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Presentatie Kerstlangspeelplaat
Vordens Mannenkoor

In tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden werd vrijdagavond de eerste Kerstlangspeelplaat
van het Vordens Mannenkoor aangeboden aan Burg. Mr. M. Vunderink. Dit gebeurde hij Interieurver-
zorging Wi in Pol man, dat niet alleen het 60-jarig bestaan vierde, maar tevens het verbouwde en uitgebrei-
de pand aan de Dorpsstraat voor het publiek opende. ^
Hieraan voorafgaand zong het Vor-
dense Mannenkoor onder leiding van
dirigent Bert Nijhof een drietal liede-
ren te weten een Oekrainisch Kerst-
lied, het Gelderse volkslied alsmede
een solo-optreden van Ludo Eykel-
kamp die het bekende "Nobody
Knows" te gehore bracht.
De voorzitter van het koor, de heer
Leo Westerhof, overhandigde vervol-
gens de plaat "Kerstsfeer met het Vor-
dens Mannenkoor" aan burgemeester
Vunderink. Ook ere-voorzitter A.
Bielderman kreeg een plaat overhan-

digd alsmede de ereleden D. de Boer
en A. van Zuilekom.
Mevrouw Nijhof, echtgenote van diri-
gent Bert Nijhof kreeg eveneens een
plaat aangeboden waarmee het koor
zijn erkentelijkheid aan haar dirigent
wilde betonen.
Ook gingen exemplaren van deze
plaat naar een groot aantal personen
die op enigerlei wijze medewerking
hebben veleend met het tot standko-
men van deze langspeelplaat.
De heer Westerhof toonde zich ver-
heugd over het.feit dat Wim Polman

een bera^rijk deel van de oplage
heeft afgenomen. Wim Polman wil
deze platen als relatiegeschenk aan-
bieden. Voor mevrouw Polman waren
er bloemen, waarna het Vordens
Manne^fcor deze bijeenkomst af-
sloot rn^rhet zingen van "Zij leven
lang".
Burgemeester Vunderink bedankte
het koor en bood de familie Polman
zijn gelukwensen aan. "Vordens Man-
nenkoor", zo zei de heer Vunderink,
"promoot Vorden op een uitstekende
wijze".

Hi!.H 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 J.P.
Geerken: vrijdagvan l ( ) . ( ) ( ) 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. Spreekuur wethouder Geerden
Op vrijdag 19 oktober zal wethouder
Geerken niet in de gelegenheid zijn
het wekelijkse spreekuur te houden.

2. Verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de
tuinen van "De Wiersse", hebben bur-
gemeester en wethouders besloten
om op 21 oktober aanstaande de vol-
gende verkeersmaatregelen te treffen:
a. instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg met betrekking tot het ge-
deelte vanaf de Ruurloseweg tot de
spoorbaan;
b. afsluiten van alle verkeer behalve
voetgangers van de Wiersserallee.

3. Verleende vergunningen voor het
houden van akties.
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft aan de Federatie So-
ciaal Pedagogische zorg voor Zwak-
zinnigen vergunning verleend voor
het houden van een collecte geduren-
de de periode van 22 tot en met 27 ok-
tober a.s.
Gedurende de periode van 19 tot en
met 24 oktober hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan de voetbalvereniging Velocitas
om binnen het kader van de grote
clubaktie loten te verkopen.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissie van financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 23 oktober a.s. om
19.00 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- krediet voor bouwrijp maken voor-
malige cööperatieterrein aan de Sta-
tionsweg;
— begrotingswijzigingen.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 23 ok-
tober a.s. om 20.00 uur in het gemeen-
tehuis. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- aanwijzen vertegenwoordigers in
de recreatieraad van het recreatie-
schap "De Graafschap";
- wijziging "Verordening op de kam-
peerplaatsen en kampeermiddelen in
de gemeente Vorden";
— regiovorming.

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 24 okto-
ber aanstaande in het koetshuis, bu-
reau gemeentewerken. Aan de orde
komen onder meer de volgende pun-
ten:
- beroepschrift d.d. 13 juli 1984 van
de heer J.H. Beerling, Zutphenseweg
64 te Vorden tegen de weigering van
een bouwvergunning voor het bou-
wen van een afdak;
- krediet voor het bouwrijp maken
voormalig coöperatieterrein aan de
Stationsweg.

Voor deze vergaderingen gelden de
volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddelijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

5. 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 9 oktober
1984 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer D. Klein Bramel, Ge-

mertseweg 36 te Oploo, voor het
bouwen van een groenteteeltkas
op het perceel Reeoordweg 2 te
Vorden;

2. Aan de heer M.A. Dekkers, Mar-
grietlaan 10 te Vorden, voor het
bouwen van een berging aldaar.

3. Aan de heer M.J.J. Bonting, Bea-
trixlaan 7 te Vorden, voor het plaat-
sen van een plantenkasje aldaar.

4. Aan de heer H.J. Boersbroek,
Brandenborchweg 6, voor het ver-
groten van een zeugen- en pinken-
stal aldaar.

5. Aan de heer F. Smit, Burg. Gallee-
straat 12, voor het verbouwen van
een woning aldaar.

6. Aan de heer T. Werkman, Berend
van Hackfortweg 56, voor het bou-
wen van een carport aldaar.

6. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de Algemene Ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.

.Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de heer D. Poelgeest, Enkweg

19, voor het bouwen van een paar-
destal aldaar.

2. Stichting Het Geldersch Land-
schap, Zypendaalseweg te Arn-
hem, voor het verbouwen van de
boerderij Waarlerweg l te Vorden.

3. Aan de heer DJ. Norde, Ruurlose-
weg 48 te Vorden, voor het bouwen
van een werktuigenloods aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 2 okto-
ber 1984 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

Gespreksavond
Kranenburg* Belang
Het bestuur van Kranenburgs Belang
heeft voor maandag 22 ok^fer in zaal
Schoenaker een gespreiS^nd be-
legd.
f let ligt in de bedoeling op die avond
met de leden een aantal zaken door te
spreken welke op korte of langere ter-
mijn de leefbaarheid in df
aangaat.
Zaken als woningbouw, milieu-aspek-
ten, verjonging/vergrijzing zullen aan
de orde komen. Verwacht wordt dat
ook het bekende thema rijwielpad
langs de Ruurloseweg wel weer zal
worden aangesneden.
Het is bittere noodzaak dat nu einde-
lijk door de autoriteiten spoed wordt
betracht met de aanleg van een rij-
wielpad voor woon-werkverkeer.
Het autoverkeer op de Ruurloseweg
wordt steeds intensiver. De vrachtwa-
gen-combinaties steeds veelvuldiger.
Het is in feite doch absurd uit de pers
te moeten vernemen dat de minister
maar twintig miljoen uittrekt voor re-
creatiefietspaden, terwijl de aanleg
van een noodzakelijk rijwielpad voor
woon-werkverkeer maar steeds wordt
uitgesteld.
Kranenburgers die thans elders wo-
nen, maar gaarne weer zouden willen
wonen in de buurtschap Kranenburg,
zijn ook van harte welkom op deze
avond. De avond vangt aan om acht
uur.

Ouderavond

Dezer dagen werd de jaarlijkse alge-
mene Ouderavond van de Openbare
Lagere School gehouden, aanwezig
waren vele ouders, het gehele onder-
wijzend personeel en leden van de
medezeggenschapsraad en de Ouder-
raad.
De heer J. Lindenboom, voorzitter
van de Ouderraad, heette iedereen
van harte welkom en toonde zich ver-
heugd voor een goed gevulde zaal te
kunnen spreken. Nadat de vaste agen-
dapunten waren afgewerkt werd de
rest van de avond geheel gewijd aan
de nieuwe basisschool.
Door middel van een film met als titel
"Daar komt de basisschool", werd dit
onderwerp ingeleid. In deze film wer-
den vooral de onderwijskundige ver-
anderingen behandeld die zich op de
scholen zullen voordoen als gevolg
vande invoering van het basisonder-
wijs.
Er wordt meer aandacht besteed aan
onderwerpen als schoolwerkplan, pro-
jectonderwijs, ouderparticipatie, me-
dezeggenschap.
Voor deze gelegenheid was er een fo-
rum gevormd, bestaande uit mevr.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

v.d. Staay (hoofdleidster kleuter-
school), de heer van Meerem, (Hoofd
O.L.S.) en de heer Bogchelman
(schoolbestuur).
Zij waren bereid gevonden om naar
aanleiding van deze film gerezen vra-
gen te beantwoorden. Gezien de vele
reacties van dé ouders, concludeerde
de heer Lindeboom dat met deze film
als uitgangspunt, het geheel een leer-
zame avond had opgeleverd.

Welkomstdienst in de
Dorpskerk
Aanstaande zondagavond wordt in de
Dorpskerk een Welkomstdienst ge-
houden, uitgaande van de gezamenlij-
ke Evangelisatie-Commissie.
Dezedienst zal geleid worden door ds.
Langstraat uit Doorwerth. Voor velen
in Vorden is hij nog een goede beken-
de, omdat hij van 1951 tot 1958 predi-
kant was van de hervormde gemeente
alhier.
Hij brengt voor deze bijzondere dienst
een zangkoor uit Renkum mee. Over-
bodig is het te zeggen, dat in een Wel-
komstdienst iedereen erg welkom is.

Dokter Huizinga
spreekt voor
bezoekgroep
Op maandag 22 oktober komen de da-
mes en heren leden van de bezoek-
groep van de Hervormde Gemeente
in "de Voorde" bijeen.
In deze vergadering zal dokter Huizin-
ga, verbonden aan verpleeginrichting
"het Enzerinck" spreken over het on-
derwerp: "Omgaan met oudere men-
sen".
Aan het begin van de avond wordt een
korte bespreking gehouden over de
organisatie en de opzet van het be-
zoekwerk. Het is de tiende keer, dat
deze bezoekgroep in een grote verga-
dering bijeen is.

