-
gens. De heer Bakker, die ook zijn
museum voor deze dag open stelt is
er zelfs in geslaagd een "olderwetse
lijkwagen" aan het publiek te
tonen. Verder hebben de organisa-
toren nog wat oude landbouwge-
reedschappen op de kop kunnen
tikken. Gedurende de expositie zijn
verschillende leden van In de
Reep'n aanwezig om het publiek
tekst en uitleg te geven. De toegang
is gratis.
Voor de jeugd, mits onder geleide,
worden stickers beschikbaar gesteld
Ter gelegenheid van dit eerste
lustrum geeft In de Reep'n zater-
dagavond een receptie in zaal bak-
ker. Nadien is er voor leden en do-
nateurs een feestavond met mede-
werking van het Allegro Combo.
Ook dit vindt plaats in zaal bakker.
(Zie advertentie)

D Zaterdag 11 oktober is het echtpaar A.G.H. Lauckhart - H. Lauckhart-Kornegoor, aan de Pastorieweg 29 te Vorden 50
jaar getrouwd. Dit wordt gevierd met een receptie in bar-bodega 't Pantoffeltje.
De bruidegom is 73 en maakt het nog uitsteken. Veel tijd wordt aan de muziek besteed. Als lid van "Concordia" speelt de
heer Lauckhart nog steeds op zijn tuba aktief mee.
De 72-jarige mevrouw Lauckhart ziet men ook nog regelmatig op de fiets in Vorden om boodschappen te doen. Verder be-
heert zij op rustige wijze de huishouding.
Het echtpaar Lauckhart heeft drie kinderen en zes kleinkinderen.

Voorstellen fraktie partij
van de Arbeid
De fraktie van de P.^BA. te Vorden
heeft onlangs een plan ingediend dat
kan worden uitgevoerd en waarvoor de
gelden beschikbaar zijn. Volgens de
P.v.d.A. is er momenteel een spaarpot
van 2,5 a 3 miljoen gulden. Dit geld zou
als volgt kunnen worden verdeeld:
Vergroting van de binnensportakkomo-
datie, bij voorkeur een sporthal; omlei-
ding van het doorgaande verkeer; ver-
fraaiing van de kom van het dorp
(parkeerterrein Bakker, jeugdcentrum);
verbetering Deldense wegen en riolering
op de Kranenburg. Naar de mening van
de P.v.d.A. fraktie zou één en ander
kunnen gebeuren, zonder dat de burger
daarvoor al meteen moet bloeden in de
vorm van bijvoorbeeld een verhoging
van de onroerendgoedbelasting.

KPO startte met het
winterprogramma
De KPO startte in zaal Schoenaker te
Kranenburg met het nieuwe winterpro-
gramma. Vooraf werd in de parochie-
kerk door pastoor van de Werff een eu-
charistieviering gecelebreerd.
Na een kop koffie en een hartelijk wel-
kom van vice-voorzitster mevr. R.
Koers-van Ginkel tot leden, pastoor en
apotheker Van Veen hield laatstge-
noemde een inleiding over: gebruik en
misbruik van medicijnen. Hoe gebruikt
men oogdruppels, neusdruppels, neus-
verstuivers en kapsules? Geef nooit uw
medicijnen aan anderen en gebruik ook
nooit het medicijn van een ander.
Houdt ze buiten bereik van kinderen.
Houdt u stipt aan de gebruiksaanwij-
zingen. Ga niet uit eigen beweging op
een ander gebruik over en bewaar ge-
neesmiddelen in de verpakking waarin
de apotheker ze heeft afgeleverd.
Na de pauze werden diverse vragen ge-
steld en beantwoord. De heer Veen be-
handelde hierna nog het gebruik van ta-
bletten. Er werden nog een aantal mede-
delingen gedaan met betrekking tot te
geven kursussen door de KPO. Op
dinsdag 28 oktober komt mevr. Verhey
uit Hengelo Gld. een avond verzorgen
over spinnen, weven, verven en alles wat
met handwerken te maken heeft.

Nederlandse bond van
Plattelandsvrouwen
Voor de eerste bijeenkomst in het nieu-
we seizoen hadden de plattelands-
vrouwen mevr. M.L. Dijker-Papavoine
uit Leusden uitgenodigd.
Na de opening door de presidente Mevr.
Ridderhof-Meesters werd een overzicht
gegeven van de cursussen waaraan kon

worden deelgenomen. Hierna werd het
woord gegeven aan Mevr. Dijker. Met
38 eigengemaakte poppen liet mevr.
Dijker de dames de modeontwikkeling
zien, vanaf de middeleeuwen tot en met
het begin van onze eeuw. Mevr. Dijker
vertelde vol enthousiasme over haar
hobby. Het was voor de dames een in-
teressante en gezellige avond. Aan het
slot van de avond herinnerde mevr.
Ridderhof de damesn aan de volgende
data nl. donderdag 2 oktober, en
woensdag 8 oktober, wolshow van
neveda, door de firma Helmink.

Folkloristische
kindergroep
Nu alle vakanties voorbij zijn, willen wij
nogeens terugkomen op vorige artikelen
in "Contact" betreffende een
jeugdgroep op folkloristisch gebied.
Wij van de Knupduukskes zijn gaarne
bereid onze medewerking hieraan te ver-
lenen. Enige reacties zijn ook al bij ons
binnen gekomen.

Wij hebben echter om te starten toch
zo'n 10 jongens en 10 meisjes als
minumum in gedachten. Hiervoor
zouden wij gaarne in contact komen
met de ouders van enthousiaste kinde-
ren vanaf een jaar of zes.

Reacties en inlichtingen omtrent deze op
te richten kindergroep bij mw. Zweve-
rink, Ruurloseweg 16.

Ontmoetingsmiddag
In overleg met het bestuur en de beheer-
der van "Stichting Dorpscentrum" is
besloten om een ontmoetingsmiddag in
te voeren. Het is niet de bedoeling dat er
een vereniging wordt opgericht, maar
gewoon een middag gezellig samen zijn,
voor zowel echtparen als
alleenstaanden. Er is dan b.v. gelegen-
heid om een kaartje te leggen. Zijn er
dames die een handwerkje mee willen
brengen, of wilt u zomaar gezellig bab-
belen onder het genot van een kopje
koffie, alles is goed. Het is toch jammer
dat de gezellige ontmoetingsruimte in
ons dorpscentrum zo weinig wordt
benut. Daarom mag deze ruimte gratis
gebruikt worden. Het kost u dus geen
kontributie en u hoeft geen entree te be-
talen. We zijn van plan in oktober te
starten, op de maandagmiddag.

/
De eerste ontmoetingsmiddag is dus op
maandag 6 oktober. U bent allemaal
van harte welkom.

AGENDA

9 okt. Bejaarden kring, dorpscentrum
23 okt. Bejaarden kring, Dorpscentrum
6 nov. Bejaarden kring, Dorpscentrum
20nov. Bejaarden kring, Dorpscentrum
4 dec. Bejaarden kring, Dorpscentrum,
Sint Nicolaas
18 dec. Bejaarden kring, Dorpscentrum
Kerstmis

8 nov. Vogeltentoonstelling de Vogel
Vriend, zaal Schoenaker, Kra-
nenburg.

9 nov. Vogeltentoonstelling De Vogel
Vriend, zaal Schoenaker, Kra-
nenburg.

5 okt. Wedstrijd De Snoekbaars
Almen/ Laren/ Lochem/
Vorden

Hokt. Onderlinge wedstrijden van
De Snoekbaars

11 okt. Jaarvergadering oudheidkun-
dige vereniging De Graaf-
schap in het Dorpscentrum

14 okt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

22 okt. Kindermiddagvoorstelling
in het Dorpscentrum

25 okt. Regio-karnaval De Deurdrea-
jers in het Dorpscentrum

28 okt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

28 okt. NCVB in het Dorpscentrum
28 okt. KPO in zaal Schoenaker
31 okt. Toneelavond Jong Gelre in

het Dorpscentrum

l nov. Toneelavond Jong Gelre in
het Dorpscentrum

6 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

7 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

6 nov. Toneelavond Jong Gelre in
het Dorpscentrum

7 nov. Toneel
11 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
15 nov. Receptie muziekver. Sursum

Corda in het Dorpscentrum
15 nov. Prinsenzitting karnavalsver.

De Deurdreajers in residentie
zaal Schoenaker

18 nov. NCVB in het Dorpscentrum
25 nov. KPO in zaal Schoenaker
25 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker

9 dec. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

16 dec. KPO in zaal Schoenaker
16 dec. NCVB in het Dorpscentrum

Kerstavond
23 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker

29 okt. Verkoopmiddag "Welfare" de
Wehme
29 nov. Uitvoering Vordens Dames- en

kinderkoor

20 dec. Kegel feestavond Wielerclub
28 dec. crossloop voor iedereen org.

