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Modehuis Lammers
verzorgde goede modeshow

Modehuis Lammers heeft in samenwerking met Wullink-schoenen en optiek Siemerink maandag ty-
dens een drietal modeshows in zaal Bakker de nieuwe herfst- en wintercollectie getoond. Ladyspaeker
mevrouw Ardesh vertelde de gasten dat, wat ook hun smaak mocht /ijn, "alles" in de mode/aken te vinden
is. De modekleuren voor het komende seizoen /ijn volgens haar Taupe, grijs en beige. De roklengte va-
rieert van net over de knie tot halverwege de kuit
Drie mannequins toonden mode in de
maten 40,42/44 en 46. In de zaal ston-
den grote rekken met kleding opge-
steld en daarvan werd de kleine collec-
tie geshowd. Na de show konden de
bezoekers meteen passen en kopen.
Er werden veel japonnen getoond met
streepmotieven, soms diagonale stre-
pen.. Enkele jurken hadden handige,
aflcnoopbare witte kraagjes. Daar er
nogal veel "stemmige" kleuren zijn
verwerkt, geven die witte kragen en
soms ook witte biezen een fleurig tint-
je aan het geheel. De prijzen van de ja-
ponnen varieerden van 129 tot circa
300 gulden.

Bij de combinatiemode vielen de
blouses en truien met colkragen op.
In de rokken zijn veel ruitmotieven

verwerkt, evenals bij de blouses. De
mouwen zijn meestal ruim ingezet en
de sluitingen zijn vaak asymmetrisch.

Mantels
Naast mooie klassieke donkerblauwe
mantels werden jassen met ruitvoe-
ring en een aantal coats geshowd.
Wat de sportieve mode betreft heeft
modehuis Lammers lange broeken
van stretch- cord en wollen flannel in
de collectie en daarbij jacks, een bla-
zer of een 3/4 jasje.

Er werden enkele mooie mantelpak-
ken geshowd, zoals een grijs klassiek
pak, een bruin geruit exemplaar en
een gezellig Channel-pakje in grijs
met een rood streepje.

SchoenRi
Bij alle modellen werd bijpassend
schoeisel en tassen van Wullinkgedr.,
gen. Veel schoenen hadden kleine,
wat bredere hakjes, terwijl ook de
klassie^^ump, al dan niet meerkleu-
rig, veelvuldig werd geshowd. Voor
tassen kan bij Wullink gekozen wor-
den uit mooie leren tassen of uit de
goedkopere skaitassen in allerlei
groottes.
Optiek Siemerink geeft deze week in
verband met de modeshow 10% kor-
ting op brilmonturen. Maandag droe-
gen de mannequins de nieuwste mo-
dellen, die vaak smalle gekleurde
randjes hadden.
Bloemsierkunst Dijkermann had de
zaal opgefleurd met een aantal fraaie
bloemstukken.

Onder voorzitterschap van Wim Pol-
man hield de Vordense winkeliersver,
haar najaarsvergadering.
Na enkele ingekomen stukken en me-
dedelingen werden de belangrijkste
punten van de agenda behandeld t.w.
de Sint Nicolaasaktie en de totaal
nieuwe Kerstaktie.
Ondanks de onder druk staande om-
zetten zal evenals vorige jaren toch
weer f14000 aan prijzen worden uitge-

keerd bestaande uit waardebonnen
van f 100,-, vleespakketten en verras-
singspakketten.
"Waarom de aktie wijzigen, wanneer
die bewezen heeft bij het publiek
goed aan te slaan", aldus een optimis-
tische voorzitter, die met vertrouwen
de komende Sint Nicolaasaktie tege-
moet ziet.
Vervolgens werd in een duidelijke uit-
eenzetting de kerstaktie gepresen-
teerd. Wij willen de winkelstraten in
Vorden aankleden met Kerstbomen
en op die manier ons dorp in een ge-
zellige Kerstsfeer brengen.

Op 2 zaterdagdagen zal op het markt-
plein een Kerstmarkt worden georga-
niseerd, het geheel omlijst met mu-
ziek en andere aktiviteiten.

Voor het eerst zal Vorden op de zater-
dagen bezocht worden door de Kerst-
man, die kleine geschenken zal uitrei-
ken. Ook zal een etalagewedstrijd de
leden gaan stimuleren om extra aan-
dacht aan de Kerstetalages te geven.

Al met al een Kerstaktie, die een pri-
meur is voor Vorden en het heel sfeer-
vol lijkt te worden.

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

1. Militaire oefeningen
Op 2 en 4 oktober zullen er in deze ge-
meente zogenaamde kaartleesoefe-
ningen gehouden worden.

Er zal geen
gebruik worden gemaakt van losse
munitie. Particulieren hebben toe-
stemming verleend tot het betreden
van hun terreinen.

2. Verleende vergunning voor het
houden van een aktie

Burgemeester en wethouders hebben
aan de muziekvereniging Concordia
vergunning verleend voor het houden
van een een kaartspelaktie op 10 okto-
ber aanstaande.

3. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft^ u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet

worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 25 sep-
tember 1984 verleend.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan aannemersbedrijf Kapper b.v.
Postbus 1049 te Warnsveld, voor het
bouwen van een woning aan de Ruur-
loseweg 89b te Vorden.

4. Inschryvingsbewüzen voor
bouwgrond

Wij maken u erop attent dat per l ok-
tober 1984 de inschrijvingsbewijzen
voor bouwgrond in deze gemeente af-
gelopen zijn. Ter secretarie, afdeling I
kunt u de inschrijvingsbewijzen weer
voor één jaar verlengen. Indien u zich
hebt laten inschrijven wordt u ver-
zocht zo spoedig mogelijk het inschrij-
vingsbewijs te komen verlengen.

PIT collecte
De collecte heeft f 1770,65 opge-
bracht. Langs deze weg wil het comité
nogmaals alle collectanten die gehol-
pen hebben bij de collecte hartelijk
bedanken.

Ook alle gevers(sters) willen ze hierbij
niet vergeten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bazar EHBO afd. Vorden
De EHBO afdeling Vorden wil proberen de dienstkleding van de ver-
keersbrigadiers van de EHBO en de verbindingsapparatauur bij elkaar te
verdienen. Daartoe zal zaterdag van 10.00-22.00 uur en zondag van
13.00-15.00 uur in de zaal van "De Herberg" een grote bazar worden ge-
houden. Bovendien zijn er allerhande spelletjes zoals ballero, schieten,
sjoelen e.d. Er zal tevens een bingo en een verloting worden gehouden.

Geslaagde
Bloedplasma-avond
Maandag l oktober hield het Rode
Kruis te Vorden de jaarlijkse bloedaf-
name-avond.
Deze avond werd voor de 26e keer ge-
houden. In totaal kwamen 241 donors
om een halve liter bloedaftestaan.
De oproep aan de jeugd van Vorden
donor te worden van het Rode Kruis
resulteerde in een spontane aanmel-
ding van 35 nieuwe donors.
Twee donors, te weten de heren A.
Bargeman en G.H. Wevers, werden
gehuldigd omdat zij voor de 25e keer
bloed gaven.
Namens het Rode Kruis overhandig-
de heer Enzerink hen de^^eren insi-
gne.
In zijn toespraak ging de heer Enze-
rink in op het feit dat in toenemende
mate behoefte is aan bloed en dat het
Rode Kruis afhankelijk i svan de vrij-
willige donors. Er is steed^^eer bloed
nodig om de grote hart-, vaat-, nier-,
en longoperaties uit te kunnen voe-
ren. 25 jaar bloedafstaan voor de zieke
medemens is over het algemeen geen
eerste actualiteit, maar daardoor ze-
ker niet minder verdienstelijk, aldus
besloot de heer Enzerink zijn toe-
spraak.

Het organiserend comité en de Rode
Kruiscollonne Zutphen ontvingen
van de medische dienst een compli-
ment voor de bijzondere wijze waarop
zorg, controle en aandacht aan de do-
nors werd gegeven. Het comité brengt
dank aan een ieder die heeft meege-
holpen deze avond te doen slagen.

Tweede voorstelling
Filmhuis
De maandelijkse filmvoorstelling van
het Filmhuis Vorden vindt reeds
woensdag 3 oktober plaats.
Dus niet zoals eerder aangekondigd
op 6 oktober.
Naar aanleiding van reacties van be-
zoekers en geïnteresseerden is beslo-
ten de filmvoorstellingen voortaan op
een doordeweekse avond te houden.
Ook de plaats van vertoning is gewij-
zigd in: Hotel Bloemendaal, Stations-
weg 24 te Vorden. Wat ongewijzigd
blijft is de aanvangstijd, nl. 20.00 uur
precies en de toegangsprijs van f 6,-.
Aanstaande woensdag zal de film
"Come back to the five and dime" ver-
toond worden, een Amerikaanse film
uit 1982, gemaakt door Robert Alt-
man.
Five and Dime is de naam van het café
waar de overgebleven leden van de Ja-
mes Dean fanclub bij elkaar komen
om te fantaseren over hun ambities en
verlangens.
Iedereen die geïnteresseerd is, is van
harte welkom om a.s. woensdag de
voorstelling bij te wonen.

Jeugddienst

wedstrijdmiddag
Het agrarische winterseizoen werd
geopend met een agrarische wed-
strijdmiddag. Ondanks de minder
goede weersomstandigheden be-
stond er voor de agrarische wedstrijd-
middag bij de familie Zents aan de
Ruurloseweg een goede belangstel-
ling. Deze wedstrijd middag was geor-
ganiseerd door de agrarische commis-
sie van Jong Gelre.
Bij de rundveebeoordelingswedstrijd
moesten vier melkkoeien worden in-
geschreven. De jurering geschiedde
door de heer Derksen, inspecteur van
het N.R.S. De uitslag was als volgt: 1.
Tonny Regelink (wisselbeker), 2. Bert
Gotink, 3. Erik Reinders.
Bij de trekkerbehendigheidswedstrijd
werd de wisselbeker met succes ver-
dedigd door Wim Eskes. Hij legde het
hindernis parcours afin de snelste tijd.
2. Han Eskes; 3. Henk Fokkink.
Andere uitslagen van de wedstrijden
waren: -Gewicht schatten kalf: Jan
Teunissen. Bloemschikken: 1. Ina
Wentink. Spijerslaan: 1. Jan Teunis-
sen; 2. Henk Ruiterkamp. Korfbal-
gooien: 1. Atwan Havekes; 2. Herwin
Reintjes. Spijkergroepen: 1. Bert
Schotman; 2. Gerben Mullink.
De eerst volgende agrarische ge-
spreksavond zal plaats vinden op 19
november a.s. Op deze avond zal er
gediscussieerd worden over de gevol-
gen en maatregelen t.a.v. de superhef-
fing.

Zondag 7 oktober is er weer een
Jeugddienst in de N.H. kerk. Ds. Ros
uit Brummen zal in deze dienst voor-
gaan. Het thema luidt: God doet wat
hij zegt, jij ook?
De muzikale medewerking zal wor-
den verleend door onze cantororga-
nist Rudi van Straten.
Na de dienst is er koffie drinken in de
Voorde. Kom(t) jij (u) ook, dan kun-
nen wij er met z'n allen een fijne
dienst van maken.

GEBOREN: Geen;
ONDERTROUWD: B. Hekkelman
en I.H.Th. Weverink;
GEHUWD: H.J.A. Haarman en
C.Th.J. Luijken;
OVERLEDEN: J.C.E. Vlogman-Bol-
te, oud 87 jaar.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 7 oktober 10.00 uur ds. D.
Ros uit Brummen, Jeugddienst.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 7 oktober 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
6-7 oktober dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

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

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 6 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Wech-
gelaer, tel. 1566. Verder de hele week
van 19.00 tot 07.00 uur 's morgens
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
6-7 oktober H.F. van Dam, Lochefri.
Tel. 05730-1684.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Oktober: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-

' dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



ELKE WEEK OP DE VORDENSE MARKT.

HAVATEX
uishoudtextiel

met een ruime sortering in o.a.
dekbedovertrekken - dekbedden (ook extra lang
220) - lakens en lakensets - hoeslakens (katoen,
badstof, stretch, flanel, tricot) - moltonhoezen (alle
maten) - theedoeken (div. soorten en merken) - bad-
handdoeken - keukendoeken enz. enz.

DEZE WEEK SPECIALE AANBIEDING!!

deze lakens zijn 1 00% katoen,
krimpvrij en strijkvrij geen 24,50 nu OO Qf%
slechts 17,50 2 stuks Z.«Jf «JU

O Textielhandel

E Schepers en Zn.

Voor draagbare en betaalbare

MODE
Uw markt voordeel

Spencers 20,-
Pullovervnais 25,-
Tot ziens op de Vordense Markt.

Witvoet - Vishandel
U kent onze leus
kwaliteit - eerste keus
Diverse soorten vis - vers -

gerookt - gestoomd

Specialiteit gebakken vis.