GEBOREN: Henrike Kevelam; Char-
lotte Johanna Maria Balvert.
ONDERTROUWD: A.R. Jas en E.W.
Ecbers
GEHUWD: B.E. Momberg en E.H.
Terink.
OVERLEDEN: H.M. Roelofse-Mis-
beek, oud 58 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 21 oktober 10.00 uur ds. J^
Woltinge uit Lochem. 19.00 uur ds. J.
Langstraat uit Doorwerth. Gezamen-
lijke Evangelisatie-dienst m.m.v.
Koor uit Renkum.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 21 oktober 10.00 uur de heer
v. Leeuwen uit Werkhoven. 19.00 uur
ds. Langstraat in de N.H. Kerk wel-
komstdienst m.m.v. Spirituaal Singers
uit Renkum.

WEEKENDDIENST HUISARTS
20 en 21 oktober dr. Vaneker, tel.
2432.
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 20 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. B reu-
kink, Tel. 1566. Verder de hele week
van 19.00 uur tot 07.00 uur dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
20 en 21 oktober N.J. Edens. Vorden.
Tel. 05752-1453.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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.



Zaterdag 20 oktober ontvangen wij weer

EIKELS Amerikaanse 0,25 per kg; Hollandse 0,40 per kg.
(Apart houden) geen stenen en doppen. Beukenootjes dagprijs.

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg b.v. Ruurloseweg 26, Vorden

Telefoon 05752-1464.

FRUIT IS GEZOND.
Steeds in voorraad vele soor-
ten hand- en moesappels.
Per kist of per kg u bent bij ons
voordelig uit.
OOYMAN KL. TIESSINK,
Groenloseweg 37, Ruurlo.
Tel. 05739-261.

Te koop: 4 barkrukken, bank-
stel (5 losse elem.) donker-
bruin, ronde salon tafel,
1 hoektafel.
Tel. 08342-2664.

welkoo|i
Stationsweg 20, Vorden.

Nieuwe overjarige GAZELLE
RIJWIELEN met en zonder
versnelling. Ook modellen met
trommelremmen.
Scherpe prijzen.
FA. SLOTBOOM,
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.

Het juiste adres voor echte

STEENSTRIPS
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

Te koop: diverse soorten coni-
feren en heesters.
Speciaal haagconiferen.
Verkoop op zaterdag of op af-
spraak.
Tel. 05752-6721
Boomkwekerij Lucassen,
Ganzensteeg 6, Vorden.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 22 OKTOBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

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

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

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

l Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.

l 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

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

l Boddywarmers, alle maten.
l Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
l Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-
schroeven, Melkschorten, Vesten.

VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Al Uw Woonwensen
Onder Eén Dak

vooral uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTIIMK
HET HOGE 20 - VORDEN

naar

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

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

NIEUW!
In onze kollektie is
het badgoed van

MOVE

- Badhanddoeken
- Badlakens
- Badjassen
- Washandjes

10%
korting

Ontvangt U als kado op al uw aankopen
tijdens onze jubileumactie, die duurt

tot en met zaterdag 10 november a.s.

extra
iedere bezoeker heeft kans om de onlangs

uitgebrachte plaat
„Kitsteer met Vordens Mannenkoor"

te winnen.
Hoe? U mag met 2 leuke dobbelstenen
gooien. Hebt U 2 x dezelfde worp, dan

gelukkige bezitter van de plaat.

Wat ziet u
allemaal in onze

vernieuwde zaak!
Nieuw BEHR
woonwanden.

Leolux- Gelderland
Artifort - Pastoe
Omnia - Montis

Dux - Ploeg
Besouw

interieurverzorging

Dorpsstraat 22
Vorden 05752.1314

signatuur van beter woonkomfort

Tijdens de school-vakantie

voordeel
kinderaktie
(voor meisjes en jongens)

Om de herfstvakantie extra voordelig te maken krijgt u

10%
van het bestede bedrag in kinderkleding aan

waardebonnen
terug.

De aktie loopt van 11 oktober t/m 20 oktober. De
waardebonnen blijven geldig t/m 31 december 1984.

MODEHUIS

VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3

ROL -UIKI N

Bel of schrijf

HÖUfSLAG

bouwmaterialen B.V.

Spoorsfraat 29

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.

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

Inst. bedrijf

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

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevaren verzekering
voor Inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/« axel. glaa an

f 0,95 «/M Inclusief glaa.

Inboedel: vanaf f 1,35 «ft».

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- an étormrialco'a 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. VORDEN w.a.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje en
zusje

Op dinsdag 23 oktober a.s. hopen wij met
onze kinderen, ouders en kleinkind ons 25-
jarig huwelijk te herdenken

MAR/SKA * H.W. BRUMMELMAN
en

Gerrit en Marian
Ruiterkamp
Richard.

7255 CW Hengelo Gld.
6 oktober 1984
Sarinkkamp 80

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboortevan ons dochtertje
en mijn zusje

RENATE MICHELLE

Robby en Marian Wolsink
Ellen

11 oktober 1984
Hoetinkhof 57, Vorden.

Voor het door U getoonde me-
deleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van

WILLY

willen wij u langs deze weg be-
danken.

Jan en kinderen Knoet

Vorden, oktober 1984

Sigarenspeciaalzaak Braam
Vorden heeft ook goedkope
sigaretten, shag en sigaren.
Tevens inleveradres lotto en to-
to.

Boomschors compost voor
onkruidbestrijding. Milieu-
vriendelijk, f 50,- per kubieke
meter.
Tel. 05736-245.