Wielerclub

, niCHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Kulturele agenda 1980/81

Avondvoorstellingen :
Maandag 29 september 1980,
Toneelgroep "Theater"
Vrijdag 24 oktober 1980, Nationale
Roemeense Dangroep met Orkest
Zaterdag 22 november 1980, Toneel-
groep "Graficus"
Donderdag 11 december 1980, Maskera-
de
Donderdag 15 januari 1981, The Chris
Barber Band
Zaterdag 14 februari 1981, Cabaret-
groep "Vangrail"
Vrijdag 13 maart 1981, Frans Halsema

koffieconcerten:
zondag 26 oktober 1980, Pianoconcert
Zondag 2 1 december 1980, "Gheselscap
goet ende fijn"
zondag 15 maart 1981, Amsterdamse
Piano Trio

Kindervoorstellingen :
Woensdag 22 oktober 1980,
Poppentheater
Woensdag 24 december 1980, Pretfesti-
val
Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem



HOUT, KOLEN OF
COMBINATIE HOUT-KOLEN

naar de specialist,
de "oudste" smid met
jarenlange ervaring

HENK VAN ARK - telefoon 1554

vraag vrijblijvend
het juiste advies

OLIE- OF GASHAARDEN

Gelders tarwebrood
met kiem en al

De Gezonde Oase
in onze welvaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

•ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Te koop: prima eetaardap-
pelen, o.a. Lekkerland en Pa-
rel; tevens voor de winter-
voorraad Surprise en Pimper-
nel.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond, tel. 05754-
793

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meuiie"
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

Bel (05750) 2 03 44
En ontdek de ruimte en het comfort

van de Mercedes-Benz T-serie.
De Mercedes-Benz

T-serie biedt alle ruimte
aan vijf volwassenen en
twee kinderen. Of aan een
lading met een lengte tot
2,86 meter en met een
nuttig laadvermogen van
620 kg. Maar de vijf

deuren, met hun automatische portier-
vergrendeling, geven vooral toegang tot comfort
en veiligheid.

Dank zij de automatische niveauregeling is
het weggedrag ideaal. Dat voelt u daadwerkelijk
achter het stuur. Daarom maken we graag een
afspraak met u voor een proefrit.

Automobielbedrijf
Groeneveld
De Stoven i, 7200 AB Zutphen.
Telefoon (05750) 20344.

En in onze showroom kunt u dan meteen bekijken
naar welke van de vijfT-typen uw hart uitgaat,
naar één van de twee diesels, of naar één
van de drie benzinemotoren, waarbij 't
goed is om te weten dat elk type direct kan
worden geleverd. U bent welkom.

Mcrcedes-Bcnz laat niets te wensen over.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

Kantoor: Christinalaan 10. Vorden, tel. 05752-1468

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KerkhoflHiin 1
Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

KI*
tiet,

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

4C (pdW» volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

Toyota Corolla 2 drs de luxe 1977
2x Toyota Starlet 2 drs de luxe 1978
Toyota Corolla stationw. 5 drs 1977

Toyota Corolla sportswagon 1978

Toyota Carina 1.6 2 drs dl 76/78/1979
Toyota Cressida stationw. 5 drs 1977
Toyota Cressida 4 drs de luxe 77/1978
Opel Kadett 4 drs special 1978

Opel Ascona 4 drs 1 .9 1977
Chrysler Avenger 1.6 stationw 1978
Datsun Cherry 1973
Datsun 120 A F II 1978
Datsun Sunny 1979
Ford Taunus 1 .6 Kombi 1977
Ford Taunus 1 .6 2 drs + gas 1978
Alfa Romeo Alvetta 2 liter 1977
Renault R6 TL 1977
VW bestel met ruiten 1973

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota- Vialle V
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HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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na al dat stof zegt Hendrik-Jan:

het is nu feest bii barendse
Feest omdat de zaak is uitgebreid en het nu dus nog
prettiger winkelen is. Feest ook omdat er veel extra
koopjes zijn te halen. Kijk maar naar onderstaande
openingsaanbiedingen. Dat is klinkklaar voordeel,

waarvan u vanaf vrijdagmorgen 3 oktober gebruik
kunt maken. En omdat het feest is organiseren we
voor alle bezoekers van onze zaak een leuk rijmspel
met een hoofdprijs ter waarde van bijna f 1.000,-

10 maal erg veel voordeel

1 PHILIPS LICHTGEWICHT
STRIJKIJZER - HB 1126 NU MAAR f29,-

PHILIPS KOFFIEZET-APPARAAT
HD 5146 E - GESCHIKT VOOR
MAX. 10 KOPPEN - TOCH MAAR 59,50

EEN PRACHT VAN EEN KOP EN
SCHOTEL - BRUIN AARDEWERK NU f3,95

CIRKELZAAG-MACHINE - DIAMETER
VAN ZAAGBLAD 184 MM -
ZAAGDIEPTE 63 MM
VAN f 299,- NU VOOR MAAR f 259,-

ELEKTRISCHE KETTINGZAAG
EEN IDEAAL BEZIT. VAN f 298,- NU f248,- 8 WOLCRAFT BOORSTANDAARD

EXTRA VOORDELIG VAN f 148,25 NU

f 109,95
SPECIALE AANBIEDINGEN IN
NOOITGEDAGT GEREEDSCHAPPEN
ZOALS STEEKBEITELS, BLOKSCHAAF,
DRAAIGEREEDSCHAP EN ZO VOORT.

een leuk rijmspel

Hendrik-Jan heeft het de laatste weken zwaar gehad met al dat
stof. Nu alles klaar is heeft-ie een gedichtje gemaakt op onze
nieuwe zaak. Alleen de laatste regel kan hij maar niet bedenken.

Helpt u hem even? De rijmspelkaart is tot en met 11 oktober be-
schikbaar voor elke bezoeker van onze zaak. Voor de tien meest
originele inzendingen op dit rijmspel - naar het oordeel van een
deskundige jury - zijn fraaie prijzen beschikbaar. De hoofdprijs
voor de meest originele inzending is

een reisprijs van f995.-
LINKS- EN RECHTSDRAAIENDE
KLOPBOORMACHINE 10 MM
VAN f 259,- VOOR f 199,-

De verkoop in onze verbouwde zaak begint weer op vrij-
dag 3 oktober 's morgens om 9 uur

EEN PHILIPS MIXER HR 1192
MET DRIE SNELHEDEN - ONMISBAAR
IN DE KEUKEN - NU MAAR

f 69,50
VLAKSCHUURMACHINE MET
STOFZAK - SCHUURGAAS T.W.V.
f 27,75 GRATIS -NU VOOR f 139,-

ZUTPHENSEWEG 15- VORDEN -TELEFOON 05752-1261

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

tt JOWEtt

KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

ROZEN
Zoek nu nog even rozen uit,
dan worden ze voor u gere-
serveerd en heeft u bij afleve-
ring de juiste kleur. Particulie-
re verkoop: vrijdag en zater-
dag.
Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV,
Ruurloseweg 26, Vorden
Telefoon 05752-1464

Grote vogel- en kleindie-
renmarkt in zaal "De Horst"
te Keyenborg, georganiseerd
door Vogelvereniging "Exo-
kan" op zondag 5 oktober
a.s. Aanvang: 10.00 uur. Gro-
te inbreng

WEER VOLOP BINNEN!!

COLLEGE SCHOENEN

f 49,90al vanaf

bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

OPEN HAARD
bron van gezelligheid

en energie j^ besparing

U staat verbaast als u onze grote kollektie
kinderjasjes en jacks ziet. Enorme keuze

Jacks vanaf 39,-
Manteltjes vanaf 89,-
Coatjes vanaf 69,-

Jasjes en coats gemerkt met rode plakker 10% korting
Verder een uitgebreide en zorgvuldig samengestelde kollektie
pantalons - rokjes - tuinbroeken - pullovers - sweaters
etc.

OFF. BF. DEALER

_̂ meubels,
stofferen H
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Open haard, bron van gezelligheid, reden voor veel sfeervolle uren.
Starend in de loeiende vlammen, bedenken welk blok er nu op moet.

Dat is het helemaal. Zulke open haarden levert H.C.I.
in verschillende uitvoeringen. Mogelijkheden te over om uw haard

geheel naar eigen wens te installeren zoals:

a. inbouwhaarden met steenmotief
b. gietijzeren inbouwhaarden
c. voorzet open haarden
d. open haarden met lucht

verwarming

e. hang open haarden
f. open haarden met aansluiting op

C.V. installatie (sterk energie
besparend)

g. gas open haarden

H.C.I. levert ook alle accessoires, zoals rustiek eiken balken.
Zie zelf wat mogelijk is met een open haard,

kom eens kijken in onze showroom
in Hengelo (Gld.)