DEZE WEEK:

niet schoongemaakt l §'

Zure haring iPotvanf4,-voor 3,-

Aanbieding:
Western laarzen
winkelwaarde 79,95 nu

Pantoffels
vanaf 10,-
Leren pumps
winkelwaarde 90,- nu

Te Lintelo
Ik brei

breit
allen breien

met breigaren van

Grote sortering breigarens.
Elke vrijdag op de markt in Vorden.
De prijs is laag, de kwaliteit is goed. Kom kij-
ken en profiteer van onze

LAGE PRIJZEN

ledere vrijdag op de markt

Volop mode fornituren
BfOekritSen 18en20cm3voor 5,—

Kinderriempje elastiek 4,95
5-
5,-

3 grote klossen /f~~

Nieuwe voorraad bretels voor groot en klein, ook
met leren patten; stopwol; knie- en elleboog-
stukken; Volop nieuwe mode knopen; losse ver-
koop van drukkers.

3 bosvoor

Garen 4 HOS voor

DE VAIXWEIDC

Cyclamen
20 stuks in vele kleuren

Heide

9,50
8,75

12,50
50 stuks voor 47,50

Narcissenbollen 25stukS 6,25
Volop verse snijbloemen

Slager Hans Jonker
MARKT VORDEN AKTIE AANBIEDINGEN:

ROOkWOfSt uit eigen keuken 5 stuks 1 O, —

Gebr. gehakt 100 gr. j 9
r» J.I_"A i i samen fc«~Ontbijtspek 100 gr. ƒ
Verse worst 1 kg 8,-
Speklappen 5oo gr... 2,98
Metworsten
iedere week p. stuk 3,50 - 3 st. 10,- - 4 st. l Z,—

Bijaankoop van f30,- een snackbordcadeau.

VAN DEZE ADVERTENTIE ONTVANGT

Heeft u een kinderverjaardag?
(D
Z
CC
LU

LIJ

LU

Bij ons vindt u een grote

sortering

KINDERSNOEP
tegen redelijke prijs.

m

(D
33
3
m

LIJ Natuurlijk bent u voor drop en chocolade O

bij ons aan het goeie adres.

BONBONS VAN 8,95 NU VOOR 5,95

POELIER
HOFFMAN

Kuikens 2 stuks ca .1 kg.
Kuikenfilet haivekg .6,95

NIEUW

Snitsels gevuld met champ.
per stuk l ,011

Bezoekt vrijdag 5 oktober a.s. de

• «verlotingsmarR
Tijdens de markt de bekende enveloppenaktie
! met veel prijzen

(enveloppen op de markt open maken)

De marktcommissie

De marktkooplieden

Het van ouds bekende adres voor:

Verse eieren
haantjes - kip

tevens

scharrelkip
POELIERSBEDRIJF

ROSSEL
Nieuwstad 45 - Vorden. Tel. 05752-1283.

Grote sortering in:

kinder-, dames en
herenondergoed

Wij verkopen de bekende merken
zoals: Beeren - Twentini - Pal ma -
Startex -Thermofit wollen gezond-
heidsondergoed enz.

Deze week extra aanbieding:
op al het Beeren ondergoed

10% KORTING
Textielhandel B. Dieperink

KWAUTEITVERS VOORDELIG i

Kaashandel

P. Bakker

*£&
1& • nou

i
i

Holland Kaasccntrum f
In kaas de baas t

Notenspecialist

De Eekhoorn
's-Heerenberg.

in dop 500 gr van 4,50 voor 3,50

super grote 250 gr. donkere 3r~

blanke 250 gram 3,25

Bloemenhoning 900 gram 6,50

Het beste adres voor Uw

lederwaren
kousen en
sokken

WITOii

ii
Kellenstraat 18 - Telefoon 1693 - 's Heerenberg.

Bakkerij
't Stoepje
Jan van Aart van Jan de Bakker
Havenstraat 51,
Spakenburg

Speculaas
brokken
met amandel
per stuk 1,25
nu 3 voor 2,50

Reclame

Sla
van 0,85 nu 2 voor

Handperen
van 1,75 kilo nu 3 kilo voor

1,25

4,-

G.J. Welmers
Brengt U een bezoek aan de Vordense
markt, kom dan ook een kijkje nemen
bij

HARBERS
Baby-en kinderkleding

Slaapzakken prachtige
voor per stuk

Kinderpyama's
pracht kwaliteit per stuk

27,-

10,-
Dus tot ziens op vrijdagmorgen

Waarom
van Barneveld's
modestoffen?

1. Goede kwaliteit
2. Ruime sortering

3. Vergaande service
4. Lage prijzen.



Wij willen iedereen bedanken
die ons huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

BENNO EN ABSIE

BOKKERS-GOTINK

Vorden, oktober 1984
Langkampweg 3.

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

G. RIETMAN

J.H. RIETMAN-

HESSELINK

Vorden, Baakseweg 2.

Allemaal heel vriendelijk be-
dankt, zowel voor uw komst en
de felicitaties, persoonlijk en
schriftelijk, als voor de vele
bloemen en kado's die we heb-
ben gekregen op ons 25 jarig
huwelijksfeest.

FAM.J.WILTINK
Het Hoge 20, Vorden.

Voor de vele reacties in welke
vorm dan ook ter gelegenheid
van ons 40-jarig huwelijk onze
welgemeende dank

FAM. A. DE JONGE

Ruurloseweg 37.

Hartelijk dank voor al uw goe-
de wensen, bloemen en ge-
schenken. Het was geweldig.

HANS EN CORRIE

DEKKER

BEDANKT!
Vordense middenstand, leden,
en alle medewerkers bij onze
zeer geslaagde show van de
Pluimvee en Konijnen Vereni-
ging P.K.V.
Het was geweldig.

Het bestuur.

Te koop: openhaardhout en
aardappelen. Surprise en
Pimpernel.
G. Walgemoet,
Brandenborchweg 10,
tel. 6646.

Aangeboden 4 bomen voor
open haardhout, onder enkele
voorwaarden.
't Jebbink 42, tel. 2016.

Te koop: 0,65 are gras bij:
AA. Walgemoet,
Deldenseweg 11.

Gevraagd: oppas voor kind en
honden.
Tel. 05752-2185.

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

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

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS

Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 05752-3376

Donderdag 11 oktober

klaverjassen en
jokeren

mooie prijzen!
Aanvang 20.00 uur

in de kantine.

Aktiviteiten comm.
voetbalver. 'Vorden'

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

f
$
<; Op dinsdag 9 oktober a.s. zijn onze ouders

R. VAN DEN VLEKKERT
<> en

| W.G. VAN DEN VLEKKERT-
VISSCHERS

§
f 25 jaar getrouwd.
§
f
§ Ze hopen dit samen met moeder, kinderen
<> en U te vieren.
$

Zij geven receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
Café-Wegrestaurant „De Boggelaar", Vor-

$ denseweg 32, Wamsveld.
§i
§ Jannie en Johan
§ And ré

Hettie
? Hermien

§
§ 7251 HP Vorden, oktober 1984
f Almenseweg 61

Op vrijdag 12 oktober is het 2 5 jaar geleden
dat ik bij Kreijenbroek B.V. in Zutphen in
dienst ben getreden.

Ter gelegenheid hiervan hou ik receptie van
15.30 tot 17.00 uur in Bar Bodega 't Pantof-
feltje. Dorpsstraat.

W. KREUNEN

Nieuwstad 63, Vorden.

Op 2 oktober1984 is nog vrij plotseling van ons heenge-
gaan, onze broer, zwager en oom

op de leeftijd van 77 jaar.

Ruurlo: J.H. Kamperman-Menkhorst
Rozendaal: WA Menkhorst

W.J.M. Menkhorst-Menkhorst
Ruurlo G.J. Kamperman

GA. Kamperman-Bakker
Pau lette
H ugo

Gouda: M.G.H.H. Menkhorst
S. Menkhorst-Pezeshkan
Erwin
Michel.

Vorden, Almenseweg 45
Correspondentieadres:
WA. Menkhorst, C. Loudonlaan 1,6891AV Rozendaal.

Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 15.30 tot
17.00 uur in de Aula van Het Nieuwe Spittaal te Warns-
veld.

De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 6 oktober a.s.
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
„De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vanaf woensdag 3 oktober tot vrijdag-
middag 12 oktober 17.00 uur

GESLOTEN

'signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
wamsveld, rijksstraatweg 108, tel. 23346

E.H.B.O. - Afd. Vorden

t.b.v. verkeersbrigadiers EHBO
op zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 22.00 uur en

zondag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur
in zaal De Herberg te Vorden.

Attrakties: Ratten slaan - schieten - ballero, sjoelen etc.
Aantrekkelijke prijzen.

1979 - 10 oktober - 1984
Geen groots jubileum waaraan wij dan ook

niet veel ruchtbaarheid willen geven.
Doch onze clientèle van de afgelopen 5 jaar
willen wij toch hartelijk bedanken voor het

vertrouwen in ons gesteld.

Voor degenen die ons deze dag bezoeken
staat de koffie klaar en is de eerste konsump-

tie van "het huis".
Verder de gehele dag 50% korting op onze

"vloeibare artikelen ".
Mocht U niet in de gelegenheid zijn even bin-
nen te wippen, gooi dan een felicitatiekaart bij
ons in de brievenbus. Uit deze kaarten trekken
wij een aantal inzenders die een leuke attentie

zullen krijgen aangeboden.
De namen van deze inzenders zullen worden
vermeld in de eerst volgende editie van dit

blad.

De naam van het bedrijf is voor U ongetwij-
feld geen vraagteken als U er af en toe mee te

maken heeft, of heeft gehad.

Mevrouw: Kent u al

Granary brood?
Neen, dan moet u het toch eens probe-
ren. Het is een revolutie op broodge-
bied!
Gezond en lekker.

WARME BAKKER

OPLAAT
Bakt het voor U.

dinsdag 9 oktober in zaal Concordia.

Aanvang 19.00 uur en 21.00 uur.

Toegangsprijs 7,50 incl. consumptie.

Kaarten verkrijgbaar aan de zaak.

STOFFENBOETIEK

MARMON
HENGELO GLD.

Vordense Marktverloting

TREKKING
Vrijdag 5 oktober a.s.

Nog loten verkrijgbaar.

Gefeliciteerd:
Mevrouw Woltering, 't Hoge 28
B. Wentink, 't Hoge 51
G.H. Boers, de Hanekamp 13.
U raadde het dichtsbijzijnde gewicht van het reuzen krentebrood en
krijgt uw aankoopbedrag terug.

Het juiste gewicht was 13 kilo + 8 50 gram. Tesamen heeft u een bedrag
gewonnen van f 213,85.

Super Joop Cornelis

VANDAAG?
Men spot er wel eens mee:

mag het ietsje meer zijn?
Maar wij bedoelen het serieus deze

week l Wij geven gewoon extra
grammen of stuks GRATIS!
Zie het als een troostprijs,

omdat de zomer voorbij is.

RECLAME VOOR 4-10 t/m 6-10.

U betaalt 3 HAMBURGERS
En U neemt er 4 mee naar huis!

U betaalt 500 gram RUNDER GEHAKT
U neemt 650 gr. mee naar huis

U betaalt 150 gram eigen gemaakte ACHTERHAM
U neemt 200 gr. mee naar huis

KEURSLAGER

V LOG MAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Uw Keurslager GOED voor minder geld

Postbus 105 - 7250 AC Vorden - Telefoon 05752-2617.

Wij zijn een modern toeleveringsbedrijf, gespecialiseerd in het

verspanen en bewerken van kunststoffen in kleine en

middelgrote series.

Wij zoeken voor een bepaalde tijd:

werkplaatschef (m/v)
Deze functie omvat ondermeer de volgende werkzaamheden:

- leiding geven aan ongeveer 15 produktie medewerkers

- het verzorgen van planning, werkuitgifte en instruktie

— het controleren en bewaken van de kwaliteit.

Vereist:
— kennis en ervaring in verspaningstechnieken in diverse

materiaalsoorten zoals staal, r.v.s., monel e.d.

— aantoonbare kwaliteiten op het gebied van leiding geven en

organiseren.

Tevens zoeken wij voor een vast dienstverband:

draaiers/frezers (m/v)
Vereist:
— ervaring in verspaningstechnieken

- Bemetel of gelijkwaardig diploma strekt tot aanbeveling.

Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door
A.G.M. Koster, Telefoon 05752-2617 en in de avonduren 05752-6874.

uitgevoerde
uni college mantel van wol/
polyester met modieuze
accenten. Voorzien van
een ceintuur. 215,- •

VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3



Wij' blijven doorgaan
Die scherpe prijzen gelden ook nog onverminderd voor m'n hele assortiment.

Met flink wat uitschieters naar de extra-scherpe kant.
Ook deze week heeft de Club weer spectaculaire voorbeelden.

m*.

Ook deze week volop
vers in de aanbieding.

WITLOF
500 GRAM

Net even scherper.
Dat blijft ons devies.