Gratis af te halen: verse en
overjarige paardemest en te-
vens te koop enkele schapen-
vachten.
Vorden, tel. 1737.

Jong stel zoekt woonruimte
in Vorden.
Tel. 05752-2565.

Vorden
Woningruil aangeboden
mooie (gehuurde) bejaarden-
woning in Hengelo Gld. voor
echtpaar of alleenstaande.
Gevraagd huis met tuin even-
tueel schuur.
Brieven onder nr. A 47
Buro Contact.

Te koop: 5 barnevelders te-
gen de leg en 2 wagenwielen.
H. Horstman, Reeoordweg 1,
Tel. 6835.

Voor een goedkope

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

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dit tegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

Timnwrwinkel en
tinMMrfaadrijf
henkfrencks
bug gateestraat 36

vorden te!06752-3376

J. BRUMMELMAN-KAMPERMAN §|
Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot §
17.00 uur in zaal Schoenaker, Ruurloseweg §
64, Kranenburg-Vorden.

7251 LG Vorden, oktober 1984
Wiersserbroekweg 5.

. §

In plaats van kaarten.

Op vrijdag 26 oktober a. s. hopen wij

B. HULLEMAN
en

R. HULLEMAN-HORSTING

met onze kinderen en kleinkinderen ons 25-
jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-
17.00 uur in zaal Schoenaker, Ruurloseweg
64, Kranenburg -Vorden.

Zutphenseweg 50, Vorden,
Oktober 19 84.

Hetzij wij dan /even, hetzij wij sterven
wij zij n des Heren

Bedroefd, maar dankbaar voor zijn liefde en zorg aan
ons gegeven, delen wij u mee dat van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze vader en opa

DERK NORDE
echtgenoot van Johanna Harmina van Ark

11 oktober 1912 10 oktober 1984

Vorden: J.H. N orde-van Ark
Twello: Ineke en Marinus

Roermond: Jenny en Karst
Wageningen: Willem en Jannie

Lelystad: Joke en Frits
Vorden: Dick en Rikie

en kleinkinderen

7251WG Vorden, 10 oktober 1984
Hoetinkhof 20

De begrafenis heeft 15 oktober op de Algemene Be-
graaf plaats te Vorden plaatsgevonden.

Na een kortstondige ziekte is plotseling van ons heen-
gegaan onze lieve zwager en oom

DERK NORDE
echtgenoot van J.H. van Ark

op de leeftijd van bijna 72 jaar.

Vorden: J. van Ark-Kluvers
Vorden: GJ. van Ark-Berenpas

Colmschate: G.J. Maalderink-van Ark
E. Maalderink
en kinderen.

Vorden, 10 oktober 1984.

Onze beste broer, zwager en neef

DERK NORDE

is ons op bijn 72 jarige leeftijd door de dood ontnomen.

W. Norde
J.B. Norde-Winkel
JA. Norde
M.E. Norde-Norde.

Neven en nichten.

Vorden oktober 1984.

Heden is in volle vrede van ons heengegaan onze lieve
vader, grootvader en overgrootvader

JAN WILLEM SEESINK
weduwnaar van G. W. Klein Lebbink

eerder weduwnaar van W. T. Rouwenhorst

in de ouderdom van 82 jaar.

Vorden: C.W. Haverkamp-Seesink
H. Haverkamp

Vorden: J.T. Groot Enzerink-Seesink
G.W. Groot Enzerink

Vorden: B.J.H. Seesink
M.G. Seesink-Klein Hekkelder

Zutphen: J.W. Seesink
M.N. Seesink-van der Horst
Klein- en achterkleinkinderen.

Vorden, 11 oktober 1984
"De Wehme"
Korrespondentie-adres:
B.J. Seesink, Het Hoge 7, 7251 XT Vorden.

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen
uw budget passen.

vanaf f 60,-

En... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw
voknon "Opfidon

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

SCHOENREPARATIE?
natuurlijk
WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, telefoon 1342.

a.s. Vrijdag 19 oktober

KLAVERJAS
WEDSTRIJDEN

Café Schoenaker
Ruurloseweg 64

Vorden

Aanvang 19.30 uur

-HETISWEERS
VAN15T/M190OOBER1984

'n\\feekvol
extra's bii de

-•-̂  ^ ^ V TÉ

Gratis kalender
voorRabobank-

spaarders
Voor iedere spaarder van de
Rabobank ligt deze prachtige
kalender als cadeau klaar.
Twaalf kleurrijke foto's met als
thema:"Nederland aan de rivier"

Nederland
aanderiviei

f.750*Premie
voor nieuwe
spaarders

Nieuwe spaarders ontvangen
in de spaarweek f 7,50 premie
op hun nieuw te openen
rekening. Minimale inleg: f 25,-
Spaart u al bij de Rabobank?
En besluit u om automatisch
te gaan sparen, ook dan krijgt
u f 7,50 premie.