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

RUURLO
V Wie bouwt kijkt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121
Binnenweg 4, Ulft, Tel.: 08356-3141. V

EIKELS Wij ontvangen weer eikels, ledere woensdagmiddag en zaterdag
Amerikaanse en Hollandse apart houden. Gemengd kunnen wij niet accepteren

40 cent Boomkwekerij M.C. Spiegelenberg BV - Ruurloseweg 26 - vorden
per kg. Telefoon 05752-1464
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114e Voksfeest Linde zeer gezellig
Jan Weenk schutterskoning 1980
Burgemeester Vunderink: "in Vorden geen kogelvangers nodig . . ."

Jan Weenk is de nieuwe schutterskoning geworden van het traditionele volks-
feest te Linde dat ditmaal voor de honderd veertiende keer werd gevierd. Hij
schoot de vogel weliswaar niet naar beneden, maar kreeg de titel na loting
omdat na drie ronden de romp nog steeds niet naar beneden was geknald.
Het Lindese volksfeest dat het afgelopen weekend om de Lindese oudel
molen werd gehouden, mag tot het drukste en sfeervolste buurtfeest uit de
gemeente Vorden worden gerekend. Dat het nog steeds een trekpleister is
voor jong en oud bleek wel duidelijk uit het grote aantal bezoekers. Vele hon-
derden buurtbewoners, oud-Lindenaren en belangstellenden waren mede
door het mooie najaarsweer naar het feest gelokt. Vooral de jongeren lieten
zich niet onbetuigd. Ook de historische molen, versierd met wit en blauw aan
de wieken, draaide dank zij eigenaar prof. Hoefnagels en de heer Koch, op
volle toeren.

DIALEKTSTUK
Voorafgaande aan het eigenlijke feest
werd vrijdagavond in de feesttent een
toneelavond verzorgd door de toneel-
vereniging De Meene uit Zelhem. De
tent was totaal uitverkocht, meer dan
vierhonderd liefhebbers konden een
plaats krijgen. Voorzitter G.J. Groot
Jebbink was blij verrast door deze
animo. Hij heette allen welkom,
speciaal het gezelschap uit Zelhem. Hij
dankte de familie Menkveld die elk jaar
het weiland beschikbaar stelt voor de
feestelijkheden.
De Meene speelde hierna met veel verve
het driebedrijvige dialektstuk "Lieve-
vrouwebedstroo". Het blijspel werd uit-
stekend gebracht en men stak de waar-
dering niet onder stoelen of banken. De
voorzitter dankte na afloop voor het
mooie spel en bood de spelers bloemen
aan.

VOGELSCHIETEN
Zaterdag, de dag van het eigenlijke feest
was de belangstelling verrassend groot.
Al in de morgenuren begon het vogel-
schieten waarvoor zich 97 schutters op-
gaven. Nadat de oude koning Han
Eskes het eerste schot had gelost,
beproefde burgemeester Vunderink zijn
geluk. Geen van de navolgende schut-
ters lukte het de romp naar beneden te
schieten zodat na drie ronden tot loting
werd overgegaan. Jan Weenk was de ge-
lukkigste en werd koning 1980, zijn
vrouw Bertha Weenk-Rossel de konin-
gin. De verdere uitslag bij het vogel-
schieten was: 2. Jan Wentink (kop), 3.
Henk Ruiterkamp (rechtervleugel), 4.
Henk Hulstijn (linkervleugel), 5. Hen-
drik Weenk (staart).
< >ok bij het bel- en schijfschieten was de
uiimo groot. De uitslagen: belschieten

{115 deelnemers) 1. Henk Antink, 2.
Donald Bosch, 3. Gerard Berends, 4.
Paul Hoeksma, 5. Reinier Groot Nue-
lend, 6. Paul Hoeksma.
Schijfschieten: 1. H. Meyerink, 2. Bart
Pardijs, 3. H. Ruiterkamp, 4. H. Rui-
ierkamp, i H Ongerink, 6. H. Meye-
rink.

OPENING
'S Middags vond de officiële opening
plaats, een en ander in bijzijn van bur-
gemeester Vunderink met echtgenote en
kinderen, de koningsparen 1979 en
1980, de muziekvereniging Sursum
Corda met korps, drumband, mini- en
majorettes en vele anderen. Voorzitter

G.J. Groot Jebbink sprak een kort wel-
komstwoord en wees op de goede
onderlinge band in de buurtschap. Hij
dankte ook de milde lijstgevers, het
burgemeestersechtpaar voor hun komst
Sursum Corda voor de muzikale omlijs-
ting alsmede de familie Menkveld, prof.
Hoefnagels en de heer Koch.
Het oude koningspaar Han Eskes en ko-
ningin Wilma Weenk werden hierna
onttroond. Enkele kommissieleden
tooiden vervolgens Jan Weenk tot
koning 1980 evenals zijn echtgenote tot
koningin met de bijbehorende
versierselen. Ter ere van het nieuwe ko-
ningspaar speelde de muziek en zwaaide
Jan Berenpas het vaandel. De burge-
meester wees er in zijn toespraak op dat
men in Linde gelukkig zonder al te veel
problemen feest kan vieren. "Gelukkig
hebben we hier nog een open terrein en
heeft men geen kogelvanger nodig . . .
Een belangrijke reden voor het gemeen-
tebestuur om nieuwe bebouwing in het
buitengebied te beperken." Hij kompli-
menteerde hierna de bevolking voor de
hechte gemeenschapszin en de organi-
satoren voor hun prima organisatie.
Sursum Corda gaf hierna een demon-
stratie van zijn kunnen wat met luid
applaus werd gewaardeerd.

VOLKSSPELEN
De animo voor de volksspelen die in de
feestweide werden gehouden was
ongekend groot. De voorzitter reikte de
prijzen met een toepasselijk woord uit.
De uitslagen waren:
Doeltrappen dames (152 deelneemsters)
1. Annet Sloetjes, 2. mevr. A. Knoef, 3.
mevr. Ruiterkamp-Besselink, 4. mevr.
Van Asselt-Heersink, 5. mevr.
Mombarg-Pardijs, 6. mevr. Koning-
pardijs.
Korfballen dames en heren (166 deelne-
mers) 1. H. Wenninkmeule, 2. J. Bloe-
mendaal, 3. P. Hoeksma, 4. mevr.
Hoeksma-Pelgrum, 5. H. Wennink-
meule.
Dogcarrijden dames: 1. mej. R. Berends
2. idem, 3. mevr. Vliem-Kreunen, 4.
me-vrouw Pelgrum-Rietman, 5. idem,
6. mevr. Lenselink-Hendriksen.
Ballerospel: 1. Alex Reinders, 2. C.
Vliem, 3. mevr. R. Hoetink-Grotenhuis
4. mevr. M. Lichtenberg-Hakvoort, 5.
G. Kornegoor, 6. mevr. Boersbroek-
Kempers.
Kegelbaan (126 deelnemers) 1. Ellie
Fokkink, 2. J. Bosch jr, 3. G. Korne-

goor, 4. Wim Groot Jebbink, 5. A.
Norde, 6. Joop Grönnger, 7. mevr. G.
Groot Roessink, 8. Wim Lettink.
Ringwerpen (128 deelnemers) 1. T.
Bosch, 2. mevr. Vliem-Kreunen, 3.
mevr. Nijhuis-Barink, 4. P.- Vliem, 5.
mevr. Havekes-Eykelkamp, 6. mevr.
Kettelarij-Bloemendaal.
Sjoelen (174 deelnemers) 1. mevr. J.
Terwel, 2. mevr. H. Pardijs, 3. J.
Waarle, 4. H. Berends, 5. G. Vliem, 6.
H. Berends.

KINDERSPELEN
De kinderkommissie onder leiding van
de heer D. Lenselink had voor de jeugd
een uitgebreid programma in elkaar
gezet. De spelletjes werden in de tent
gehouden voor de jeugd van 4 tot en
met 14 jaar. De animo was zeer groot,
alleen in de groep tot 6 jaar waren er al
56 kinderen. Er werden in totaal 250
zakjes snoep, ijsjes enz. uitgedeeld. Ook
de meer dan duizend kaarten voor gratis
draaien in de draaimolen van de firma
Wiegcherink uit Winterwij k verdwenen
als sneeuw voor de zon.
Meisjes en jongens tot 6 jaar sjoelen: 1.
Suzan Sueters, 2. Ard Kettelerij, 3.
Martine Lenselink, 4. Martijn Wiggers,
5. Suzanne Nijenhuis, 6. Erwin Weenk,
7. Robert Harmsen, 8. Sandra
Brunnikreef, 9. Vincent ten Berge, 10.
Geert Groot Nuelend, 11. Herbert
Harmsen, 12. Renathe Roeterdink, 13.
Marjan Ruiterkamp, 14. Karin Sloetjes,
15. André Snellink.
Jongens 7 en 8 jaar busgooien: 1.
Berend Jan Wagenvoort, 2. Marcel
Vrugging, 3. André Zweverink, 4. Chris
Wiggers, 5. Arjan Mombarg, 6. Erwin
Broekman, 7. René Vliem, 8. Gerben
Zuurveld.