GROENTE EN FRUIT. VERS VAN DE VEILING. LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Woensdag 3 oktober

Groene
0,98

Donderdag 4, vrijdag 5 en
zaterdag 6 oktober

Handperen
Mo

Kleibintjes
5 kilo

1,98
1,98

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

COBURGER
RAUWE HAM
100 GRAM

Landrauchschinken
Gekookte, 100 gram

Bierworst
met hamblokjes, 100 gram

Rosbief
uit eigen slagerij, 100 gram

1,89
1,69
2,49

Maandag 8 en dinsdag 9 oktober

Speklapjes
zonder zwoerd, 500 gram

met zwoerd, 500 gram

Slavinken
per stuk

Zuurkool
uit het vat, 500 gram

3,75
3,25
0,98
0,49

KIPPEBOUTEN
KILO

VERS VLEES, VERS VAIM HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

Woensdag 10 oktober

Gehakt
h.o.h.
kio 6,98

Donderdag 4, vrijdag 5 en
zaterdag 6 oktober

Varkensfilet
of filetlapjes
500 gram

Geponeerde
schnrtzets
100 gram

7.98
149

Wasverzachter
n, flakon 3 liter

lambi
baby-luiers
paars of oranje, per pak

Headand
ihoulders

normaal of vet,
flakon 150 ml.
nu met gratis clipkam

Hotelcake
Gulden Krakeling,
per stuk ca. 475 gram

Smfths chips
paprika en naturel,
zak 100 gram

Choc.
menagerie
De Heer, puur, melk,
duplo, bakje 150 gram

Roomboter
amandel
speculaas
Gulden Krakeling,
pak 175 gram

D.E. theezakjes
Engelse melange,
pakje 20 stuks
nu extra voordelige theepot
of theestoofje

Gevulde
speculaas
Aviateur, per stuk 230 gram

Mora kroketten
pak 4 stuks, diepvries

4,98
11,98

4,45

2,69
0,79

2,59

1,98

1,79
0,99
1,39

Oktobermaand,
Wijniraand.

OP = OP

Sherry
"uit eigen huis"
pale dry fino of medium
fles 0.7 liter

Martini Vermouth
dry, rood, rosé of wit
fles 0.75 liter

Chateau Tour Prignac
Cru Bourgeois 1982
AC Medoc, fles 0.75 liter

Prestige du Cardinal
AC Cötes du Rhóne
Villages 1982, f les 0.7 liter

Keiler Geister
'n Sprankelende perl
wijn, fles 0.7 liter

Chateau Laroque
Demi Sec 1983 AC
Bordeaux blanc, fles 0.7 liter

Domaine de Tertre
de Lavergne
1982 AC Bergerac,
fles 0.7 liter

Chateau Claverin
1983 AC Bordeaux
fles 0.7 liter

Cotes du Roussillon
AC
fles 0.7 liter

Chateau Les Grand
Champs
1982 AC Bordeaux
fles 0.7 liter

5,49

5,30
8,95
5,95
2,99

4,75

5,25

5,45

3,95

5,49

Bruine bolletjes
zak 6 stuks

Witte puntbroodjes
zak 6 stuks

Boerenwit of -bruin, volkoren
of grof volkoren brood
gesneden, ca. 800 gram

1/49
1,39

1,95

WITOFBRUINlHALFVOuf
BROOD • MfiK

Jong belegen
Kaas q qc
kilo «JfWlJ

Bovengenoemde aanbiedingen zijn geldig van woensdag 3 t/m dinsdag 9 oktober 1984, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

Dit is het vignet van onze Club 199
De club staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN JOOP CORNELIS
Warnsveld - 05750-22576 Vorden - 05752-2308
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Voor de 59e keer in successie werd het afgelopen weekend de bloemententoonstelling Floralia in het
Dorpscentrum in Vorden gehouden. De grote zaal van het Dorpscentrum was weer geheel gevuld met
planten en bloemen. Verschillende bloemisten uit Vorden, alsmede een hoveniersbedrijf uit Hengelo had-
den een plekje in de zaal verzorgd met hun produkten.
De firma Bosman had een hoek van
de zaal ingericht met verschillende
soorten planten, die men zoal in de
tuin kan planten.
"Een bloemetje kan zoveel doen" was
het thema van Grady Klumper, die
een zuil had geplaatst met verschillen-
de afbeeldingen daarop, waarom een
bloemetje geven en ontvangen altijd
leuk is.
De tuinbouwschool „De Drietelaar"
uit Borculo had groene ronde pla-
teau's geplaatst op verschillende
hoogtes, met daarop bloemstukken
waarin rose een paarse bloemen wa-
ren verwerkt met een groene onder-
grond. De firma Dijkerman had een
plastic buizen stellage met daarop en
aan bloemstukken met vnl. chrysan-
ten en gladiolen.
Naast deze inzendingen waren langs
de rand van de gehele zaal de overige
inzendingen geplaatst. O.a. waren te
bezichtigen biedemaiers van bloemen
en droogbloemen, boeketjes en voor-
werpen versierd met bloemen.
Op het podium van de zaal stonden de

planten opgesteld die kindere ge-
kweekt hebben vanuit de stekjes, die
ze eerder dit jaar ontvingen. Dit
jaar waren het stekjes van Fuchsias en
citroen geraniums.
Blikvanger van de tentoonstelling
vormde het middenstuk van de zaal.
Voor de derde keer was dit verzorgd
door de dames Weenk, Edens, Go-
tink, Pelgrum, Decanije en Grauwel-
man. De dames hadden dit jaar een
"Kabouterland" geschapen, met vele
kabouters en paddestoelen daarin ver-
werkt.
Middelpunt van dit geheel vormde
een enorm grote paddestoel gemaakt
van rode en witte bloemen.
De tentoonstelling heeft ook dit jaar
weer veel bezoekers getrokken. Met
name werd de tentoonstelling ook be-
zocht door mensen van buiten Vor-
den. Dit mede omdat tegelijkertijd in
De Herberg een tentoonstelling
plaatsvond van de PK V.
Zondagmiddag vond ter afsluiting van
deze nutsfloralia de prijsuitreiking
plaats.

De uitslagen waren als volgt:
Stekplanten kinderen: Fuchia - l . Jan-
neke Rijneveld, 2. André Zweverink,
3. Diane Wesselink.
Citroen geranium: l . Edwin Hulshof,
2. Ivonne Nijenhuis, 3. Johan Koren-
blek.
Kalebas: 1. Neeltje Langenhof, 2.
Edith Harmsen, 3. Ellen Schuurman.
Stekplanten volwassenen: 1. Mevr.
Willink, 2. Mevr. Bosman, 3. Mevr.
Nijenhuis.
Het maken van voorwerpen uit natuur-
produkten voor kinderen: la. Miriam
Schimmel, l b. Cisca Valster, 2a. Mi-
riam Schimmel, 2b. Cisca Valster.
Het maken van voorwerpen uit natuur-
produkten. Tuintjes voor kinderen: 1.
André Harmsen en Jan Hein Visser, 2.
Vincent Spiegelenberg.
Versierd speelgoed voor kinderen t/m
14 jaar: 1. Hanke Wempe, 2. Renske
Wempe en Edith Harmsen, 3. Pamela
en Marloes Brandenbarg.
Eigen gekweekte planten: 1. Hr. Wil-
link, 2. Mevr. Kapper, 3. Mevr. de
Meyier.
Eigen gekweekte vruchen. Volwasse-
nen: 1. Laurens Eykelkamp, 2. Erica
Eykelkamp, 3. Laurens Eykelkamp.
Kinderen: 1. Joanne en Martine Hen-
driksen, 2. Marco Weg, 3. Bert en Jo-
han Korenblek.
Cursisten eenzijdig bloemstukje: 1.
Mevr. Bergman, 2a. Mevr. Bakker, 2b.
Bennie-ten Pas, 2c. Mej. Berendsen, 3.
Mevr. Bergman.

Cursisten Biedemeier: 1. Mevr. Bran-
denbarg, 2. Mevr. Hulsbos, 3a. Mevr.
v.d. Meer, 3b. Mevr. van Rijn.
Cursisten klein boeketje: 1. Mevr.
Huetink, 2. Mevr. Huetink, 3a. Ben-
nie len Pas, 3 b Mevr. len Pas, 3 c. Ben-
nie len Pas.
Cursiten Corsage: geen prijzen.
Cursisten versierd voorwerp groot: 1.
Mej. Veerman.
Cursisten versierd voorwerp klein: 1.
Mevr. Huelink, 2. Mevr. Hulsbos.
Cursisten droogbloemen Biedemeier:
la. Mevr. Weesjes, l b. mevr. Huetink,
2. mevr. Bergman, 3a. mevr. v.d.
Meer, 3b. mevr. Bergman.
Cursisten droogbloemen fantasie groot:
l. Hr. ten Pas, 2. Mej. Veerman, 3a. El-
wina de Ruiler, 3b. Mevr. Harmsen-
Holmer, 3c. Hr. len Pas.
Cursisten droogbloemen fansatie klein:
1. Mevr. Hulsbos, 2a. Mevr. Bergman,
2b. Mevr. Hulsbos, 2c. Mevr. Huls-
bos, 2d. Mevr. Eulink, 3a. Mevr. Berg-
man, 3b. Bennie ten Pas.
Cursisten droogbloemen wandstuk: 2.
Mej. Berendsen.
Cursisten droogbloemen boeket: 2.
Mevr. de Ruiter.
Cursisten fantasie: 1. Bennie ten Pas,
2. Bennie ten Pas.
Niet-cursisten kleine vazen: 1. Janny
KJein Geltink, 2. Mevr. Kapper, 3.
Mevr. Grool Nuelend.
Niet-cursisten grote vazen: 1. Mevr.
Kapper, 2. Mevr. Kapper, 3. Berrie
Hendriksen.

Niet-cursisten bakjes: 1. Mevr. Gosse-
link, 2a. Mevr. Ruiterkamp, 2b. Mevr.
Kapper, 3a. Erna Berenpas, 3b. Mevr.
Nijenhuis.
Niet-cursisten fantasiestuk groot: 1. en
ereprijs Mevr. Weg, 2. Mevr. Ruiter-
kamp.
Niet-cursisten fantasiestuk klein: 2.
Mevr. Berenpas.
Niet-cursisten tafelstukjes: 1. Mevr.'
Berenpas, 2. Erna Berenpas, 3. Mevr.
Gosselink.
Niet-cursisten wandstuk: 2. Gerrie
Hendriksen.
Niet-cursisten stobben: 2. Gerrie Hen-
driksen, 3. Mevr. Tolkamp.
Niet-cursisten veldbloemen: 2. Mevr.
Decanije, 3. Mevr. Kapper.
Bloemstukjes kinderen t/m 10 jaar: 1.
Martijn Weesjes, 2. Claudia Weg, 3.
Julia v.d. Meer.
Bloemstukjes kinderen van 11 t/m 13
jaar: 1. Mariska Stijnljes, 2. Cisca Val-
sier, 3. Janine Dijkerman.
Droogbloemen boeketten: 1. Mevr.
Harmsen, 2. Mevr. Harmsen, 3. Mevr.
Harmsen.
Droogbloemen fantasiestuk groot: 1.
Mevr. Ruiterkamp, 2. Mevr. Ruiler-
kamp, 3. Mevr. Schimmel.
Droogbloemen fantasiestuk klein: 1.
Mevr. Berenpas, 2. Mevr. Berenpas, 3.
Mevr. Berenpas.
Droogbloemen schilderijtjes: la. Mevr.
van Laar, l b. Mevr. Ruiterkamp, 2a.
Mevr. Van laar, 2b. Mevr. Ruiter-
kamp, 3. MeVr. van Laar.

Veldwyk aktiviteiten
j.l. Zondag is het voetballeam van de
buurtvereniging "de Veldwijk" haar
eersle Wj^Éfrijd succesvol begonnen.
Tegen cl^^uurtvereniging de "Noa-
bers" uil Hengelo werd mei 4-3 ge-
wonnen.
Voor de rusl wal hel 3-0 voor de nao-
bers doch loen begon hel voelbal-
bloed va^fcoeger weer Ie slromen en
met vee^rechniek en inzet werd de
wedstrijd in het voordeel van "de
Veldwijk" beslist.