Onze Nieuwe
Kijk op Sparen

De Rabobank heeft sparen
eenvoudiger gemaakt
Onze Nieuwe Kijk op Sparen
biedt u een overzichtelijk
pakket spaarvormen.
Vier spaar-mogelijkheden, die
precies aansluiten bij uw
belangrijkste wensen: directe
beschikbaarheid en een
goede rente.

zolang de voorraad strekt

Dit geldt niet voor het Ideaal Spaarplan de Zilvervloot.

Rabobank
geld en goede raad

0102

Kom herwaarts tot Mij
allen, die vermoeid en belast zijt,

en ik zal U rust geven.
Mattheüs 11:28

Met grote verslagenheid berichten wij u dat plotseling
is heengegaan onze lieve

WlM BERT JANSEN

47 jaar oud.

Vorden 7251 DE: Wil C. Jansen Vreling
Het Vaarwerk 20 Sjoerd en Joyce

Elske
Frans

Amsterdam 1071 TD: Frieda E. Jansen.
Harmoniehof 333

15 oktober 1984
Het Vaarwerk 20
7251 DE Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donder-
dag 18 oktober om 11.30 uur in aula 2 van het cremato-
rium te Dieren, waarna er gelegenheid zal zijn tot con-
doleren in de koffiekamer aldaar.

DE TUINEN VAN
DEWIERSSE

VORDEN
voor de laatste keer in 1984
opengesteld op zo. 21 okt.

van 10.00 tot 17.00 uur
Entree f 3,- p.p.
Gratis parkeren.

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

RIJWIELEN groot en klein,
die deze zomer in de verhuur
gebruikt zijn, verkopen wij
voor leuke prijzen.
FA. SLOTBOOM,
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.

S DE KEURSIAGER
GOED VOOR MINDER GEUJ

GELDIG VAN 18 t/m 20 OKTOBER

Schnitzel
gepaneerd 100 gram

Voor de boterham:

Kookworst
250 gram

1,55

2,49
DENKT U VOOR VOLGENDE WEEK AAN UW
VOORDEEL STRIPPENKAART?

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Wegens huwelijksfeest van een onze
medewerksters vrijdag 19 oktober a.s.

geen koopavond

HELMINK
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

Gratis verlichtings- en bandencontrole bie-
den u ook dit jaar weer:

maandag 22 oktober: Garage Groot Jebbink
dinsdag 23 oktober: Garage Tragter
donderdag 25 oktober: Garage Kuypers
vrijdag 26 oktober: Garage Boesveld
Bij alle garages van 19.00-20.30 uur.

Kinderschoenenfeest
Deze week op alle
kinderschoenen

10% korting
Bij uw
vakmanschoenwJnkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



En wat die mat betreft
Op de mat van het prijsgevecht heb ik U ondertussen aangetoond dat ik samen met mijn collega's in staat ben iedere

grote jongen te vloeren. Kijkt U deze week maar eens naar mijn soepaanbieding voor 0.69 en wat dacht U van dat
dubbelpak Prisma koffie voor 7.95. Allemaal prijzen waardoor U niet verder hoeft te lopen dan mijn voordeur.

Suf*

H/WIIAPPEN
KILO

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

Woensdag 24 oktober

Gehakt
half om half
tto

Donderdag 18, vrijdag 19 en
zaterdag 20 oktober

6,98
Rundergehakt O 00 Frikandeau

500 gram

1,69
6,95

VOLKOREN
BROOD
CfSHfDCH CA »00 GMM

Mini-
broodjes i na
zak 10 stuks l f tw

Oude
kaas
500 gram 6,95

ROSAKI MUIVEN
KIIO

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

Woensdag 17 oktober

1 kilo prei +
1 knolselderij 1 QD
samen voor l fWU

Donderdag 18, vrijdag 19 en
zaterdag 20 oktober

Spruitjes
kik>

Franse Golden
Delicious
2 kilo

1,98
2,58

Net even scherper.
Dat blijft

ons devies.
Band Hahvarine

JuOgram

Keukenrollen
Page huishoud tissue decor

pak 2 rollen

Wcronen
Gulden Krakeling, pak 6 stuks

Bounty
family-pack

Veluwse koeken
of Klappers
Nobo, pak 250 gram

Speculaas
pak 400 gram

Verrassingszakjes
St. Nicolaas van Belga, zakje

Kruidnootjes
Meursing, zak 500 gram

DIEPVRIES

Hebro saté
varkens of kip, pakje 3 stokjes

Entremont Emmentaler
100 gram

Bon Ami Bleu
100 gram

Port Salut
100 gram

Bon Ami Brie
100 gram

Bon Ami Bonembert
100 gram

1,50
1,98
1,98
1,98

1,25
1,29
0,98
2,25
1,59
l f 09

2,45
1,98
1,98
1,98

Minervois
of'Corbières

V.D.Q.S.