Jongens 9, 10 en 11 jaar spijkerslaan: 1.
G. HoeJ^rs, 2. Erik Knoef, 3. Ton
SchotnM| 4. Robert Bos, 5. H. Beren-
pas, 6.^^1ombarg, 7. G. Lenselink.
Jongens 12, 13 en 14 jaar fietsen door
een band: 1. Mark Sueters, 2. P. Nijen
huis, 3. R. Bos, 4. P. Haccou, 5. R.
Bosch, 6. Jos Lenselink, 7. W. Huith.
Meisjei^fen 8 jaar balgooien: 1. Annet
ten PalPr. Esther Wentink, 3. Sandra
Dekkers, 4. Sandra Knoef, 5. Hedwig
Minen, 6. Wilma Reerink, 7. Mirjam
van der Steen, 8. Annet Groninger.
Meisjes 9, 10 en 11 jaar minigolf: 1. Es-
ther Groninger, 2. Patricia ten Barge, 3.
Jolanda Stokkink, 4. Esther Huith, 5.
Petra de Graaf, 6. Angelo Bos, 7. Annet
Sloetjes, 8. Astrid Sueters, 9. Mieke
Hendriks, 10. Anja Weenk.
Meisjes 12, 13, 14 jaar stoelendans: 1.
Erna ten Pas, 2. Yvonne Jimmink, 3.
Dianna Bulten, 4. Ina Sloetjes, 5. Gerrie
Vliem, 6. Jaqueline Mellendijk, 7. Ellie
Berends.

's Avonds was het zeer druk en gezellig
met muzikale medewerking van de
Flamingo's. Ook de draai- en zweefmo-
len waren druk bezet terwijl de andere
attrakties goede zaken deden. Al met al
een buitengewoon goed geslaagd 114e
volksfeest Linde.
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Vorden verliest verdiend met
0-2 van Varsseveld
Vorden heeft de thuiswedstrijd tegen
Varsseveld verdiend met 0-2 verloren
Dit gebeurde in een wedstrijd waarbij d-
bezoekers met name in de tweede helt
c chuisclub het initiatief toestond
zonder dat dit voor hen noodlottige ge
volgen had. Vorden probeerde het stee
vast met hoge ballen die een gemakke
lijke prooi werden voor de Varsseveld-
defensie. De eerste helft verliep zonder
al te veel hoogtepunten. Wel stopte
Varsseveld-doelman in die periode een
harde schuiver van André te Velthuis en
miste Jan Addink een enorme kans door
van dichtbij finaal over de bal heen te
stappen. Rusland 0-0.
Gelijk aan de eerste helft moest ook de
na de rust bij Varsseveld het gevaar
komen van de boomlange Joop Lam-
mers die Vorden-doelman Wim Harms
een paar maal geducht op de proef stel-
de. Nadat Ronald Ruesink voor Varsse-
veld een behoorlijke kans om zeep had
geholpen werd het in de twaalfde

minuut 0-1. Uit een vrije schop tikte
Hofs de bal naar Rudi Wisselink die
doeltreffend uithaalde. Vorden werd
hierna het initiatief gegund, doch de
aanvallen van de thuisclub waren te
doorzichtig van opzet. Tien minuten
voor tijd viel de beslissing toen Joop
Lammers loon naar werken kreeg 0-2.

Uitslagen & programma
"Vorden"

Uitslagen v.v. Vorden, zaterdag 27 sep-
tember: Vorden Al - Ratti Al 1-4; Vor-
den BI - Hercules BI 6-0; Erica B2 -
Vorden B2 5-1; Vorden Cl - Warnsveld
Cl 2-2; Socii Cl - Vorden C2 3-2; Baak
Cl - Vorden C3 2-1.
Uitslagen zondag 28 september: Vorden
- Varsseveld 0-2; Grol 3 - Vorden 22-1;
Vorden 3 - Baak 2 5-0; Voorst 4 - Vor-
den 4 1-1; Vorden 5 - De Hoven 6 7-2;
Oeken 3 - Vorden 6 0-2; Socii 5 - Vorden
72-1; Vorden 8 - Hercules 71-7.
Programma v.v. Vorden voor zaterdag
4 oktober: Vorden AO - RKZVC AO; Kl.
Dochteren Al - Vorden Al; Brummen
BI - Vorden BI; Vorden B2 - Zutphania
BI; Zutphen Cl - Vorden Cl.
Programma voor zondag 5 oktober:
Zelhem - Vorden; Vorden 2 - Varsseveld
3; Socii 3 - Vorden 3; Vorden 4 - Oeken

1; Warnsveld 4 - Vorden 5; Vorden 6 -
Brummen 6; Vorden 7 - Eerbeek 6; Vor-
den 8: vrij; Halle 4 - Vorden 9.

EGVV l - Ratii 11-1
Ratti heeft zaterdag in Gelselaar, met
een team waarin vier invallers waren op-
gesteld, toch een verdienstelijk gelijk-
spel (1-1) uit het vuur kunnen slepen.
EGVV viel in de eerste helft fel aan, wat
na twintig minumten succes had. Door
niet attent reageren van de Rattidefensie
kon de middenvoor gemakkelijk scoren:
1-0.
In de tweede helft werd het Ratti-team
enigszins gewijzigd. H. Stoltenborg
werd door R. Stokkink vervangen. Ratti
ging drukken. Er werd alles op alles ge-
zet om in elk geval de gelijkmaker te
forceren. Tien minuten voor tijd trok
alles ten aanval en dit resulteerde in een
hoekschop. Deze werd genomen door
Jan Nijenhuis. R. Gosselink kopte de
bal hoog in de uiterste hoek: 1-1. Voor
die tijd werd een doelpunt wegens
buitenspel, gemaakt door H. Eggink,
afgekeurd. Nu was het de beurt aan
EGVV maar verder dan een blapp de lat
kwamen zij niet. Het bleef 1-1, waarmee
Ratti wel tevreden was.

s.v. Ratti uitslagen en Programma
uitslagen van 27 en 28 september
afd. jeugd: Vorden Al-s.v. Ratti Al 4-
1, s.v. Ratti Bl-Socii BI 7-2, s.v. Ratti
Cl-EefdeC10-18
afd. zaterdag: EGVV l-s. v. Ratti 11-1,
s.v. Ratti 2-SKVW 3 3-2, s.v. Ratti 3-
DZC 7 0-3, Almen 5-s.v. Ratti 4 4-2
afd. zondag: KSH 1-s.v. Ratti l 10-0,
s.v. Ratti 2 -Oeken 2 2-0, Be Quick 7-
s.v. Ratti 3 3-0

Programma
afd. jeugd: s.v. Ratti Al-DEO Al,
A.Z.C. b2-s.v. Ratti b2, Zutphania cl-
s.v. Ratti cl
afd. Zaterdag: s.v. Ratti 1-Sp. Teuge l,
sp. Eefde 2-s.v. Ratti 2, EGVV 2-s.v.
Ratti 3, s.v. Ratti 4-AZSV 9
afd.Zondag, s.v. Ratti l is vrij, Dierense
Boys 4-s.v. Ratti 2, s.v. Ratti 3-Hercules
7, s.v. Ratti 4-Wolfersveen 3
afd. Dames: Klarenbeek 1-s.v. Ratti l,
Voorst 1-s.v. Ratti 2