Multiple sclerose
Stichting organiseert
voorlichtingsbijeenkomst
Het rayon Groenlo van de afdeling
Gelderland-Zuid van de Nederlandse

. Multiple Sclerose Slichling organi-
seert voor aangeslolenen en andere
belangslellenden een voorlichlings-
en informalieavond op dinsdag 16 ok-
lober a.s, 's avonds om 19.30 uur in het
E.N.O.-gebouw, Woerdseweg 5 in
Groenlo. De zaal is open en de koffie
klaar om 19.00 uur.
Als onderwerp voor deze avond ko-
zen wij: "het sociale aspect van ziek
en/of gehandicapl zijn en M.S. heb-
ben". Dil onderwerp willen wij belich-
len aan de hand van een video-projec-
lie, mei de lilel: "M.S., moetje daar-
mee leven?". De pastoraal adviseur
zal de avond leiden, er zullen informa-
lielafels worden ingericht en er zal
ruim gelegenheid voor onderling kon-
lakl zijn.
Mulliple sclerose is een aandoening
van hel cenlrale zenuwslelsel mei een
sluipend karakler: ziekleverschijnse-
len kunnen na korte lijd weer verdwij-
nen - een lijd lang heeft men geen lasl
meer - en dan keren de verschijnselen,
meeslal erger, lerug. Op langere Ier-
mijn kan de ziekle slerk invalidise-
rend werken. De zieke Ireedl over het
algemeen aan het lichl bij jongere
mensen, ongeveer lussen de 20 en 40
jaar, bij vrouwen iels meer dan man-
nen. Door hel wisselenö verloop Ire-
den er spanningen op, mede door hel
feil dal er bij anderen weinig of niels
over bekend is. Mede hierdoor wordl
men vlug voor simulanl aangezien.
Mei anderen over de problemen pra-
len is moeilijk, omdal hel verloop van
de ziekle slerk verschillend kan zijn en
van persoon lol persoon weer anders.
De M.S. Slichling vindl dal de mens
mei M.S. als MENS moei worden be-
handeld en als zodanig moei kunnen
funclioneren in onze maalschappij.
Mensen mei m.s. die nog niel aange-
slolen zijn of degene die nadere infor-
malie wensl kan konlakl opnemen
mei: mevr. L.C.M. Ie Winkel-Hollan-
der, Woold 156, 7117 CG Winlerswij,
lel. 05434-469.

DE HEER MUTSTEEG V/D FEDERATIE KLEINDIERENTEELT:

'PKV zit op de goede weg'
Tegelijkertijd met de dubtentoonstelling hield de Pluimvee en Konijnen Vereniging PKV
haar vijfenzestigste jubileumsreceptie. Over belangstelling had de vereniging niet te kla-
gen. Vele leden van de PKV en zusterverenigingen en andere belangstellendenfeliciteerden
in zaal De Herberg het bestuur van de PKV met hun dertiende lustrum.

Achler de besluurslafel had ook hel
negenenlachlig jarige ere-lid J. Wahl
zilling, die reeds vanaf de geboorte
van de PKV, in 1919 lid is.
Voorziller H. Berenpas wees in zijn
openingswoord op hel feil dal de
oprichlers hel in hun lijd veel moeilij-
ker hadden wal belrefl vervoer, zaal,
kooien en dergelijke dan nu hel geval
is.
Weihouder J.F. Geerken, die lijdens
zijn loespraak regelmalig werd onder-
broken door hel gekraai van hanen,
zei dal de vereniging haar rechl op be-
slaan ruimschools be^fcen had.
Waardering had hij voor c^role zelf-
werkzaamheid die de PKV aan de dag
weet te leggen. Mei hel overhandigen
van een enveloppe mei inhoud
wensle de weihouder de PKV een
goede loekomsl loe. |̂
De heer Mulsleeg van o^Tederalie
Klein Dierenleell conslaleerde dal in
Vorden na een lijd van neergang weer
een goede geesl heerst De Federalie
was blij dal in Vorden zelf aclivileilen
onlplooid kunnen worden. "Vorden
zil op de goede weg", aldus de heer
Mulsleeg.
Namens Pels en Pluim Laren bood hij
de vereniging een enveloppe mei in-
houd aan.

Hieronder de predikalen fraai en zeer
goed:
Grote hoenders: Hollandse Hoen
Goudpel H.J. Rietman ZG; Barne-
velder gezoomd G.J. Barink ZG;
Wyandotle wil J. Rouwenhorsl l x F,
2 x ZG; Sussex rood porselein A. van
Hussel ZG; Rhode Island Reds A. Ba-
rink l x F, 2 x ZG.
Dwerghoenders: Minorea zwart G.W.
Tragler ZG; Sussex Columbia H.J.
Rielman ZG; Wyandolle zilverpalrijs
M. Klein Bramel ZG; Wyandolle
goud blauw gez. M. Klein Bramel ZG;
Wyandolle wil J. Rouwenhorsl 3 x F,
l x ZG en J.W. Smallegoor ZG;
Wyandolle Columbia H. Berenpas l x
F, 3 x ZG; Rhode Island Reds Mevr.
Lijflogl-Zieverink l x F.
Grote hoenders jeugd: Barnevelder
dubbel gez. Henry Rietman ZG; Leg-
horn patrijs Henry Rietman ZG.
Konijnen grote rassen: Vlaamse reus
kon. grijs: H.W. Sloetjes 3 x ZG; G.J.
len Bokkel 3 x ZG; H. Snellink ZG;
H.J. Rielman ZG. Vlaamse reus ijzer-
grauw: H. Snellink 2 x F, l x ZG; G.J.
len Bokkel ZG.
Vlaamse Reus wil L.G. Weevers 2 x F,
6 x ZG; Landbouwschool ZG; H.
Snellink 3 x ZG; J. Klein Brink 2 x
ZG.

Lolharinger zwart B.J. Looman 4 x
ZG.
Nieuw Zeelander wil H. Verslege 4 x
F, 2 x ZG; H.J. Rielman 3 x ZG.
Grool Zilver M.Z.M.B.L.Z. H. van
Heerde 3 x ZG. Nieuw Zeelander
rood G. Lenselink 4 x F, 2 x ZG; J.;.
Greulink l x F, l x ZG. Alaska zwart
H.G.J. Horslman l x F, 2 x ZG. Deile-
naar W. Rielman l x F, 3 x ZG.

Kleine en dwergrassen: Klein Lolha-
ringer kon. grijs familie Kroneman
ZG. BI. grijs familie Kronenman ZG.
Hollander bruin grauw B.J. Looman
ZG; zwart J.G. Derksen 2 x ZG;
blauw B.J. Looman ZG.
Kleine zilver M.K.G. Edwin Bruins-
ma l x F, 2 x ZG; L.Z. Mevr. van
Heerde-Wassink 3 x ZG; G. Agelink 2
xZG.
Ned. Hangoor wil: WoulerBoersma2
x ZG; zwart Wouler Boersma 2 x ZG;
Madagaskar Wouler Boersma ZG;
Midden sepia marter Wouler Boers-
ma 4 x ZG. Kleurdwergen F. de Wil 2
x ZG. Madagaskar D. KJein Gellink
ZG.
Konijnen jeugd grote rassen: Vlaamse
reus kon. grijs Jan Berenpas 2 x ZG;
André Hietbrink F; ijzergrauw en
zwart André Heilbrink 2 x ZG; wil
André Snellink l x F, 2 x ZG.
Middenrassen: Wille nieuwe zeelan-
der Marco Besselink F; Wener blauw
André Snellink 3 x ZG; Nieuw Zee-
lander rood Herman Gosselink 3 x
ZG; Harry Bakering ZG; Alaska
zwart Arian Berenpas ZG; Bert Be-
renpas ZG.
Weihouder Geerken felicileerde hel
besluur mei haar 65-jarig jubileum en
reikle daarna de hoofdereprijzen uil:
Grote hoender: Jan Rouwenhorsl;
Dwerghoender: H.M. Lijftogt -Zieve-
rink; Grote hoender-jeugd: Henry
Rietman; Dwerghoender-jeugd: Mar-
lin Rielman; Konijnen-totaal: André
Hietbrink; Grote Rassen: L.G. Wee-
vers; Midden of kortharige rassen: H.
Verstege; Kleine zilver: Edwin Bruins-
ma; Totaal koiüjnen-jeugd: André
Hietbrink; C-klasse: G. Lenselink;
Wisselbeker mooiste op l na aange-
kruiste dieren: G. Lenselink.

Informatie
ledenwerfavond

Jong Gelre
De informalie annex ledenwerfavond
die de afdeling Vorden van Jong Gelre
vrijdagavond in hel dorpscenlrum
hield Irok een malige belangslelling.
Voor de aanwezigen werden dia's ver-
loond terwijl de avond verder werd
gevuld mei hel spelen van een bingo.
Wel hebben zich diverse nieuwe leden
bij Jong Gelre aangemeld.
Zij die belangslelling hebben voor
Jong Gelre kunnen gewoon de ver-
schillende aklivileilen bijwonen of in-
formalie vragen bij Erik Knoef lelf.
6742; Jan Hendriksen lelf. 6764 of Els
Abbink lelf. 1528. De eerslvolgende
aklivileilen zijn gepland op 12 oklober
volleybal, lerwijl op 19 oklober een
dropping wordl gehouden.

u kunt hen helpen Prinses Beatrixfonds

nationale koltektc
geestelijk gehandicapten
giro II22 22 2 -'•> ^utrecht
bank 70 70 70 333 «•* **
al 25 jaar hulpuoardî hulp. .maanig

De kollekte van hel P.B. in de ge-
meenle Vorden heeft f3783,75 opge-
leverd. Namens hel plaalselijk co-
mile alle medewerkers hartelijk be-
dankl.

Wandelen met het IVN
Zaterdag 6 oklober houdl hel I.V.N.
afdeling "De oude IJsselslreek" een
herfslwandeling rond kasleel "De
Kieftskamp".
Hel landgoed "De Kieftskamp" geeft
een indruk van de Gelderse Achler-
hoek op zijn besl. Kleinschalig, afwis-
selend: essen, houlwallen, weilanden,
loof- en naaldhoul en gemengd bos.
De slart is bij een slatige beukenlaan
die eindigt bij een fraaie Saksische
boerderij met roedeberg en bakoven-
Ije. De Kieftskampweg, zand- en zij-
weg van de Lieferinkweg.



Vorden A° heeft nieuw tenue

Afgelopen zaterdag werd hetA° elftal van de v.v. Vorden in een geheel nieuw tenue gestoken. De heer
van Goethem bood nieuwe voetbalshirts aan, terwijl de heer van Ark het elftal van nieuwe trainingspak-
ken voorzag. Schijnbaar miste de nieuwe uitrusting zijn uitwerking niet, wajümet 3-1 werd gewonnen
van Kotten A° V

Voetbal
Uitslagen V.V.Vorden
Zaterdag 29 september:
Vorden AO - Kotten AO: 3-1; De Ho-
ven Al - Vorden Al: 1-1; Steenderen
BI - Vorden BI: 4-1; Vorden B2 - Erix
B2:0-1; Vorden C2-GrolC3:2-0; Vor-
den C3 - AD C2: 4-0; Brummen C3 -
Vorden C4: 6-0.

Zondag 30 september:
Loenermark - Vorden: 2-1; Vorden 2 -
Erix 2:0-2; Be Quick 4 - Vorden 3:2-1;
Vorden 4 - Brummen 7: 2-2; Hercules
6-Vorden 5: 4-1; Vorden6-Oeken5:
0-0; Vorden 7 - Brummen 9:0-1; AZC
9 - Vorden 8: 22-0.

Programma V.V. Vorden
Zaterdag 6 oktober:
Wilh. SSS AO - Vorden AO; Vorden
Al -Almen Al ;Rat t iBl -Vorden BI;
Vorden B2 - Eibergen B3; Brummen
Cl - Vorden Cl; Vorden C2 - SSS.E
C2; Neede C3 - Vorden C3; Vorden
C4 - Steenderen C4.

Zondag 7 oktober:
Vorden - Winterswijk; Kotten 3 - Vor-
den 2; Vorden 3 - Erica 5; AZC 5 - Vor-
den 6; Baak 3 - Vorden 4; Vorden 5 -
Oeken 3; Vorden 8 - Dieren 6.

Winterswijk - Ratti l (dames)
In het begin van de 2e helft werd er
gescoord door G. Berendsen, via een
pass van E. Overbeek. Er werd beter
gevoetbald mede doordat Ratti de
wind achter had. Ondanks dat Ratti nu
duidelijk sterke was bleef het 2e doel-
punt lang uit. Deze werd weer door G.
Berendsen gemaakt ca. 10 minuten
voor tijd. Door een handsbal van de
tegenstander kreeg Ratti een penalty
mee. Deze werd benut door J. Tem-
mink. Het laatste doelpunt, die de
eindstand op 0-4 bracht, was een cor-
nerbal van J. Temmink, die netjes
door M. Gotink werd afgemtekt.

Ratti l (zat) - PTT 1: 0-0
Het eerste elftal van de zaterdag van
de s.v. Ratti heeft in haar thuiswed-
strijd tegen het Apeldoornse P.T.T.
haar eerste competitiepunt veroverd.
Nadat Ratti afgelopen donderdag nipt
uit het bekertoernooi van Piet Zoo-
mers was gewipt, (het speelde 2x ge-
lijk: 1-1 en 2-2, maar na verlenging en
strafschoppen ging Ratti de boot in)
was het zaak voor de Kranenburgers

om eens punten voor de competitie te
pakken.