0.7 liter 3,25

CAtmduBuzet
1981 A.C.
fles 0.75 liter

Cótes du Ventoux
1383 A.C.
fles 0.7 liter

Granoufcau
Bordeaux Rouge
1983A.C.
fles 0.7 liter

5,75

3,95

4,95

4.45
Bontowx
Hm Sec. A.C.
fles 0.7 liter
CMtnuLn
Gomtaudt 1982. A.C.
Cotes de Bourgogne |- nn
fles 0.7 liter 3.3O
Cavwu Vki de TaWe
Wanc, bianc de blanc,
rosé of rouge, o ftf-
fles 0.7 liter O, «Ju

zak

zak 100 gram

zak 100 gram

Dwyvitnirten
div. soorten,
zak 100 gram

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

ZW/WGELDERSE
GEKOOKTE WORST

STUKJE CA. 200 GRAM

Paarderookvtees
v.d. Bilt, 100 gram

Champignon- of
pepercrömepaté
Pluma, 150 gram

Salami
Disselhof, 100 gram

Maandag 22 en dinsdag 23 oktober

Saucijzen 9 /IQ
500 gram \Jf HW

1 ,89 Hamschijf Q Mi
500 gram Wf BW

0,59

1.19
2,98
3.98

2.59

Alleen bij Leo Stein:
Bovengenoemde aanbiedingen zijn geldig van woensdag 17 t/m dinsdag 23 oktober 1964, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, uitverkocht en/of drukfouten vooifaahoudanT

Jonge Bols
1 liter 17,95 Boomsma Berenburger

1 liter 15,95 Moezel
1 liter Berich Bern Kastell 5,95

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

Wamsveld - 05750-22576
JOOP CORNELIS

Vorden - 05752-2308



TWEEDE BLAD

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 18 oktober 1984

46e jaargang nr. 31

50 jaar getrouwd

Op vrijdag 19 oktober a.s. hopen J. Krijt en D. Krij t-Kettelarij hun 50-
jarig huwelijksfeest te vieren. Het echtpaar dat 2 kinderen, 5 klein-
kinderen en l achterkleinkind heeft genieten beiden nog een goede
gezondheid. Aan het Heegken 7 begonnen zy voor 50 jaar geleden
een landbouwbedrijf dat nu door de zoon wordt gedreven. Vrijdag a.s.
vieren /y hun feest in zaal Bremer te Toldijk.

Plattelandsvrouwen
De "Drie Suisses" waren op de maan-
delijkse avond van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen afd. Vorden ver-
tegenwoordigd met een breishow.
Aandachtig werden alle gebreide mo-
dellen door de dames bekeken. Te-
vens was er in de pauze gelegenheid
om breiboeken te kopen, waar veel
gebruik van werd gemaakt. Enkele
medewerkers van de Drie Suisses
toonden de dames de kunst van het
kralen breien en smyrna knopen.
De volgende bijeenkomst van de
N.B.v.P. is op woensdag 14 notember
Dan zal de heer van Dam uit Nun-
speet het alkohol en drugsprobleem
behandelen.

N.C.V.B. nieuws
Op deze eerste avond van het nieuwe
seizoen kwam mevrouw Sollie uit De-
demsvaart om te vertellen over de
nieuwe projekten van "Wereldkinde-
ren". Ook kon men zoals altijd artike-
len bij haar kopen die in India en in
Thailand worden gemaakt. Ze deed
goede zaken en het geld zal goed wor-
den besteed zoals ook op de door haar
vertoonde films te zien was.
De volgende bijeenkomst van de Ned.
Christelijke Vrouwen Bond zal zijn op
23 oktober a.s. De heer Op 't Land uit
Lochem vertelt dan over Iriscopie en
zal hierbij dia's vertonen. Dit onder-
werp zal ongetwijfeld ook uw man,
buurvrouw of vriendin interesseren ze
zijn allen van harte welkom op 23 ok-
tober kwart voor acht in het Dorps-
centrum.

Kontaktavond
Vordens Dameskoor
De zaal van het Dorpscentrum was za-
terdagavond gezellig vol tijdens de
jaarlijkse kontaktavond van het Vor-
dens Dameskoor. De voorzitster Me-
vrouw S. Groot Obbink heette behal-
ve de vijf deelnemende koren tevens
de beide plaatselijke wethouders met
hun dames welkom.
Het Vordens Dameskoor onder lei-
ding van dirigent Peter Rouwen open-
de deze zangavond vervolgens met
het zingen van het bekende Salvum
fac regem. Het koor zong een zestal
liederen waaronde het lied "De twee
jagers" van H. Blattmachen.
Het tweede koor dat voor het voetlicht
trad was de gemengde zangver. "Laus
Deo" uit Vierakker. Onder leiding van
Thijs Weijers werden acht nummers
gezongen. Het slotnummer "Das
Echo" van Orlando di Lasso oogstte
veel succes.
Tot een zeer goede uitvoering kwam
deze avond de gemengde zangvereni-
ging "Herleving" uit Oeken met als di-
rigent Adrie Ruijs. De gemengde
zangver. "Sursum Corda" uit Ruulo
onder leiding van dirigent Jan van
Rijnswou werd deze avond aan de

vleugel begeleid door mevrouw Els
van Rijnswou-van Breugel. Het koor
zocht het onder meer in de operette-
sfeer met onder meer het bekende
"lm Prater blühn wieder die Baume"
van Robert Stolz en het door Peter
Kreuder gecomponderde onvergete-
lijke lied "Sag beim Abschied leise
Servus".
De zangavond werd besloten met een
optreden van het Koninklijke Does-
borgh's Mannenkoor onder leiding
van dirigent Henk Peppelman. Als so-
listen traden hierbij op Jan Westen-
berg, Ton Bulte en Wim Hartjes. Na
afloop van deze kontaktavond volgde
er een gezellig bal met het 'Trio
Transfer".