VOLLEYBAL

Dash-dames not niet op dreef;
Heren gaan goed van start
De dames van Dash uitkomend in de 3e
div. nat. comp. kregen afgelopen zater-
dag in Vorde de dames van Torpedo uit
Schaik uit de Betuwe op bezoek. Dit
zijn oude bekenden, die op papier ge-
lijkwaardig zijn aan Dash. Omdat het
voor Dash een thuiswedstrijd betrof
moest Dash theoretisch de beste kans
worden gegeven. De praktijk leerde an-
ders. Aan Dash-zijde werd te onzeker
gewerkt. De aanvallen waren te door-
zichtig en onvoldoende gevarieerd. Tor-
pedo wist overal antwoord op. In de
verdediging vielen bij Dash teveel gaten,
vooral midden in het achterveld. Het
blok aan het net 'sloot' niet goed en dat
was iets wat Torpede goed wist te benut-
ten. Via 2 time-outs door Dash aange-
vraagd bij de standen 4-6 en 4-11 werd
de eerste set door Dash verloren met 5-
15. In de tweede en derde set ongeveer
hetzelfde beeld. Door de lengte bij Dash
kan er een goed blok gemaakt worden,
maar het haperde. Mentaal aangeslagen
door het verliezen van de eerste set kon
Dash niet in het eigen spel komen in
aanvallend opzicht. De tweede en derde
set kon zodoende door Torpedo - zij het
met wat meer moeite dan in de eerste
set - op haar naam worden geschrevei
met resp. 8-15 en 11-15. Deze 0-3 neder-
laag van Dash zal de 'oeg moeten
dwingen tot groter mer!^e sterkte en
inzet. Mogelijk dat^«ze eerste
nederlaag nog positief karnlitwerken.
Het eerste herenteam van Dash -
uitkomend in de eerste klas van het Dis-
trict - begon met een goede start. De
eerste wedstrijd tegen Aktief (Jeugdge-
vangenis) uit Zutphen ei^fek de tweede
wedstrijd in Vorden ^§K"i Hansa 3
toonden een superieure ploeg. Het
Dash-team is ten opzichte van het vorig
seizoen enigszins versterkt door de
komst van spelers van het vroegere
heren 2 van Dash. Het team toont veel
inzet en voldoende technisch kunnen.
Door de komst van Gerrit Limpers van
uravo, die als spelverdeler optreedt, is in
aanvallend opzicht winst geboekt. Beide
wedstrijden werden overtuigend met 3-0
door Dash gewonnen.
Overige uitslagen: m.jun: Terwolde -
Dash 3-0; j. asp.: S VS - Dash 0-3; j.
asp.: Dash a - Sp. Dev 3-0; m.asp.:
Dash a -Epse 3-0; heren 2e kl.: Bruvoc 3
- Dash 2, 2-1; j.jun.: Epse - Dash 0-3;
heren 2e kl.: Harfsen 2 - Dash 22-1 ;
dames 2e kl.: Dash 5 - Dash 3 1-2; Harf-
sen 2-Dash 4 0-3.

Programma 4 oktober
Schalkhaar: m.asp.: S.V.S. l - Dash a,
Harfsen: m.asp.: Dash b - Boemerang,
Harfsen: m.asp.: Dash c - DVO l,
Warnsveld: dames Ie kl.: Hansa 2 -
Dash 2, Eefde: j. asp.: VIOS 2 - Dash 3,
Eefde: dames 2e kl.: Vios 2 - Dash 3,
Hengelo: heren Ie kl.: DVO l - Dash l,
Deventer: dames 3e div.: Isala2 - Dash.
maandag 6 oktober
Zutphen: m.asp.: Dash - DVO, Vorden:
m.asp.: Dash b - DVO 3, dames Ie kl.:
Dash 2 - DVO 2, heren 2e kl.: Dash 2 -
DVO 2

Winst en verlies voor V ordense
dammers
Het tweede team van de Vordense
damclub DCV speelde thuis voor de
competitie tegen DZW uit Warnsveld.
Tot aan de stand 4-6 bleef het zeer span-
nend. Door nederlagen van Hulshof en
Wiersma liep DZW daarna uit tot 4-10.
De 6-14 eindstand was uiteindelijk ver-
diend voor Warnsveld, hoewel enigszins
geflatteerd. Hoekman en Wiersma
hadden allebei kunnen en moeten win-
nen. Ze misten de winst en verloren uit-
eindelijk ook nog. De individuele uitsla-
gen waren: G. ter Beest-P. Achterstraat
0-2, A. Wassink-R. Kampman 2-0, S.
Wiersma-W. Kampman 0-2, J. Lank-
haar-C. Lammers sr. 1-1, B. Breuker-
M. Smedinga 1-1, G. Hulshof-H. Jager
0-2, H. Wansink-W. Postma 0-2, B.
Wentink-A.v.d. Horst 2-0, J. Hoenink-
J. Achterstraat 0-2, H. Hoekman-A.
v.d. Boor 0-2.

Het derde team van DCV won met 9-5
van DSO 2 uit Sinderen. Hier waren de
uitslagen: J. Tuenter-B. Wentink 1-1, J.
Grevers-J. LamersO-2, H. Krajenbrink-
J. Hoenink 2-0, H. Tuenter-H. Esselink
0-2, G. Tuenter-H. Hoekman 2-0, C.
Grevers-B. Hiddink 0-2, J. Colenbran-
der-A. Graaskamp 0-2.
Het vierde team, dat de eerste competi-
tiewedstrijd speelde, won met 9-1 van
DVT 2 uit Terborg, mede doordat Ter-
borg een speler minder had. De
uitslagen waren: H. Esselink-W. Booy-
man 1-1, B.Rossel-Th. Bus 2-0, R.
Brummelman-A. Boerboom 2-0, G.
Brummelman-J. Kaak 2-0, J. Dijk
reglementair 2-0.

Onderlinge damcompetitie dcv
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: W. Wesse-
link-H. Grotenhuis 0-2, H. Ruesink-J.
Krajenbrink 0-2. Bij de junioren werden
geen wedstrijden gespeeld. Hier is de
stand: 1. N. de Klerk, 2. H. Hoekman,
3. G. Brummelman. Aspiranten/pupil-
len: R. Slutter-J. v.d. Kamer 1-1, A.
Plijter-E. Brummelman 1-1, E. te Velt-
huis-J. Kuin 2-0, J. Slutter-M. Boer-
kamp 1-1. Stand aan kop: 1. E. te Velt-
huis, 2. J. Slutter, 3. M. van Burk.
Groep 2: W. Huslhof-H. v.d. Kamer 0-
2, R. Bulten-F. Rouwenhorst 0-2, P.
Besselink-G. Brinkman 0-2, D.
Hoekman-R. Bruinsma 2-0, P. Bes-
selink-W. Hulshof 1-1. Stand aan kop:
1. F. Rouwenhorst, 2. H. v.d. Kamer, 3.
D. Hoekman. Groep 3: H. Norde-B.
Ruesink 0-2, B. Voortman-T. van Zee-
burg 2-0, B. van Zuylekom R. Mullink
0-2, B. Huetink-E. Hengeveld 0-2, H.
Norde-B. Huetink 0-2, T. van Zeeburg-
H. Norde 2-0. Stand aan kop: 1. B.
Huetink, 2. E. Hengeveld, 3. H. Beren-
pas.

Wereldkampioenschappen
touwtrekken in Bazel
De beide Nederlandse touwtrekploegen
- Heure uit Borculo en Bisons uit Bel-
trum - die het afgelopen weekeinde deel-
namen aan de
Wereldkampioenschappen touwtrekken
in Bazel-Zwitserland hebben mooie
successen behaald. Heure bereikte een
gedeelde vijfde plaats in de 720 kg. klas-
se en de Bisons een gedeelde zevende in
de 640 kg. klasse.
De wedstrijden werden gehouden in het
San k Jakobstadion in Bazel. Zaterdag
trad Heure eerst aan tegen het favoriete
Engeland, maar men verloor beide trek-
beurten. Hierna won men onder meer
van Zweden met 3-0, van Italië met 3-0
en van Amerika met 3-0. Tegen Zwitser-
land ging men met 3-0 door de knieën,
maar van Spanje werd de volle winst be-
haald. Wales bleek ook sterker dan de
Nederlanders evenals Nrd. Ierland dat
met 2-1 van Heure won. Van West
Duitsland won men beide trekbeurten
(3-0), van de Rep. Ierland werd de laat-
ste wedstrijd met gering verschil verlo-
ren (l-2).

Eindstand 720 kg.klasse: 1. en
wereldkampioen Engeland 30 p. 2.
Zwitserland 29 p., 3. Rep. Ierland 22 p.,
4. Wales 18p., 5. Nederland en Nrd. Ier-
land elk 17 p., 7 Italië 11 p., 8. West
Duitsland 7 p., 9. USA en Zweden elk 6
p., 10. Spanje4 p.
Voor coach-trainer Jan Willem Bröcker
en zijn jongens een prachtig resultaat.
Zondag kwam het Beltrumse Bison-
team als Nederlands vertegenwoordiger
in aktie in de 640 kg. klasse. Eerst re-
kende de Bisons af met Quernsey (3-0),
waarna Zweden met 2-1 werd verslagen
en men ook de volle puntenwinst haalde
bij de Westduitsers (3-0). Van Zwitser-
land verloor men met 0-3, van Wales
werd met 2-1 gewonnen. De Rep.
Ierland bleek ook te sterk (1-2), terwijl
de nederlaag tegen debutant Amerika
wel een tegenvaller was (0-3 voor USA)
Ook van Nrd. Ierland verloren de man-
nen van Henk Nijkamp, maar men her-
stelde zich prima door achtereenvolgens
te winnen van Spanje, Transkei en
Italië, die met 3-0 verslagen werden.
Van Z.d. Afrika werd met 2-1 verloren
van Engeland met 0-3, maar de laatste
ontmoeting tegen Frankrijk leverde
weer drie punten op.
Eindstand 640 kg.klasse: 1. en
wereldkampioen Engeland met 41 p., 2.
Zwitserland 38 p., 3. Nrd. Ierland 36 p.,
4. Wales 30 p., 5. Rep. Ierland en Zwe-
den elk 27 p., 7. Zd. Afrika en Ne-
derland elk 24 p., 9. USA 16 p., 10.
Quernsey 15 p., 11. West Duitsland 14
p., 12. Spanje en Italië ejfc met 10 p., 14.
Frankrijk 2 p., 15. Transkei l p.
De Nederlandse arbiters in de WK Henk
Nijenhuis en Tonnie de Haan hebben
zich uitstekend van hun taak gekweten.
Al met al een mooi resultaat voor de Ne-
derlandse ploegen.