Dit gebeurde dan ook.
Gedurende de gehele wedstrijd ging
het spel gelijk op en werden aan beide
zijden kansen gecreëerd. Aan Ratti-
zijde was Henk Bulten een aantal ma-
len dicht bij een treffer terwijl ook Jan
Nijenhuis Ratti op voorsprong had
kunnen brengen.
Na de rust kwam Harm Welleweerd in
het veld voor Wim Stokkink; ook hij
kon de thuisspelende ploeg niet op
een voorsprong brengen.
Zowel P.T.T. l als Ratti l hadden de
pech dat van dichtbij op de lat werd ge-
schoten. Voor de gastgevers was Jan
Nijenhuis de ongelukkige spits.
Helaas was het voor de Rattianen niet
mogelijk de volle twee punten in de
Kranenburg te houden. Aanstaande
zaterdag is Ratti l vrij.

Ratti 2 (zat)-A.Z.S.V. 8:1-2
Al na l minuut spelen scoorde Ratti.
Gerard Oosterlaken verschalkte de
keeper met een pracht schot 1-0. Ratti
bleef komen en kreeg kansen te over
om de voorsprong verder uit te bou-
wen. Maar het geluk was niet aan Rat-
ti-zijde en de keeper van Aalten was in
een uitstekende vorm. Schoten van
Maalderink, Welleweerd en Oosterla-
ken werden uit het doel geranseld. De
stand bleef zo tot rust.
Na de rust werden de kansen voor
Ratti spaarzamer, maar opnieuw wist
de keeper enkele schoten ook soms
met behulp van de lat op uitstekende
wijze te keren.
Ook een kopbal van Wim Stokkink in
de uiterste hoek wist de keeper van
Aalten te keren. Maar Aalten kwam in
de laatste 20 minuten sterk opzetten.
In de 74e minuut werd het gelijk door
een misverstand in de Ratti-achter-
hoede. In de 83e minuut werd een in-
zet van AZSV opnieuw voor Ratti
noodlottig. De bal ging via de keeper
en een speler van Ratti in het doel 1-2.
Ratti probeerde van alles, maar de ver-
diende gelijkmaker kwam er niet uit.
Een onverdiende nederlaag.

Zaalvoetbal
Sp. Polacel l - Velocitas l
Direkt in het begin van de wedstrijd
sloeg Sp. Polacel ganadeloos toe. Er
waren nauwelijks zes minuten ge-
speeld, toen de ploeg uit Zelhem
reeds een 4-1 voorsprong had (tegen
goal van Heimoed Megens), waarbij

Velocitas de indruk gaf nog niet ge-
heel bij de les te zijn.
Hierna^üig de wedstrijd meer gelijk
op. lin^P riante mogelijkheden wer- '
den door de Polacelkeeper, soms met
veel kunst en vliegwerk, voorkomen.
In de tweede helft drong Velocitas
sterk aan, maar weer stond de Polacel-
keeper succes in de weg, terwijl Pola-
cel met uitvallen de één tegen één si-
tuatie tweemaal goed benutte (6-1).
Met nog meer pressievoetbal slaagde
de Vordenaren erin, via Richard Hart-
man en Jan Addink, de achterstand
tot 6-3 te verkleinen.
Een eigen doelpunt van Richard Hart-
man en een mistastten van Tonnie
Meyer verstoorden de laatste illusies
van Velocitas (8-3). Nog éénmaal kon
Freddie Bos wat terugdoen (8-4),
maar met een nummerieke meerder-
heid, Jan Addink was uit het veld ge-
zonden, had Sp. Polacel het laatste
woord. Eindstand 9-4.
Uitslagen: Sp. Polacel l -Velocitas 19-
4; Dynamo 2 - Velocitas 2 4-2; Veloci-
tas 3 - Zavodo '76 0-1; Velocitas 4 - Ol-
burger 2 1-3.
Programma: Maandag 8 oktober te
Vorden: Velocitas l - R.K.Z.V.C. 1;
Velocitas 2 - Dynamo 3.
Maandag 8 oktober te Zutphen: Sp.
Teuge l - Velocitas 4.

Verlies Vorden
Loenermark en Vorden hebben er
zondagmiddag in Loenen voor het pu-
bliek een leuke wedstrijd van ge-
maakt. Beide teams speelden op de
aanval, zodat er voor het doel van bei-
de partijen spannende taferele ont-
stonden.
Vorden-doelman Wim Harms baarde
weer opzien. Op gegeven moment
raakte hij geblesseerd. Het duurde en-
kele minuten voordat hij weer was op-
geknapt, waarna Harms weer een pri-
ma partij stond te keepen.
In de 33e minuut namen de geelzwar-
ten een 0-1 voorsprong door een doel-
punt van Chris Hissink. Lang dutirde
deze voorsprong-niet want drie minu-
ten later gaf Henk Hoekman doelman
Wim Harms met een fraaie omhaal
het nakijken 1-1. Dat was tevens de
ruststand.
In de tweede helft toch wel de betere
kansen voor de thuisclub maar "rots in
de branding" Wim Harms wenste niet
te capituleren. Vijf minuten voor tijd
was hij evenwel kansloos bij een inzet
van Paul Wansink 2-1. Een verdiende
zege voor Loenermark.

De open Vordense tafeltenniskam-
pioenschappen welke "De Treffers"
jaarlijks organiseren worden in 1985
op zondag 13 januari in "De Herberg"
gehouden.

Treffers '80
Het eerste seniorenteam van de Vor-
dense tafeltennisvereniging 'Treffers
'80" is de competitie met wisselend
succes begonnen. Na een6-4 zege en
een 3-7 nederlaag, werd de derde
competitiewedstrijd tegen Vios met 7-
3 gewonnen.
F. Evers, M. Knippen en R. Ilbrink te-
kenden voor dit succes.
Het tweede team bestaande uit R.
Gaspar, R. de Heus en W. Voortman
speelden tegen NOAD met 5-5 gelijk,
terwijl met 9-1 van Reflex werd verlo-
ren. De derde wedstrijd eindigde
eveneens in een gelijkspel.
Het jeugdteam Hovenkamp, Weevers
en Schouten startten de competitie
meteen 10-0 en 9-1 nederlaag, waarna
de derde wedstrijd met 9-1 werd ge-
wonnen.

Vijfde kastelenloop
een succes
Begunstigd door prachtig herfstweer
hield de Trimclub Vorden het afgelo-
pen weekend weer haar goed georga-
niseerde Kastelenloop, mede gereali-
seerd door de goede samenwerking
met de gemeente Vorden en het Gel-
dersch Landschap.
Uit alle delen van Nederland hadden
zich deelnemers voor de wedstrijd en
de prestatieloop ingeschreven, in to-
taal 186. Dit jaar kon worden gelopen
over 2,5, 5, 10 en 15 km., waarbij de
langste afstanden de meeste belang-
stelling trokken; een tendens die ook
elders valt waar te nemen.
Op het door regen van de afgelopen
tijd vrij zware parcours tussen Kasteel
Vorden en de Kiefstkamp werd op alle
afstanden felle strijd* geleverd, het-
geen uit de scherpe tijden is op te ma-
ken.
De uitslagen: 2,5 km: l . F. Reith, Eiber-
gen 7 min. 50 sec.; 2. H. Hogevorst,
Arnhem. Ie dame M. L^^amp, Arn-
hem. ^P
5 km: 1. J.H. Jolvink, Gaanderen 17
min. 10 sec.; 2. F. Schootman, Neede
18 min. 2 sec.; 3. A. Rutgers, Deventer
18 min. 20 sec. Ie dame G. Woeste-
nenk, Laren (G) 22 min^5 sec.
10 km: 1. G.J. Jolvink, Ü^Pinchem 36
min. 20 sec.; 2. M. Bouwhuis, Velp 36
min. 50 sec.; 3. J. Harmsen, Eefde 38
min. Ie dame A. Scholten, Haaksber-
gen 46 min. 12 sec.
15 km: l. G.H. v. Vossers, Doetinchem
54 min. 28 sec.; 2. J. Wolberink, Kilder
55 min. 20 sec.; 3. J. v. Ommen, Del-
den 56 min. 35 sec. Ie dame A. Leuve-
rink, Wcstervoort l uur 18 min. en 15
sec.

Badminton Vereniging
"Flash-Vorden"
UITSLAGEN COMPETITIE:
Ie team - 4e klasse district.
Het eerste team van B.C. Flash-Vor-
den speelde op 26-9-1984 in Winters-
wijk tegen het team „Pluumke 67".
Eerste herenenkel werd gewonnen
door Paul Liefveld in twee sets met
standen 7-15 en 7-15.
De tweede herenenkel werd gespeeld
door Jeroen Nijhof, die als invaller uit
het derde team van Flash-Vorden,
opeens in een hogere klasse moest
spelen. Hij had er echter geen last van
want hij won deze partij overtuigend
mat 0-15 en 6-15.
In de eerste damesenkel moest Elly
van Zuilekom eerst wat warmdraaien
en won een vermoeiende partij met
11-7,11-12 en 4-11. Dinie Stoltenborg
speelde de twee dames enkel en won
de eerste set met 6-11. In de tweede
set liep het echter niet meer zo goed
en moest zij de 2e en 3e set verloren
laten gaan.
Standen van de dubbelspelen: dames-
dubbel 11-15 en 15-17; heren-dubbel
0-15 en 7-15; Eerste gemengd dubbel
7-15 en 14-17; tweede gemengd dub-
bel 12-15 en 2-15. Eindstand Pluumke
67 - Flash Vorden 1-7.

2e team - 5e klasse district
Dit team moest j.1. dinsdag naar Kep-
pel. Het team uit Keppel speelt dit jaar
voor het eerst mee in de competitie.
Het resultaat is er dan ook naar, alle
wedstrijden werden gewonnen. Eind-
stand Keppel l - B.V. Flash-Vorden 2
0-8.

3e team - 5e klasse district
Het 3e team heeft op dinsdag 25 sep-
tember thuis gespeeld tegen Poona 4.
(Gaanderen). De enkels werden goed
gespeeld 3 van de 4 wedstrijden wer-

Goede start van 'De Graafschaprijders'
bij zesdaagse te Assen
"We worden momenteel al door de concurrentie in de gaten gehou-
den en dat wil toch wel wat zeggen", aldus een enthousiaste teamma-
nager Dick Pardjjs tydens de Zesdaagse te Assen.
Na twee dagen rijden is de stemming
in het kamp van "De Graafschaprij-
ders" uit Vorden opperbest, want van
de 55 teams prijkt "De Graafschaprij-
ders" op een veertiende plaats.

Maandag, tijdens de eerste wedstrijd-
dag reden Jan Klein Brinke en Johan
Braakhekke een foutloos parcours,
terwijl Henk Hellegers en Jan Har-

kink, vanwege een kleine storing en-
kele strafpunten opliepen.
Dinsdag ging het nog beter en slaagde
het viertal er zelfs in om allemaal de rit
met O stafpunten te beëindigen.
"Het is een duidelijke zaak dat we de
komende dagen proberen om op ze-
ker te rijden. Dus niet al te veel risico's
nemen. In elk geval rijdt ons team tot
op heden zeer goed", aldus teamma-
nager Dick Pardij s.
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den gewonnen. Toen werden de ge-
mengd dubbels gespeeld, beide wer-
den op overtuigende wijze door Poona
gewonnen, zodat de stand voor aan-
vang van de damesdubbel en heren-
dubbel gelijk was 3-3.
Gelukkig wisten de Vordenaren na
een laatste krachtsinspanning, de her-
endubbel ging in 3 sets, toch de winst
naar zich toe te halen. Einduitslag:
Flash-Vorden 3 - Poona 4 5-3.

Jeugdteam - 3e kl. districljeugdcomp.
Hengelo l - Flash Vorden l. Zaterdag
29 september 1984 werd deze compe-
titiewedstrijd gespeeld in sporthal
"De Kamp" te Hengelo Gld.
Flash Vorden won deze wedstrijd met
de einduitslag 6-1, waarbij de dames-
dubbel als onbeslist werd beschouwd.
Uitslag: Hengelo l - Flash-Vorden:
DE 3-11 en4-11; DE 7-11,11-4 en 11-
8; HE 1-15 en 0-15; HE 5-15 en 0-15;
DD 1-15 en 18-15 (derde game niet
gespeeld); HD 9-15 en 5-15; GD 0-15
en 3-15; GD 14-16 en 13-16.