Herfstkleuren
"De Wïersse"
De tuinen van Kasteel de Wiersse in
Vorden werden dit jaar reeds door ca.
22.000 personen bezocht. Een record-
jaar! In de herfst worden de tuinen
voor de laatste keer dit jaar openge-
steld en wel op zondag 21 oktober.
Dat de herfst z'n intrede heeft gedaan
is in de tuinen duidelijk te zien. Tegen
de pas geschoren taxus staan de laat-
ste rozen in bloei: de heldere najaars-
tinten van de tulpenboom worden in
de gracht weerspiegeld; in de romanti-
sche wilde tuin liggen de paddestoe-
len half verborgen onder pas gevallen
blad.
In de pergola prijken de zaadkoppen
van de clematis en de fontein van de
lage tuin zal voor de laatste keer dit
jaar aanstaan.

Openstelling: speciaal herfstkleuren
zondag 21 oktober van 10.00 tot 17.00
uur. Entreeprijs: f 3,- per persoon,
kinderen tot 6 jaar gratis. Honden
worden niet toegelaten, ook niet aan
de lijn. Ligging: De Wiersse ligt aan de
Vordense Beek, die de grachten
voedt. Te bereiken via rijksweg Vor-
den-Ruurlo, 6,5 km vanaf Vorden.
Gratis parkeren.

Busverbinding: GSM-dienstlijn 50
Zutphen-Groenlo, halte Branden-
burg (oprijlaan de Wiersse).
De opbrengsten van de tuinbezoeken
worden gebruikt ter bestrijding van de
steeds stijgende onderhoudskosten
van de tuinen.

Operation Friendship
Jongeren die geïnteresseerd zijn om
volgend jaar zomer voor een verblijf
van drie weken naar Amerika te gaan
kunnen zich nog opgeven voor deze
reis.
De reis wordt georoganiseerd door
Operation Friendship voor jongeren
tusen de 15 en 25 jaar, die voor drie
weken in een gastgezin zullen verblij-
ven. Allen kunnen voor inlichtingen
en opgave terecht bij Marieke Vel-
horst, Het Wiemelink 35, Vorden. Tel.
05752-1688.

Wandkleden en
schilderyen in
't Frerikshuus
Zaterdagmiddag opent de heer H.
Vellekoop uit Borculo in museum
Frerikshuus een tentoonstelling van
werken van Agnes van den Brandeler.
De tentoonstelling bestaat voor de
helft uit wandkleden die nog niet eer-
der getoond werden en voor het overi-
ge uit schilderijen, aquarellen en teke-
ningen.
Agnes van den Brandeler woont se-
dert 1973, samen met haar man Jhr.
A.L. van den Brandeler, in Hengelo
Gld. waar zij toen het vrijgekomen ou-
derlijk huis Het Hof kon betrekken.
Geboren aan het einde van de eerste
wereldoorlog bracht zij haar jeugd
door in 's Gravenhage, waar haar werk
al vroeg de aandacht trok in de kunste-
naarswereld.
Reeds in 1939 en 1940, nog nauwelijks
meerderjarig, wordt ze al uitgenodigd
om mee te exposeren op een groeps-
tentoonstelling van de Haagse kunst-
kring.
Na de oorlog, in 1946, richt zij haar
eerste eigen expositie in van schilde-
rijen en tekeningen. En jaar later ver-
trekt zij voor enige tijd naar Parijs waar
zij werkt in de omgeving van Parijs, de
Dordogne en de Provence. Twee jaren
later herhaalt zij een verblijf in Frank-
rijk.
Vanaf 1950 verblijft zij gedurende lan-
ge tijd in Spanje waar zij veel naar de
natuur werkt. In die jaren ontving zij
eervollen uitnodigingen voor tentoon-
stellingen, zoals in Granada en Ma-
drid. Zij illustreerde ook een boek en
wel van de Chileense dichteres Stella
Corvalan, terwijl zij opdrachten krijgt
voor drogenaald-etsen voor de collec-
tie La Rosa Vera.
In de jaren zesig exposeert zij vrij re-
gelmatig in Amsterdam. Zij reist in
Italië e^^|rblijft voor langere tijd in
Griekermmd, waar zij de invloed on-
dergaat van religieuze volkskunst. In
1967 en 1968 werkt zij een periode in
Parijs. Sinds 1969 heeft Agnes van
den Brandeler zich ook toegelegd op
het malj^Évan naaldwerken en wand-
kleden.^Pl982 waren van haar werk
exposities ingericht in de beide Zu-
phense musea.
Nu zij in de Achterhoek woont,
schetst en schilderd zij in de sfeer van
het oude huis, geïnspireerd door de
natuur rondom haar.
Na al de tentoonstellingen in vele
Westeuropese cultuurcentra wordt er
van deze begaafde en veelzijdige kun-
stenares nu in Aalten een expositie
van haar werken ingericht. Het is ze-
ker de moeite waard Agnes van den
Brandeler te gaan zien.