Ruim 350 inschrijvingen
voor Oost-Gelderlandrit
Voor de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" en "Sport en
Vriendschap" uit Lochem zijn weer de
jaarlijkse traditionele drukke dagen
aangebroken. Zaterdag 4 oktober zal
namelijk voor de 17e keer de "Oost-
Gelderlandrit" worden gehouden. Een
betrouwbaarheidsrit die meetelt voor
het kampioenschap van Nederland en
qua aantal deelnemers veruit de grootste
van Nederland. Op dit moment hebben
zich reeds 354 coureurs ingeschreven
(255 junioren en 99 senioren) Onder
auspiciën van de KNMV zorgen de
beide clubs uit Vorden en Lochem voor
de organisatie. Deze jaarlijkse betrouw-
baarheidsrit werd overigens vorig jaar
niet gehouden, aangezien toen de twee-
daagse kampioensrit van de KNMV
door Vorden en Lochem werd georgani-
seerd.
Ongeveer 60 noeste werkers zijn de
komende dagen in de weer om de rit
vlotjes te laten verlopen. Dick Pardijs
en zijn mensen zetten de rit uit op het
Vordense gedeelte terwijl J. Kok en H.
Nijenhuis het Lochemse gedeelte voor
hun rekening nemen.
De Oost-Gelderlandrit gaat zaterdag-
morgen bij camping Reehorst van start.
De junioren hebben dan 3 ronden van
elk 42 kilometer voor de boeg.
Tegen het middaguur gaat het restant
junioren en de senioren van start. De
senioren rijden vier ronden. Direkt bij
de start volgt reeds de eerste proef.
Binnen de minuut dient de coureur van
start te zijn gegaan, wil hij geen straf-
punten oplopen.
Na drie kilometer volgt de accelleratie-
proef. Men dient dan zo snel mogelijk
een afstand van 200 meter te overbrug-
gen. Inmiddels wordt koers gezet
richting militair oefenterrein. Hier
wordt de crossproef l gehouden. Hier is
een parcours uitgezet van 4 kilometer.
Deze snelheidsproef moet twee keer
worden afgelegd.
Vervolgens gaat de meute via allerlei we-
gen en weggetjes naar het circuit van de
Lochemse motorclub. Ook hier hebben
de coureurs een snelheidsproef af te
leggen van plm. 1400 meter. Deze proef
herhaalt zich een ronde later.

Jan Slagman die samen met Jan rou-
wenhorst het sekretariaat van deze rit
vervult toonde zich bijzonder kontent
dat de verschillende benodigde vergun-
ningen zo snel mogelijk af zijn geko-
men. We zorgen er van onze kant voor
dat we een dag na de rit (zondag) alles
weer pico bello in orde maken, zodat
klachten nadien zijn uitgesloten. Verder
hoopt Slagman dat het weer een beetje
meewerkt. Het mag van mij gerust een
paar dagen regenen, als het zaterdag
maar droog is. Vooral voor de kontro-
leurs die van 's morgens vroeg tot aan
het eind van de middag in touw zijn is
het geen pretje om bij slecht weer hun
werkzaamheden te moeten verrichten.
Vrijwel het gehele gezelschap motorcou-
reurs dat vorige week heeft
deelgenomen aan de internationale
zesdaagse komt in Vorden aan de start.

Dat wil zeggen Henk Poorte uit
Ni j verdal, Herman van Hoegee, Maars-
sen, Jan ten Velde, Holten, Henk
Visschers, Eefde, Gerrit Aaltink, En-
schede, Jan Tijhuis, Hellendoorn, en
vele andere bekende namen uit het mo-
torrennerswereldje. De organiserende
verenigingen krijgen deze zaterdag hulp
van de EHBO, Vorden en Lochem als-
mede de politie uit deze gemeentes.

Oriënteringsrit
"De Graafschaprijders"
In het kader van het 30 jarig jubileum
organiseerde de Vordense auto- en
motorclub "De Graafschaprijders"
zondag een oriënteringsrit over een af-
stand van 55 kilomter. Aan deze rit die
werd uitgezet door de heren J. Mennink
en B. Regelink namen in totaal 74 per-
sonen deel.

De uitslagen waren als volt: Auto's en
motoren A-klasse: 1. W.A. Wisselink,
Ruurlo, 104 str., 2. A. Rossing, Heerde
124 str., 3. J. Luiten, Hengelo, 164str.
Auto's B-klasse: 1. J. de Graaf,
Nieuwegein, 212 str., 2. W. Maalderink,
Hengelo 266 str. 3. H.B.J. Horsting,
Vorden 274 str.
Auto's toerklasse: 1. W.R. Broeke,
Lochem 94 str., 2. G.J. Pardijs, Almen,
107 str., 3. A.Tuitert, Laren 111 str.
Motoren toer: 1. G.J. Lichtenberg,
Vorden 158 str.
Sportiviteitsprijs: 1. B. Klumpenhouwer
Vorden, 231 str.



Veel deelname aan Kasfelen-
Trimloop
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Trimclub Vorden werd er zaterdagmiddag een prestatieloop georganiseerd
waaraan door 180 personen werd deelgenomen. De start vond plaats bij Kasteel Vorden, waar de wethouder van sportzaken de
heer W. A. J. Lichtenberg de deelnemers "wegschoot".
Men kon kiezen uit drie afstanden te weten 2,5 kilometer, 5 kilometer en de 10 kilometer. Het parcours liep vanaf het Kasteel,
langd de Vordense Beek, het Vordense bos en zo weer terug naar het Kasteel. Hoewel het dus zuiver om een trimloop ging
werd door veel deelnemers wel getracht een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. De snelste deelnemers op de 5 kilometer
hadden plm. 18 minuten nodig. Bij de tien kilometer was dit 27 a 28 minuten. Na afloop kregen alle deelnemers(sters) van
trimclub Vorden een herinneringsvaantje aangeboden.

Schoenfabrikant
introduceert in
samenwerking met 3M en
Veilig Verkeer Nederland
'n opvallend veilige
jeugdschoen
De verkooporganisatie van de bekende
Piedro-jeugdschoenen heeft aan haar
winterkollektie 1980-81 een serie jeugd-
schoenen toegevoegd, die voorzien zijn
van een !/2M scotchilte reflektor. Een
reflektor die voor de nietsvermoedende
beschouwer op 't eerste oog wellicht niet
meer is dan een subtiel modisch
extraatje. Inderdaad, de keuze van het
reflekterende materiaal en de wijze
waarop dat in de schoenen is verwerkt,
dragen bij tot een grotere veiligheid
voor opgroeiende jeugd.
De funktie van de reflektoren staat
natuurlijk voorop: Kinderen lopen vaak
in het donker op straat; uit school, naar
de sporttraining, muziekvereninging
etc... Zij missen de verlichting en reflek-
toren waarmee hun vriendjes op de fiets
zich voor de naderende automobilisten
onderscheiden. Daarin voorzien deze
schoenen. Kinderen die ze dragen lopen
bij wijze van spreken op reflekterende
"trappers". Met hetzelfde effekt als van
reflekterende pedalen.
Reeds 5 jaar geleden heeft de Scandina-
vische Raad voor de Verkeersveiligheid
aanbevolen om zoveel mogelijk
reflekterend materiaal toe te passen in
kleding. Deze aanbeveling stoelt op
ervaringscijfers betreffende
verkeersongelukken overeenkomen
met die in Nederland,
In 1976 vielen in ons land de helft van
alle doden en tweederde van alle
gewonden in het verkeer bij schemer en
duisternis. Vooral bij het ontbreken of
niet branden van openbare verlichting.
Er zijn natuurlijk diverse mogelijkheden
voor voetgangers om bij duisternis beter
zichtbaar te zijn. Maar als hun kleding
en schoeisel daartoe reeds in belangrijke
mate bijdragen, wordt het meenemen of
dragen van bepaalde attributen overbo-
dig. In 1975 deed ook de Raad van
Europees ministers van verkeer in een
resolutie enkele aanbevelingen t.a.v. de
veiligheid van voetgangers; lichtgekleur-
de of reflekterende kleding werd
daarbij speciaal voor kinderen aange-
moedigd. Als aanvulling op een goede
verkeersedukatie op school en thuis be-
veelt ook Veilig Verkeer Nederland
kwalitatief goede reflekterende kinder-
kleding en schoeisel aan In samenwer-
king met 3M Nederland wordt thans
voor het eerst in Nederland het bekende
"scotchlite" toegepast als modische
"safety of life" in de nieuwe kollektie
jeugdschoenen 80/81 van Piedro. Dit
modieuze accentje kan al op een afstand
van 150 meter zichtbaar zijn.
(Scotchlite werd eerder gebruikt voor
verkeersborden, wegbebakening,
kentekenplaten, fietsbanden en
dergelijke).
Met de nieuwe veiligheidsschoenen
onderschrijft de fabrikant opnieuw de
doelstelling waaraan zij gedurende haar
lange bestaan heeft voldaan; schoenen
op de markt brengen die aan alle eisen
van funktionaliteit, mode en kwaliteit
voldoen.
Voor deze fabrikant vormen funktiona-
litiet en eigentijdse schoeisel al lang een