Dammen
VADAC Varsseveld - DCV Vorden
De eerste wedstrijd van het derde
achttal is in een nipte nederlaag geëin-
digd tegen een promotiekandidaat.
Na een nederlaag van Jan Hoenink
trokken Jurgen Slütter, Wim Beren-
pas en Theo Slütter de stand in Vor-
dens voordeel door drie overwinnin-
gen. Gedrieën plaatsten zij een lokzet
op het bord, waarin de tegenstander
ten onder ging.
Wim Berenpas had echter op dat mo-
ment een veel simpeler kombinatie
kunnen nemen. Na een kofïïehuispar-
tij van Jan Lamers met wisselende
kansen (waardoor remise het logische
gevolg was) werd de voorsprong uit
handen gegeven door drie nederla-
gen. Bennie Hiddink had de pech dat
de dam die zijn tegenstander voor 2
stukken nam net won en Herman
Wansink overschatte zijn stelling en
nam een doorbraakkombinatie, die
echter verlies opleverde. Een remise
had er anders zeker ingezeten.
De individuele uitslagen waren: J.
Seinhorst-T. Slütter 0-2; H. Seinhorst
- B. Hiddink 2-0; J. Bruggink - B. Ros-
sel 2-0; H. Bruggink - J. Hoenink 2-0;
G. Seinhorst - H. Wansink 2-0; B.
Rougoor - J. Slütter 0-2; B. Klein Was-
sink - J. Lamers 1-1; A. Orriens - W.
Berenpas 0-2.
Onderlinge kompetitie:
J. Krajenbrink - M. Boerkamp 2-0; H.
Hoekman-B. Breuker 1-1; J. Slütter-
B. Wentink 2-0; G. Brummelman - W.
Wesselink 0-2; W. Hulshof- J. Koer-
selman 0-2; T. Slütter - H. Esselink 2-
0; M. Boersbroek - B. Rossel 0-2; H.
Graaskamp - S. Buist 2-0; B. Hiddink -
S. Wiersma 1-1; J. Masselink - B. van
Zuylekom 2-0.

Jeugd:
H. Boerkamp - R. Slütter 0-2; J. Kuin -
M. Bussink 0-2; M. Kuin - H. Boer-
kamp 0-2; A. Bouwman - Y. Baakman
2-0; M. Bouwman - F. Lichtenberg 2-
0; M. Bussink - Y. Baakman 0-2.

Volleybal
ATC l - DASH 1.
De eerste competitiewedstrijd van de
dames van het éérste team van Dash
werd gespeeld in Hengelo Overijssel,
tegen de dames van ATC.
De Dash-dames begonnen de wed-
strijd goed; de eerste set werd met 9-
15 gewonnen. Daarna kwam Dash in
de problemen doordat de dames er
niet in slaagden om de opslagen van
ATC goed op te vangen. Dit resulteer-
de in een 15-2 verlies.
De derde set werd aanvankelijk goed
begonnen en leek het erop dat de da-
mes van Dash zich over het diepte-
punt van de tweede set heengezet
hadden. Na met 4-8 voor te hebben
gestaan, slopen er toch weer wat pro-
blemen in de ploeg, wat de eindstand
15-9 opleverde in het voordeel van
ATC.
ATC, dat ten opzichte van vorig jaar
enkele versterkingen in haar gelede-
ren heeft gekregen, is een goed uitge-
balanceerde groep, die over meer rou-
tine beschikt dan Dash.
Dash is immers begonnen met een
half nieuw team, dat nog bezig is met
de opbouw van het één en ander.
Zo speelde in deze wedstrijd voor het
eerst Ingrid van der Linden mee, die
rechtstreeks van de aspiranten in het
eerste team van Dash is terechtgeko-
men. Ze speelde een goede wedstrijd,
maar kon ook niet voorkomen dat de
vierde en tevens laatste set toch verlo-
ren werd en wel met 15-7. De wed-
strijd eindigde hierdoor in een 3-1
overwinning voor de dames van ATC.

Volleybal-uitslagen
Dames: Dash 3 - Sp. Deventer 0-3;
Dash 4 - Voorwaarts 4 0-3; Dash 5 -
WSV 2 0-3; Dash 6 - Sp. Deventer 6 3-
0.
Meisjes C: ABS 2 - Dash 2 0-3; Brevoc
- Dash 2 0-3; Isala l - Dash 3 3-0.
Meisjes A: Dash 2 - DSC 1-2.
Meisjes B: Dash - Epse 3-0.
Heren: Dash l - WIK l 2-2; Dash 2 -
DSC l 2-1.
Jongens A: Dash - DVO 3-0.

Herfsttoertocht
Achtkastelenrijders

De V.R.T.C. "De Achtkastelenrij-
ders" orgagniseert zondag 7 oktober
een herfsttoertocht. Men kan kiezen
uit drie afstanden te weten een tocht
van 120 kilometer (vertrek tussen
8.00-11.00 uur), 80 kilometer (vertrek
tussen 10.00-12.00 uur) of 40 kilome-
ter (vertrek tussen 10.00-14.00 uur).
Het vertrek is vanaf café Het Zwaantje
aan de Hengeloseweg. ledere deelne-
mer aan deze tocht ontvangt een her-
innering. Voor de deelnemers aan de
40 kilometer is een route richting
Barchem, Zwiep uitgezet. De 80 kilo-
meter richting Markelo, Neede, ter-
wijl de deelnemers aan de tocht over
120 kilometer een route via de Holter-
berg rijden.



Faillisements
verkoop

van grote partij

nieuwe meubelen
VOOR DE HELFT
van de normale
winkelwaarde

DALO HANDELSOND.
Noorderwal 5 of 16

Lochem.
Tel. 05730-2973

maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

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

Voor een goedkope

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

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Te koop: kraamhokken en
ligboxen voor aangebonden
zeugen.
C.G. Vliem, Zelledijk 7,
Vorden. Tel. 05752-6894.

Te koop: 4 persoons caravan.
Merk Sprite. Opknapper, met
zo goed als nieuwe voortent.
Prijs n.o.t.k.
Tel. 05735-1618.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Zondag 21 oktober 1984 - Aanvang 14.30 uur
Sportpark 't Elderink
Eerste ronde grote K.N.V.B.-beker.

Plak Vn in voor
nog geen gulden

Dl A WORDT FOTO VOOR
Dit is een uniek aanbod van uw Presto

Print fotovakman: van uw leukste dia's ma-
ken wij een piekfijne foto van een kwaliteit
en een kleur, die u nergens anders betertreft.

En zo'n afdruk kost u bij ons niet meer
dan f 0,95. Tot 31 oktober - — '
1984 bent u daarvoor van n\**—n,~~,
harte welkom. rrèstOnïnt

Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Telefoon 1313.

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers. Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

w V/WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie^
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo G ld.
Tel. 0575.3-2026

r Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

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

Telefoon 05750-12931

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

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Vooral uwelectrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILT l N K
HET HOGE 20 - VORDEN

Overdekte zittribune 10,- | u.tdmkkei.jk
Staanplaatsen 6,- > voorgeschreven

Jongeren t/m 12 jaar 2,- ) <Joor*k.N.y.B

Voorverkoop start zaterdag 6 oktober a.s. bij:
Café Wolbrink en Kapsalon Wuestenenk.

Kwaliteits matrassen
10% korting

PAREL
nu met

Timmerieë M
RESTAURANT* CAFÉ JM

Arie Maalderink A<L/«hj ; _
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

gevulde karbonade
ham en kaas,, spek,

champignons, paprika,

ananas, lever pate,

cognac.

En bent U ook zo'n vleesliefhebber

dan geven wij nog

een schaal rollade extra

l
POLYETHER
MATRASSEN

24,-

komfortabel

gezond

hygiënisch

duurzaam

Speciale reklame
Tinneroy broeken

39,

LAVEN:
OLEANDER

SERING

PIMPERNEL

POLYETHER
SG 40 ZACHT

SG 40

SG 35

SG 30

MATRA'
ca 16 cm

ca 16 cm

ca 15 cm

ca 13 cm

DOORGESTIKT
beide zijden

beide zijden

beide zijden

beide zijden

WINTERKANT
schapenwol

schapenwol

- '

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichrnond. Tel. 05754-517

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

KIJK...
DIT IS
DE MO/LE

Wegens vervanging / uitbreiding van onze aktiviteiten is er
plaats voor een

medewerkster
die als Hostess gedurende 5 è 8 uur per week op freelance basis
wil werken.
De werkzaamheden zijn konsument gericht en bestaan uit het
verstrekken van geschenkpakketten bij bijzondere gebeurte-
nissen als verhuizing - huwelijk - geboorten, en het houden van
enquêtes over onze opdrachtgevers.
Kandidates dienen te beschikken over auto en telefoon. Daar-
naast zullen zij zakelijk inzicht moeten hebben voorde juiste sa-
menwerking met onze relaties, maarzij zullen ook^jemakkelijk
kontakten moeten kunnen leggen om nieuwe opdrachtgevers
voor hun werkzaamheden te interesseren.
Het werkgebied is in/of in de direkte woonplaats van de mede-
werksters. Wij helpen en begeleiden de kandidate voor zover
nodig en bieden een redelijke beloning met onkostenvergoe-
ding.
Als u geïntesseerd bent in een gesprek, stuur dan uw sollici-
tatie aan
LOGOS-RECLAME Boul. Heuvelink 201
6828 KN Arnhem.

ietwat nonchalante n

SfiïKUi*

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, VORDEN.

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

Bouwjaar 1983
34.000 km

Kleur zwarf

15.500.'

7983 BX 16 RS
1983 BX 14 RE
1983 GSA Special + LPG
1983 Toyote Carola DX
1983 Visa 11 RE + LPG
1983 LNA Camella
1983 2CV6 Club
1983 Visa G T
1982CXAthena + LPG
1982 CX 2500 D Break
1982 Visa Super E

Altijd al/e „
Nieuwe Citroen

modellen m

1982 Fiat Argenta
1982 GSA Special
1982 Visa Club
1982 Mitsubishi Colt GL
1982 Renault 5 TL
1982 AlfaSud 1,5 + LPG
1981 GSA Break + LPG
1981 GSA club
1981 Visa Super E
1981 2CV6 Special

1981 2CV6 Charleston
1981 Renault 18 TS
1981 Saab 900 GLS
1980 GSA Pallas + LPG
1980 GSA club Matic
1980 Dyane 6
1980Renault4 GTL
1980 Renault 18 TS + LPG
1979 GSX 3
1979 Honda Accord

INRUIL FIIMANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo. fel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124 RUESINKA



aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak mei de
vele extra s In vul modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marren:
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-

de va k man.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

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

BESCHUIT
Heerlijk en fijn

ook volkoren uit eigen bakkerij

Echte bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

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

Te koop: electronisch orgel,
merk Solina, model G 100.
J. Zents, Ruurloseweg 119,
Vorden. Tel. 05752-6751.

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

SIERPUEISTER
in diverse structuren

en kleuren.
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen.

Te koop: openhaardhout, ge-
kloofd.
Tel. 05752-6625.

Volksschilderkunst
U kunt zich nu weer opgeven voor de
cursus

volksschilderen
— beginners
— gevorderden.

schibersbedrijf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7256 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292

i'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel

en voordelig

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

Overcompleet: zuiver scheer-
wollen dekens en Terlenka
spreien, mini wasmachine
z.g.a.n., koelkast f 30,-. Elec-
trisch haardblok, Melodica
en andere huishoud, art.«v.Til,'tJebbink42,

2016.

Te koop: heidehoning.
B. Waarle, Hamsveldseweg 2,
Vorden. Tel. 05752-6865.

^W koop: Jonge konijntjes,
verschillende soorten
kleurdwergjes, Vlaamse
Reuzen en Droogbloemen.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Telefoon 1498.

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreid* gevarenverzekering
voor inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/« excl. glas en

f 0,95 °/oo Inclusief glas.

Inboedel: tanaf M,35'/<•>.

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

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

O.W.M. VORDENw.a.

AUTOBEDRIJF

TEGER bv
Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426

Fiat Panda 45 Prima kleur zwart
met veel extra's, 30.000 km 1983
Fiat 127 Super, metaalblauw, 3-drs 1981
Fiat 127 900 L, geel, 3-drs 1978
Fiat 131 1.6 CL, metaalbruin, 30.000 km 1982
Fiat 132 1.6, metaalbruin met LPG 1978

SPECIALE AANBIEDING
Fiat Ritmo 60 C
3 deurs, kleur blauw, 45.000 km

• mi
Videobezitters van V2000 + VHS

OPGELET

Meer dan 800 speelfilms

o.a. de Top 50
Blue Thunder - Schatjes

First Blood enz. enz.

7 dagen huur per film 10,-
3 films 25.- - 4 films 30,-

HANS

Opel Record 1.7 N,
bruin metaal met LPG 1980
Renault 5 TS, geel 1979
Renault 6 L, beige 1977
Renault 20 TL met LPG, beige 1977
AlfaSud 1978
Toyota Corol la 1977

UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE

video--; i 05753 2386

1983

Landbouwers:
Nu weer uit voorraad leverbaar

schuimaarde
De goedkoopste en veelzijdige kalk-
meststof.

Inlichtingen bij:

J.G.A. Korenblek
Wichmond, Telefoon 05754-509 en

H. en G. Korenblek
Warnsveld, Telefoon 05750-20853.

Nog nooit bezochten
zoveel mensen onze show

Een teken dat

Ruurlo

echte mode brengt voor betaalbare prijzen

In onze dames-, heren en kinderafdelingen

t/m zaterdag 6 oktober kunt u de waardebon nog besteden die

5% KORTING
biedt op alle konfektie

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur. Zaterdags doorlopend open

Paarden- en Entermarkt
St. Michielsmarkt
op woensdag 10 oktober 1984

te Hengelo Gld.