onverbrekelijke synthese. Zoals dat
eveneens geldt voor vele, vooral jongere
mensen sinds het einde van de jaren vijf-
tig. Funktionel en modische aspekten in
kleding, schoenen en accessoires gaan
meer en meer hand in hand. In dat ver-
anderende klimaat koestert Piedro grote
verwachtingen t.a.v. zijn nieuwe, spor-
tieve, modieuze en verkeersveilige
jeugdschoenen.

Concert
Wij maken de lezers nog even at-
tent op het grote zang- en muziek-
concert van Sursum Corda en Vor-
dens Mannenkoor, a.s. zaterdag 4
oktober.
Deze avond mag u beslist niet mis-
sen. U kunt genieten van muziek
en zang; de toegang is nog gratis
ook in verband met het 50-jarig ju-
bileum van Sursum Corda.
Dus vlug kaarten halen dit wee-
kend met het aantal beschikbare
plaatsen. Zie ook de advertentie.

Jong Gelre organiseert
trekkerbehendigheids-
wedstrijd
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert zondag 5 oktober op het ter-
rein van de familie Abbink aan de
Kruisdijk een trekkerbehendigheids-
wedstrijd. De agrarische kommissie die
dit organiseert houdt tevens een rund-
veebeoordelingswedstrijd.
Vrijdag 10 oktober organiseert Jong
Gelre een dropping. De samenkomst
hiervoor is bij hotel Bloemendaal. De
dropping wordt uitgezet door de heren
A. Eskes en R. Stokkink. Vrijdag 17
oktober begint voor Jong Gelre het vol-
ley balseizoen.

Herfstfietstocht
De wielerploeg van De Herberg gaat
samen met leden van de VRTC op
zaterdag 11 oktober een kennismakings-
tocht fietsen. Een tocht die is georgani-
seerd door Fred Fransen. De lengte be-
draagt 100 kilometer.

Oudejaarscrossloop
De wielerploeg de Achtkastdenrijders
organiseert op zondag 28 december haar
eerste Oudejaarscrossloop. De start is
bij het gemeentelijk sportpark. De af-
standen zijn 3, 6 of 10 kilometer. De
heer H. J. Pardij s geeft gaarne alle
informaties over deze crosslooo.

Zondag 28 september namen 27 jongens
en meisjes van Judokwai-Vorden deel
aan een jeugd-judotoernooi in de sport-
hal Theothorne te Dieren.
Ook ditmaal vielen verscheidene vor-
dense judoka's in de prijzen, waarbij
vermeld dat nu ook de jongens een
woordje mee gaan spreken, nadat in het
verleden vooral de meisjes de prijzen
wegsleepten. In de gewichtsklasse t/m

47 kg. meisjes, was het echter toch weer
een Vordense aangelegenheid, waarbij
de Vordense meisjes de eerste 5 plaatsen
verdeelden, zonder elkaar ook maar een
duimbreed toe te-geven.
Gewichtsklasse t/m 47 kg: Ie Marianne
Jansen, 2e Katja v. Biljouw, 3e Erna Be-
renpas, 4e Leonie v. Biljouw en Esther
Nieuwenhuis
Gewichtsklasse t/m 62 kg: 4e José Boers
Jongens t/m 27 kg. A: Ie Paul ter Lin-
dert
Jongens t/m 27 kg. B: Ie Georg Huith,
3e Roy ter Lindert
Jongens t/m 35 kg: 4e Patrick Haccou
Jongens t/m 39 kg: Ernst te Velthuis
Jongens t/m 31 kg: 4e Steven Smit
Er namen ca 500 judoka's deel aan dit
goed georganiseerd toernooi.

Nostalgie
Dekendaan Vorden
zie ik de hoge bomen
op het vriendelijke pleintje staan
met het spitse kerkje erachter
waarnaast drie en dertig jaar geleden
jouw wieg heeft gestaan
en volgje het paadje naar de beek toe
waar je altijd dikkopjes ging vangen
dan kom je ook bij het knopenlaantje
waar zichtbaar beloften blijven hangen
dan loop je door het "lange pad"
en is daar plots het groot kasteel
waar je toen die gang gevonden had
en de konijenbult was een belangrijk
deel
van dat gezellige Vordense bos
met z'n beek en z'n brugjes en z'n
zachte mos

Denkend aan Vorden
zie ik eindeloze bossen
waardoor ét^n geen mens soms kon
gaan
wat weiland, een landhuis, een paar
boerderijtjes,
daar, waar ook mijn wieg heeft gestaan
daar kende ik alle bomen en struiken
en vriendj^^ad ik er legio:
de honden^e paarden, de varkens, de
koeien, de reeën, konijnen, de vogels in
heel de regio
de kippen en kuikens, de poezen en de
tamme kraai, de kalfjes, de fazanten- "n
ook de vlaamse gaai.

Denkend aan Vorden
zie ik kranenburg
mest het kerkje waar we trouwden
het kerk hof j e waar we rouwden
de kloostertuin waar we weieens liepen
de verkennershut waar ze weieens
sliepen
't Jonkersbos waar we zoveel spelletjes
deden
het schoolplein, waarvoor je vriendje
werd doodgereden
het weitje waar we gymles kregen
de Ganzesteeg met veel modder na de
regen
de lagere school waar we vochten en
zongen
en leerden en knikkerden en touwtje
sprongen
en zaal Schoenaker waar Sinterklaas
kwam
de Eikenlaan waar je zakkeneikels kon
vinden
de kleuterschool waar we tikkertje
deden
nu achtentwintig jaar geleden.

NAJAARSAANBIEDING

HELMINK BV

Aanbouwwand bestaande uit
3 losse elementen

Totaal 2,70 m breed

Zwaar massief eiken voorfront

t van f 4195,-

• nu Of \JUf"
(uit voorraad leverbaar)

Geldig t/m 7 oktober

* Opslag voor latere levering is moge/ijk

* 3400 m2 meubeltoonzaal

ZUTPHENSEWEG 24

VORDEN - TEL. 05752-1514

service
station

^nneer u kiest voor
LPG en voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

VialleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt. Kom eens
langs voor 'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst JSeckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

CRITERIUMDe van echte professionals afgeleide
fiets (11.3 kg) voor een bijzonder popy
prijs. Frame geheel met de hand gerr
van Ishiwata chroommolybdeenbuis.
De achler- en voorvoik zijn gemaakt van high-tensile-staal en voorzien van koud
gesmede uitvalpadden. De voorvorkeinden zi|n verchroomd, terwijl de derailleur-
kabelgeleider, remkabelgeleiders op bovenbuis, bidonnokken en stoppers op het
trame gesoldeerd zi|n. De tramehoogten van deze pijlsnelle racefiets zijn: 55 57
59 en 61 cm. Afgemonteerd met zeer
hoogwaardige race onderdelen zoals de
Shimano 600 derailleur, het Sakae
aluminium spieloos crankstel, de Wemmann
quick release remmen, het Anus
buflellederen zadel m bruin met
stuurtape in dezelfde kleur en de Vredestein
hogedruk draadbanaen (28x1 5/8x1 1/16).
Kleuren: signaal oranje, goud-bruin en

f86S.=
Kom eens langs en laat U zich geheel vri|bli|vend verder informeren.