Enterkeuring
voor alle rassen

Verloting Nutsfloralia 1984
De prijzen van de v

volgende nummers:

109- 173- 184
247- 282- 310
472- 637- 702
865- 873- 928
1039-1055-1060
1406-1449-1450
1644-1650-1675
2290 - 2306 - 2360
2464 - 2465

iting zijn gevallen op de

- 188- 207- 227
338- 347- 358
755- 762- 788
967- 968-1029

-1082-1246-1252
-1528 -1585 -1604
-2009-2080-2212
-2381 -2409-2426

De prijzen kunnen afgehaald worden bij:

Mevr. Hesselink, Molenweg 15, Vorden.

Muziekvereniging

CONCORDIA
Vorden

kan weer, vanwege toetreding van leer-
lingen naar het grote korps

nieuwe leerlingen
plaatsen m.i.v. 1 oktober a.s. voor de
af d.:

— mini- majorettes vanaf 6 jaar.
— majorettes
— drumband
— muziek inzake div. instrumenten, enz.

Ook gevorderden in welke afd. dan
ook, zijn van harte welkom. Informatie
adres van de Meene, Burg. Galleestraat
46, Vorden. Tel. 2288.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

K) Mn 20 OKTOBER 84

KINDBlBOEKBsIWEBC

BOEK EN KANTOOR
Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 05752-3100.

Uien 2 kNo
James Grieves
1 bloemkool

1,25
2,50
2,25

BRUNEKREEFT
Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Op alle corduroy Levi's
broeken, smal - mid - en grof
rib

10% korting
Modecentrum

Ruurlo
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Koe Lena zorgt voor verrassing bij fam. Broekgaarden

De drie-en-half-jarige koe Lena 3 op de boerderij van de fam. Broekgaarden aan de Tolweg 2 te Vorden,
op de grens van Hengelo-Vorden, zorgde voor een verrassing door een kalfje te werpen van slechts 6 kilo-
gram. Het normale gewicht van een kalf is bij de geboorte 40 kilogram. Het ze venmaandskalfje wordt door
Henk en Joke Broekgaarden groot gebracht met de fles, zo'n zes maal per dag. In de eerste dagen moest er
ook 's nachts gevoederd worden. Nu korte tijd na de geboorte, toont het kleine kalfje toch een opmerkelij-
ke vitaliteit. In het begin biest van een andere koe. De veearts noemde het een unicum dat het kalfje in le-
ven bleef, want vaak haalt het kalf het niet bij een vroeggeboorte.
Uiteraard is zo'n vroeggeboren kalf een financiële tegenvaller, doch uit dierenliefde brengen wij het graag
groot. Het is een prachtig gezicht, hoe het kalfje reageert, wanneer Joke Broekgaarden weer met de fles
aan komt dragen. Als men Leentje ziet naast een tien dagen later geboren kalf dan valt de omvang van het
mini-kalfje wel op. Het is de lieveling van de familie geworden, welke de noÉjpe aandacht trekt.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Zondagmeddag leep ik Harm uut de Kempe weer tegen 't lief. Umdat 't
t'r toch neet nao uutzaog dat 't den dag nog weer dreuge zol wodd'n en
mien vrouw allene maor andach had veur 't leasbook wat zee op 't schoot
had, prakkezeern ik mien da'k de hoender en kniens bi'j „de Herberg"
wel 's kon gaon bekiek'n. Hoender he'w zelf neet (eier lust mien neet,
wat un kippe in de konte hef ehad stek ik neet in de mond) maor un paar
kniens he'w altied wel in 't hok zitt'n. Met nao un tentoonstelling gao'w
d'r bepaold neet, maor uut dankbaorheid dat ze zo goed vret en dikke
wod gunne wi'j ze altied wel de mooiste plaatse op de taofel met de kas-
dage. Vandaor mien belangstelling veur kniens, i'j wilt ok wel 's zeen wat
'n ander d'r van mek.

Harm was met zien kammeraod, Willem Troefel, de veschillende soor-
ten onderling an 't vergelieken. Dan stonn'n ze bi'j de Vlaamse reuzen,
dan bi'j de Weners, effen later bekekken ze de Lotharingers umme daor-
nao de Hollanders op hun weerde te takseern. "'t Liekt wel of i'j d'r volle
vestand van hebt, Harm". "Dat hop ik nog un keer te kriegen, vandage
mo'k maor op 'n ander af gaon. Maor 't beroerde is dat iederene 't soort
wat e zelfhef, 't beste vindt. As buutenstaonder is 't dan neet makkeluk
umme d'r uut wies te wodd'n", von Harm. "Koop ow dan Vlaamse reu-
zen, dan we'j zeker da'j wat op 't bord kriegt at ze goed bunt". "Oh, maor
ik koope ze neet veur de slach". "Harm wil d'r met gaon fokken en de
priezenkaste vol bekers zien te kriegen", vull'n Willem an. "Jao, met ow
bi'jen krie'j allene maor honning, daor haal i'j gin bekers met in huus".
"Bi'jen he'k neet meer, vandaor da'k met kniens wil beginnen. Maor wi'j
drinkt eers samen iets, gaot t'r met zitt'n".

Wi'j veel'n an 'n taöfeltjen en Harm ging wat haal'n veur 'n dors. "Wao-
rumme hef Harm de bi'jen eigeluk an de kante edaon?", vroog 'k an Wil-
lem. "Och, dat lei um schienbaor toch neet zo goed. De eerste tied ging 't
nog wel. Meestentied had e de kappe op en de hansen an, dan kan owjao
neet volle gebeurn. Later, too hee d'r wat vri'jer bi'j wodd'n, dörven e d'r
ok wel onbeschermd met umme te gaon. 'n Enkele keer had e wel 's un
bult op de neuze of in de nekke, las had e daor neet volle van. Tot z'um op
un goeien zondagmeddag goed te pakken heb ehad.
Harm, die bi'j 'n zelfden baas warkt as ik, was 's maondagsmargens neet
op 't wark ekommen. Zo tegen tien uur, too'k effen nao de warkplaatse
mosse um wat op te haal'n, zeg de baal: "Kiek ok 's wat Harm mekeert, i'j
komp t'r toch langs, veur un betjen koppiene blif den neet in huus".

Willemien, Harm zien vrouw, was in 'n hof te gange, too'k bi'j eur uut 'n
auto stapp'n. "Zit Harm in bedde?", vroog 'k eur. "Harm?, nee die zit in
de kokken, kiek t'r maor 's achterhen, hee hef an plastische chirurgie
edaon". Too'k bi'j Harm in de kokken kwam schrok ik mien un bult, dat
lek inderdaod op wat zien vrouw had ezeg, i'j kennen um neet weer, De
hele kop vol bulten en de ogen hadd'n z'um fenaol dichte stokk'n. At 't
karmse was ewes had e mooi in un tentjen können gaon zitt'n en laot'n
zich veur un gulden bekiek'n. "Kearl Harm, wat he'j toch emaakt". "Och,
iets te volle van 't goeie ehad en now greu'j ik op de ene plaatse wat har-
den as op 'n anderen". Schienbaor was e toch wel wat te onveurzichtug
met de bi'jen te gange ewes. Too Harm un dag of wat later de ogen weer
iets los kon doen waarn de bi'jen gauw vetrokk'n. Vandaor die kniens
now. Un mense wil toch wel wat hemmen, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Kinderpostzegel
start

Woensdag 3 oktober gaat de kinder-
postzegelaktie weer van start.
De leerlingen van meer dan 8000
scholen in het hele land bellen dan
aan om bestellingen van kinderpost-
zegels en kaarten op te nemen.

Zij verkopen velletjes kinderzegels ter
waarde van f 5,- Op de kinderzegels
staan stripverhaaltjes, voor het eerst
in de geschiedenis van de postzegel.

De vier zegels zijn ontworpen door
Joost Swarte, een bekende Neder-
landse striptekenaar.
Eén van de mapjes wenskaarten is ge-
tekend door Anton Pieck. De mapjes
kosten f 2,50 per stuk. Vanaf 14 no-
vember worden de zegels en kaarten
bezorgd en afgerekend. Dan zijn de
kinderpostzegels ook in de postkanto-
ren verkrijgbaar.
Met de hulp van al deze kinderen én

van veel volwassenen wil het Neder-
lands Comité voor Kinderpostzegels
proberen de opbrengst te verhogen.
Een opbrengst die jaarlijks wordt ge-
bruikt om verbetering te brengen in
het leven van kinderen in binnen- en
buitenland. Hulp die nu, meer dan
ooit, hard nodig is.

Bibliotheek nieuws
Lowry, Malcolm "Maanzuur"; Krab-
bé, Tim. "Het gouden ei"; Golding,
William "Duisternis verklaard"; Brey-
tenbach, Breyten "De ware bekente-
nissen van een witte terrorist"; Wynd-
ham, John "De Triffids komen";
Proust, Marcel "De kant van Swann";
Brakman, Willem. "De oorveeg";
Groen, Koos "Landverraad"; Haak,
Ruud "De Bouvier"; "Eerste vliege-
niers"; "Eerste luchtvaartmaatschap-
pijen".

AGENDA

Iedere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International,
ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.
ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

6 okt. EHBO Vorden, grote bazar
7 okt. VRTC Herfsttod^40, 80 en

120 km. 9
13 okt. HSV de Snoekbaars, IJssel-

wedstrijd
18 okt. Bejaardenkring Dorpscentr.
23 okt. NCVB

7 okt. EHBO Vorden^te bazar

BROOD WINT TERREIN

Hoe zou U reageren...
als u een ambulance, een brandweerauto of een politieauto ziet naderen
die zwaailicht en sirene voert?
- Gaat u plotseling sterk afremmen zodat de hulpverlener u maar ter-

nauwernood kan ontwijken zonder zelf een aanrijding te krijgen,
- gaat u zelf vreselijk hard rijden zodat de hulpverlener niet eens de kans

krijgt u te passeren,
- of gaat u gewoon verder met links afslaan zoals u van plan was, terwijl

de hulpverlener net van plan was u links te passeren...

Nee? Toch zijn er veel mensen die niet goed weten hoe ze het beste kun-
nen reageren. Daarom zijn hier enige tips:
Rijdt u op een brede weg ga dan zoveel mogelijk rechts rijden, ongeacht
van welke kant de hulpverlener komt. Geef ze de ruimte! Dit geldt ook
voor smalle wegen doch hier is het voor de hulpverlener moeilijker om
eventueel te passeren. Als u een mogelijkheid ziet om de rijbaan vrij te
maken (een parkeerplaats of een inrit) doet dit dan oofc Ga echter niet
abrupt remmen of veel gas bij geven. Kijk goed wat de hulpverlener doet
een geef zelf ook goed aan wat u gaat doen.

Heel wat ingewikkelder wordt het bij kruisingen en splitsingen. Het
maakt dan ook veel uit of die kruising is voorzien van verkeerslichten.
Eerst gaan we er van uit dat dit niet het geval is. Rijdt de hulpverlener
niet op uw weghelft, stop dan voor die kruising ook al heeft u voorrang.
Doe dit ook zoveel mogelijk rechts zodat de hulpverlener eventueel de
ruimte heeft als hij af wil slaan. Rijdt de hulpverlener wel op uw weghelft
ga dan weer zoveel mogelijk rechts rijden. Sla nooit links af. U kunt wel
eventueel rechts af slaan, tenzij de hulpverlener aangeeft dit ook te wil-
len doen.
Staan er op de kruising wel verkeerslichten en de hulpverlener rijdt niet
op uw weghelft blijf dan wachten, ook al geeft het verkeerslicht voor u
groen aan. Rijdt de hulpverlener wel op uw weghelft en dat verkeerslicht
geeft groen aan rijd dan rustig op en ga gelijk naar rechts. Geeft het ver-
keerslicht voor u rood aan zorg dan dat de meest linkse baan wordt vrijge-
maakt. Het linkse voorsorteervak is vaak het minst bezet. Deze mensen
rijden in dit geval langzaam en voorzichtig op en stellen zich op voor de
andere voorsorteervakken (die van het rechtdoorgaand verkeer en der-
gelijke).
De andere bestuurders blijven gewoon staan. Zo wordt één rijbaan vrij-
gemaakt voor de hulpverlener. Is er maarden rijstrook sla dan voorzich-
tig rechts af.

In alle gevallen is het belangrijk dat u goed gebruik maakt van uw spie-
gels. Het gebeurt maar al te vaak dat de bestuurder de hulpverlener pas
in de gaten heeft als deze al voorbij is. Kijk goed wat de hulpverlener doet
en geef zelf ook goed aan wat u gaat doen. Geef dus geen gas bij en rem
ook niet abrupt af, want u brengt de hulpverlener en uzelf in gevaar.

Besef dat er altijd iemand in nood is, als u de sirene hoort en het zwaai-
licht ziet, er is dan dringend hulp nodig. De hulpverleners nemen vaak de
nodige risico's om zo snel mogelijk deze hulp te kunnen bieden. U kunt
ervoor zorgen dat die risico's niet onnodig vergroot worden!

Voor meer informatie:
Rijkspolitie Vorden, Tel. 05752-1230.