Barink - Uw Tweewielerspecialist Nieuwstad 26

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Kinderen zijn vaak in 't donker op
straat. Nog even naar 'n vriendje in
de buurt of naar de sporttraining.
Speciaal voor deze laatkomers
ontwikkelde Piedro een jeugd-
schoen met een opvallende 3M
scotchlite reflector. Piedro Flits
schoenen zijn er in leuke modellen
en kleuren voor stoere jongens,
pittige meisjes... en voor hun
ouders, die het zekere voor het
onzekere nemen. Natuurlijk vallen
ook deze Piedro schoenen op door
hun kwaliteit en pasvorm Piedro Flits,

verkrijgbaar in
vijf wijdtematen en in de lengtematen 24 t/m 43.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Koop een lot van de

Vordense marktverloting

U hebt dan kans op een
prachtige prijs en u steunt de
aktiviteiten van de marktvereniging.

ZE ZIJN ER NOG

ZE ZIJN ER NOG TOT 30 OKTOBER
DAN VINDT DE TREKKING PLAAT
N.M. 3 UUR IN ZAAL BAKKER.

SURSUM CORDA 50 JAAR

Concert
Sursum Corda o.i.v. H.
Vordens Mannenkoor o.i.v. B.

Dit concert wordt op zaterdag 4 oktober 1980 in de
Sportzaal 't Jebbink gehouden.

Toegang gratis Aanvang: 20.00 uur

Kaarten kunnen worden afgehaald op donderdag 2

oktober van 19.00-21.00 uur in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat te Vorden.

5 oktober 1980

BOB EAST
SHOW BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

Te huur gevraagd: een laag-
bouw woning of deel van
een boerderij in Zutphen of
omgeving. Huurprijs tot 450,-
Brieven onder no. 40 A B Buro
Cnntac*

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

DE
"VELDIjOEK"

dé
noshügiezaah

van de
achterhoek

tuisen Doctinchemrn Ruurlo
Veldhockirwcg 11-1»



MODIEUZE SWEATER
in een leuke streepcombinatie
in petrol en marine
V-hals en ronde hals 39,95
Uw zaak

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

Gun
uw voeten
dal wandelpk'i! 'K •!.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Dat zit snor.
Baas over eigen
poen, plus prima

procenten.
Zo'n gewone spaarrekening

geeft al meteen een prima rente.
Toch kunt u altijd direct

aan uw geld komen!
Direct Opvraagbaar Spaargeld
noemen wij dat»

Rabobank S
Voor Direct Opvraagbaar

Spaargeld. D.O.S dus.

Voor de koffie en de thee
speculaas van de P.K.V.

Een glansrijk
Sola-
aanbieding
Exclusieve 9 pers
105 dlg. ladencassette
tijdelijk / 600,-/ 1000,-voordeliger

9 persoons 105 dlg ladencassette

> 600.-
> 813.-

9 persoons 105 dlg ladencassette

>1466.-
> 600.-
> 866.-

Inhoud van de ladencasselle: 9 tafeliepels, 9 tafelvorken, 9 tatelmessen, 9 dessertlepels,
9 dessertvorken. 9 dessertmessen 1 soeplepel. 2 sauslepels, 2 groentelepels.
1 aardappellepel, 9 theelepels. 9 taartvorkjes. 9 likeurlepels,
9 longdrinklepels. 1 suikerschepje, 2 vleesvorkjes,
1 botermesie, 1 saladecouvert
1 kaasschaaf. 1 gebakschep,
1 jamlepel

Verkrijgbaar bij:

barendsen
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN -TELEFOON 1261

Mantels en coats
in de nieuwste stoffen en modellen
in een heel groot assortiment bij

RUURLO

Mantels in de maten 36/5?

Coats en jackc

Bontjasjes
Imitatiebont
Vrijdags gezellig winkelen tot 9 uur
Woensdagsmiddags open

van 169,-tot 545,-

van 89r-tot 215,-

vanaf 129,-

vanaf 129,-

ooia

SANITAIR
Badkombinatie Honing-kleur
bestaande uit:
ligbad 170x70 cm
Wastafel 64 cm en zuil
Duoblockincl. zitting
en deksel ƒ350,

/ 652,-

nu
nu
nu
nu

48,95
66,50

112,00
112,00

Totaal
Wastafels
Wit 55 cm.
Beige 60 cm.
Mosgroen en zuil
Kal.geel en zuil
Rustiek groen en zuil 60 cm.

nu / 179,00
Douche wanden
Scheidingswand voor douche
80x180 nu ƒ 155,-
90x180 nu ƒ 165,-
Douche deur 80x180 nu ƒ 275,-

Ligbaden 170x70
Wit nu ƒ 124,-
kleur: beige, Camel, Brons
Honing, Rustiek groen

nu ƒ 140,-

Kranen (Wisa-gekeurd)
Badmengkranen vanaf ƒ 5,-
Igatsmengkranen vanaf ƒ 10,-
1 hendel mengkranen vanaf ƒ140,

ISOLATIE
ISOLATIE MATERIALEN
TE KUST EN TE KEUR
De H.C.l. helpt u om alle
isolatieproblemen op te lossen

GEREEDSCHAPPEN
OP ALLE VOORRADIGE
A.E.G.-MACHINES

30% KORTING
OP ALLE VOORRADIGE
BLACK & DECKER MACH.

15% KORTING
Aluminium ladders Reform
hoogte
Type 917 455-830 nu ƒ 344,--
Type 813 355-625

nu ƒ 254,--
Type 811 305-525 nu ƒ 225,--

TEGELS
Wandtegels (15x15)
Grohn 1e soort nr. 9440-T10
beige incl. 10% dekor-tegels

NU slechts ƒ 26,- m2
Plavuizen (20 x 20)
Rood-bruin rustiek genuanceerd
1e soort Jansen-Dings 374

NU slechts ƒ 35,- m2

Massief eiken
front met ronde
spoelbak bestaande uit ATAG
Koelkast ATAG Gas-Electro-
Fornuis mocca ATAG Afzuigkap

PRIJZEN ZIJN:
INCL. BTW.
AFGEHAALD a CONTANT
ZOLANG DE VOORRAAD
STREKT.

H.C.I. BOUWMATERIALENCENTRUM

v Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121.



Bekendmaking der winnaars van de drie-

wekelijkse aktie tijdens de verlotingsmarkt

van 3 oktober a.s. om 11.00 uur.

HOOFDPRIJS:
EEN DAMES- OF HERENRUWIEL

NAAR KEUZE

De marktcommissie

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.
Telefoon 05753-2026

In onze Ruvevo-stand ziet u een
hele uitstalling.

en dat heeft alles met uw stallen te maken .

RUVEVO B.V.
MENGVOEDERCENTRALE
de Venterkamp 8, Ruurlo.
Telefoon: (05735-2600). Op de Agrado stand nr. 231

Ruvevo biedt u meer dan gastvrijheid alleen.
Op bijna elk gebied van moderne bedrijfs-
voering bieden we u adviezen waarmee u
uw voordeel kunt doen.
Kom ons daarom de hand drukken op de
Agrado, dan geven wij u de vijf, het
vijfdelige advies-pakket van Ruvevo:

1 De moderne fokmelk
voorlichting over de keiharde voordelen
van Fokkamel.

2 Bedrijfsvoering vandaag
met vele informatie over moderne vormen
van bedrijfsvoering

3 Specialisten tot uw dienst
over de deskundige begeleiding van elke
diersoort

4 Wessanen kwaliteitsvoer
documentatie en informatie over de
voordelen van de beste mengvoeders en
kunstmelken voor rundvee, fokkalveren,
mestvarkens, mestkuikens en legkippen.

5 Voordelen voor veehouders
geheel vrijblijvend kunt u praten over onze
varkens kontrakten, de rundvee voorkopen
voor het winterseizoen en onze beurs-
aanbieding.

Ruvevo biedt meer met Wessanen
kwaliteitsvoer.'
Ons uitgebalanceerd kwaliteitsvoer en onze
service voeren tot minder kosten.

AFWEZIG
van vrijdag 3 oktober t/m vrijdag
vrijdag 10 oktober.

Tandarts HAVOU
Prins Bernhardweg 1 - Vorden - Telefoon 1908

De 'ree
meer dan alleen een ring

Sieirerink
Juwelier/Opticien, *. phenseweg 7, V orden

telefoon 1505

Denk aan de kinderboekenweek van 1 t/m 11 oktober.

Het boek "SPOOK TUSSEN SPOKEN" voor f 3,-
hii aankoop van een kinder- of jeugdboek.

Boekhandel HIETBRINK

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

verkoop maandag 6 oktober

10 - 14 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

15-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
pensch oenen, tropen overhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melk j assen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEÏEIO
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

teQelM<initoir,heukeni
Gefineerd eiken
aanbouwkeuken 270
cm. met Pelgrim
oven,
gaskookplaten,
koelkast, afzuigkap,
kunststof blad met 1
bak
nu

3795,-

m
LANDHUIS
stijl

o o o o rn

399b,-
bouwmat.centrum fcheffér
brinkuieg 32 zei hè m lol. O8342-1376
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