We eten meer brood,
en meer bruin
Er wordt méér brood gegeten. De voorkeur voor bruine broodsoorten neemt toe. Er is een
groeiende belangstelling voor broodsoorten, waarmee de mens zich kan verwennen zoals
stokbrood, croissants en andere kleine broodjes waarmee een gezellige broodmaaltijd is
samen te stellen.

Tot deze bevindingen komt de Stich-
ting Voorlichting Brood, die vier jaar
geleden is opgericht met het doel het
broodverbruik te stimuleren. Sinds de
vijftiger jaren was het broodverbruik
namelijk sterk gedaald, vooral onder
invloed van de toenemende welvaart
in de zestiger en zeventiger jaren, die
de eetgewoonten drastisch heeft ge-
wijzigd. Het was een zorgelijke ont-
wikkeling, niet alleen voor de Neder-
landse bakkerij, maar ook voor de
volksgezondheid.
Brood is een noodzakelijk basisvoed-
sel voor de mens. Het heeft dan ook al
duizend~en jaren lang een belangrijke
rol gespeeld in het voedingspatroon.
Brood levert zetmeel en plantaardig
eiwit, B-vitamines en mineralen zoals
kalk en ijzer.
En bruin brood en volkorenbrood be-
vatten veel voedingsvezel (zemelen),
die de darmwerking bevordert. In de
maaltijdschijf, die het Voorlichtings-
bureau voor de Voeding heeft opge-
steld om mensen te bewegen zich ge-
zond te voeden, staat brood dan ook in
een groot vak bovenin.

Waardering groeit.
De waardering voor brood neemt toe.
Nadat dertig jaar achtereen een dalen-
de tendens was geconstateerd, bleek
de afgelopen jaren deze teruggang tot
staan te zijn gekomen. Dit jaar is voor
het eerst een kleine stijging gemeld.

Ook de aandacht voor een gezonder
voeding neemt toe. Hieruit zou de
groeiende voorkeur voor bruinbrood
kunnen worden verklaard. Terwijl
zo'n tien jaar geleden nog sprake was
van een consumptie van 60% witte-
brood en 40% bruin brood wordt er nu
30% wittebrood en 70% bruin brood
gegeten.
De belangstelling voor bruine soorten
lijkt nog steeds toe te nemen, wellicht
mede als gevolg van de populariteit
van het broodwisseldieet, dat is geba-
seerd op het eten van volkorenbrood.
Overigens heeft het brooddieet als bij-
werking gehad, dat het imago van
brood is verbeterd en dat brood door
steeds minder mensen als een dikma-
ker wordt gezien. Dit is gebleken uit
een enquête, die de Stichting Voor-
lichting Brood periodiek houdt.

Voorlichting
De Stichting Voorlichting Brood heeft
de afgelopen jaren op diverse fronten
informatie over brood gegeven. Dit
kan ertoe leiden, dat de betekenis van
brood in de ogen van steeds meer
mensen toeneemt. Bij het onderwijs
bleek grote interesse te bestaan voor
lespakketten,, die zijn vervaardigd
voor de onderbouw en voor de boven-
bouw van de basisscholen. Het mate-
riaal wordt gebruikt voor 'broodles-
sen' op school, vaak gevolgd door een
bezoek aan een bakkerij. Dit jaar is

ook een lespakket voor kleuterscho-
len samengesteld.
Voorlichting over brood bewoog zich
in de richting van de verenigingen van
huisvrouwen en sinds twee jaar wor-
den activiteiten ondernomen om het
'brood buitenshuis' meer in de be-
langstelling te plaatsen bij bedrijfsres-
taurants en horecaondernemers.

De Week van het Brood, die jaarlijks
plaatsvindt en dit jaar van l t/m 6 ok-
tober wordt gehouden, gaat traditie-
getrouw gepaard met het verspreiden
van voorlichtende folders. Dit jaar
wordt in een folder gewezen op de
mogelijkheden om met variaties in
brood gezellige gezinsbroodmaaltij-
den samen te stellen.
De folders worden verspreid via de
bakkerswinkels.

Brood: 4 tot 8 sneden per dag
Het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding heeft uitgerekend hoeveel
boterhammen wij iedere dag zouden
moeten eten.

Kinderen tot 6 jaar 4 boterhammen;
kinderen van 6 tot 12 jaar 5 boterham-
men; jongeren van 12 tot 20 jaar 8 bo-
terhammen; vrouwen van 20 tot 55
jaar 5 boterhammen; vrouwen boven
55 jaar 4 boterhammen; mannen van
20 tot 55 jaar 8 boterhammen; man-
nen boven 55 jaar 6 boterhammen.

Adverteren kost geld... niet adverteren kost meer!



Wetsontwerp
eenmalige uitkering
1984 ingediend
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoor-
stel van staatssecretaris De Graaf van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ingediend om ook dit jaar een eenma-
lige uitkering te verlenen aan de echte
minima, dat zijn mensen die alleen of
met anderen over niet meer dan één
minimum inkomen beschikken. Deze
uitkering compenseert het koop-
krachtverlies van 3,2 procent over
1984 dat deze groep mensen met niet
meer dan een minimum inkomen
heeft geleden.
Voor het eerst krijgen de zg. meerjari-
ge minima een hogere uitkering; dat
zijn degenen die ook in 1983 een een-
malige uitkering ontvingen.
Personen, die op 28 september bij-
stand of een R.W.W.-uitkering ontvan-
gen voor de algemene kosten van le-
vensonderhoud, behoeven de eenma-
lige uitkering niet aan te vragen. Zij
ontvangen vanzelf bericht van de ge-
meentelijke sociale dienst. Voordat de
gemeentelijke sociale dienst de een-
malige uitkering kan uitbetalen zullen
zij echter nog nadere gegevens moe-
ten verstrekken.
De eenmalige uitkering 1984 bedraagt
voor:
- een gehuwde f 585,-;
- een ongehuwde met een of meer
kinderen f525,-;
- een ongehuwde van 23 jaar of ouder
zonder kinderen f410,-;
- een ongehuwde van 22 jaar zonder
kinderen f 360,-;
- een ongehuwde van 21 jaar zonder
kinderen f315,-;
- een ongehuwde van 18 tot en met 20
jaar zonder kinderen f 290,-.
Deze bedragen worden verhoogd
met:

- f50,- voor elk in Nederland v. onend
kind waarvoor kinderbijslag over het
tweede of derde kwartaal van 1984 be-
staat, en
- f85,- voor degene die in 1984 indivi-
duele huursubsidie dan wel een
woonkostensubsidie voor woonwa-
genbewoners krijgt of een woonkos-
tentoeslag op grond van de bijstands-
wet ontvangt.
Voor hen die ook 1983 een eenmalige
uitkering ontvingen, de zogeheten
meerjarige minima, geldt een hogere
uitkering, te weten:
- een gehuwde f 730,-;
- een ongehuwde met een of meer
kinderen f655,-;
- een ongehuwde van 23 jaar of ouder
zonder kinderen f510,-;
- een ongehuwde van 22 jaar zonder
kinderen f450,-;
- een ongehuwde van 21 jaar zonder
kinderen f390,-;
- een ongehuwde van 18 tot en met 20
jaar zonder kinderen f 360,-.
Voor deze groep wordt de kindertoe-
slag f 150,- per kind.
Voor zelfstandig buitenshuis wonen-
de jongeren beneden de 23 jaar die in
1983 op grond van een overbruggings-
inkomen krachtens de Rijksgroepsre-
geling Werkloze Werknemers
(R.W.W.) geen eenmalige uitkering
hebben ontvangen en hiervoor dit jaar
wél in aanmerking komen, bestaat in
deze regeling recht op een extra toe-
slag van f 400,- op het uitkeringsbe-
drag voor 1984.
De kosten van deze regeling in 1984
bedragen in totaal circa 460 miljoen
gulden (exclusief de regeling voor
zelfstandigen). Om in aanmerking te
komen voor de eenmalige uitkering
moet er sprake zijn van een mini-
mumloon, een minimum sociale uit-
kering, bijstandsuitkering of alimenta-
tie. Mensen die geen inkomen heb-
ben of uitsluitend leven van renten of
giften van anderen kunnen geen aan-
spraak maken op de eenmalige uitke-

ring. Ook een studiebeurs geeft geen
recht op een uitkering.
Ontvangt men iets meer dan het mini-
mumbedrag, dan kan nog recht be-
staan op een deel van de eenmalige
uitkering. Wanneer de uitkering min-
der dan f50,- bedraagt, wordt niet uit
betaald.
Bij het aanvraagformulier komt een
toelichting, waarin wordt aangegeven
welk bedrag per maand of per week als
een minimum wordt beschouwd.
Als voorwaarde geldt verder dat de
aanvrager of zijn partner het gehele
jaar in Nederland moet hebben ge-
woond en een eigen huishouding
heeft gehad.
De eenmalige uitkering zal volgens
het wetsvoorstel moeten worden aan-
gevraagd do'or middel van een aan-
vraagformulier, dat vanaf omstreeks l
oktober op de postkantoren verkrijg-
baar zal zijn. Dit formulier moet vóór
15 november 1984 worden opge-
stuurd naar de gemeente waar de aan-
vrager woont. Bij het formulier moe-
ten bewijsstukken worden gevoegd
m.b.t. het inkomen dat men over sep-
tember heeft ontvangen. Bij inleve-
ring na 15 november 1984 vervalt het
recht op uitkering. Als men te zijner
tijd niet in staat is een formulier bij het
postkantoor af te halen, kan men dit
telefonisch aanvragen via 0017, de
klantenservice van de PTT.
Nadat het parlement de regeling heeft
goedgekeurd, zal in het najaar zoveel
mogelijk bekendheid worden gege-
ven aan het verkrijgen van de eenma-
lige uitkering door middel van een
voorlichtingscampagne. Voor buiten-
landse werknemers zullen folders in
hun eigen taal beschikbaar zijn op het
postkantoor. In die folders wordt een
vertaling opgenomen van het aan-
vraagformulier. Ook in 1984 zal een
afzonderlijke echte minima-regeling
gelden voor zelfstandigen. Aan deze
regeling zal in een later stadium be-
kendheid worden gegeven.

Wij wensen al onze relatie's...
Wacht niet met het bestellen van uw Kerst- en
Nieuwjaarskaarten tot het laatste moment.
Kom nu alvast kijken en maak een keus uit de zeer
uitgebreide Keonemer 'V^Éf- en Nieuwjaarskollektie.
17 heeft nu nog de eerste^Ks en wij kunnen alles
tijdig en probleemloos voor u regelen.

Drukkerij Wee vers
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

Foto van
Vorden-van-toen
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).

Het zal wel in de veertiger jaren geweest zijn dat fotograaf Hubers deze foto
maakte van de beek vanaf het komvonder. Links de wasserij van de familie
Brandenbarg.

DIT
PRACHTBOEK

GRATIS BLI
DENMS.

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

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

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

Spaarbank

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531

Voor de 2e keer de zanger

COLIN SCOTT
op vrijdagavond 5 oktober in eetcafé

,ïe Herberg1

Aanvang ca. 22.00 uur - vrij entree
toegang onder voorbehoud.

met
Televisie

reparaties
direc»

uw vHman
van vert ruuwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI 1ELF.VIGIE VIDEO

BREDEVELD
W» : ! !<;M 56 , ,

Zutph. > / 5 C 1381.1

Te koop: 3,5 ha suikerbieten-
koppen, zwart-wit televi-
sie, c.v. oliekachel en pro
paangaskappen.
Tel. 05753-1772.

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN!

Het juiste adres voor echte

STEENSTRIPS
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

Raadhuisstraat 22, 7251 /ĵ brden, Tel. 05752-1455

— Administraties
— Belastingaangiften
- Belasfigzaken

— Deskundige adviezen

BE DIEBEK5HGF

4 oktober Dierendag
Verwen uw hond

div. 1 zakje zeer goedkoop

Kanarievoer 25kg v a 39,95
DOKO 25 kg van 56.- voor 54,50

Kattenblikvoer<405gDPuik 0,99
WlSkaS 6 smaken per blik 1 ,65

per 24 assorti per blik l ,DU

Spalstraat 12 - Hengelo Gld.
GELDIG T/M 6 OKT.

Voor aanleg gas,
vraag ons advies
Vakkundig werk tegen be-
taalbare prijzen.

Inst. bedrijf

W. Weulen Kranenbarg
Zelhem. Tel. 08342-1364.

nationale
geestelijk gehandicapten

giro 1122 22 2 ̂  w utrecht
bank 70 70 70 333 (w™

al 25 jaar hulpvaardig, hulp...uuaardig

BREDEVELD

56 cm beeldbuis
Infra rood afstandsbediening

30 voorkeuze kanalen
uitgerust met teletekst.

1498,-
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Deze week:

week van het brood
Doe mee en win met onze prijsvraag
een lekkere prijs.

WARME BAKKER

OPLAAT
P.S. Elke dag

OOGSTBOLLEN
van meel v.d. Hackfortse molen.
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