Achtkastelendansers
Donderdagmiddag had er een optre-
den plaats in Villa Nuova van de kin-
derdansgroep de acht kastelen dan-
sertjes. Ditmaal was de beurt aan de
midden- en de oudste groep.
De kleuters hadden vorig jaar de be-
woners met een bezoek vereerd. Het
was een leuke middag en de kinderen
deden dan ook goed hun best. Vooral
de dans uit Israël, de Specht en de
Schoenlapper kregen een waardig ap-
plaus. Mevr. van Til opende de mid-
dag en gaf de explecaties van de dan-
sen.

Deze stonden onder leiding van Ma-
rian Kerkhoven. Muzikaal werd dit
ondersteund door mevr. van Zand-
voort en de heer Handstede die ook
samen nog een gezellige potporrie ten
gehore brachten.
Tot slot mocht de heer Handstede een
zanghulde in ontvangst nemen voor
het feit dat hij die dag 65 jaar werd. De
heer Hof dankte voor het optreden en
hoopt dat ze nog eens gauw met een
bezoekje zouden worden vereerd.

Vermeld nog dat de openbere les zal
plaatsvinden en voordien nog een
middag samen dansen met alle kinde-
ren van het dorp die dat gezellig vin-
den en l juni een middag met kinder-
dansgroepen uit de regio.

Opbrengst collecte
De collecte van de Nederlandse Vere-
niging tot Bescherming van Dieren
heeft in Vorden f2326,90 opgebracht.
Dit bedrag is bestemd voor het die-
rentehuis "De Bronsbergen". Dank
voor uw bijdrage en dank aan alle col-
lectanten.

Spaarbankkalender 1985 in het
teken van het spelende kind
De Spaarbankkalender 1985 staat in het teken van het spelende kind. Rolf de Bruin, een jonge Neder-
landse illustrator vervaardigde met vaart en verve voor deze kalender 13 kleurrijke illustraties van kinde-
ren in hun spel. Spelen welke oud en jong direkt herkent Hoe verzot de jeugd ook mag /yn op computer-
spelletjes en televisie-kyken, deze levendige kalenderplaten tonen in plezierig kontrast daarmee hoe die
jeugd zich in het echte, ouderwetse, spel kan uitleven. Want zó spelen is helemaal geen luxe. Samen spe-
len is samen delen. Leren winnen én verliezen.

Zo spelen ze niet alleen om het spel,
maar ook voor het leven. Daarmee
krijgt deze spaarbankkalender ook
nog een beetje een educatief karakter.
Voor alles zijn het plezierige beelden
om naar te kijken.
Rond Wereldspaardag - de derde dins-
dag in oktober, wordt deze spaarbank-
kalender als attentie uitgereikt aan de
spaarders. Aan elke kliënt, die dan een
van de circa 1000 spaarbankkantoren
bezoekt.

60e Wereldspaardag
Boodschap van de President van het
Internationaal Instituut van de Spaar-
banken, J.J. Sancho Dronda.
"In 1924 hielden vertegenwoordigers
van spaarbanken uit de gehele wereld
op uitnodiging van de spaarbank van
de provincie Lombardije hun eerste
congres in Milaan. Aan het slot van dit
Wereldcongres werden twee belang-
rijke beslissingen genomen:
— Het Internationaal Instituut van de
Spaarbanken op te richten;
- Jaarlijks in oktober Wereldspaar-
dag te vieren.

Ter gelegenheid van de zestigste We-
reldspaardag zou ik graag herinneren
aan al de vooruitgang die de spaarban-
ken hebben geboekt dankzij de uit-
wisseling van informatie en ervaring,
en dankzij de stimulerende samen-
werking die aan de basis heeft gelegen
van onze groei.

Wereldspaardag biedt een bijzondere
gelegenheid om de oude banden tus-
sen onze instituten en hun kliënten te
verstevigen en nieuwe relaties aan te
gaan. Wat onze eigen strategie betreft
moeten we volledig gebruik maken
van alle publiciteits- en promotiemid-
delen die ons ter beschikking staan
om daarmee de noodzaak en het
groeiende belang van het sparen voor
de sociale en enomomische vooruit-
gang in onze regio te onderstrepen.

Diezelfde middelen moeten zodanig
worden aangewend dat het publiek de
spaarbankdoelstellingen , duidelijk
leert onderscheiden. Dat de intentie
en de activiteiten van de spaarbanken
erop gericht zijn om de belangen van

de spaarders niet alleen te behartigen
maar ook te beschermen.
Net als in het verleden zullen ook nu
onze instellingen moderne methoden
moeten aanwenden om het sparen te
bevorderen. In een markt met een
groeiende concurrentie moeten zij
zich bij hun dagelijks werk voortdu-
rend bewust blijven van hun verant-
woordelijkheid ten opzichte van de
gemeenschap.

Deze verantwoordelijkheid ligt aan
hun draditie ten grondslag. Daarnaast
dienen zij hun kliënten de moderne
bankservice te bieden die deze van de
spaarbanken mogen verwachten.

Moge de 60e Wereldspaardag bijdra-
gen aan de bevordering van het spa-
ren en een nieuwe fase inluiden van
internationale samenwerking tussen
spaarbanken uit de hele wereld.".

José Joaquin Sancho Dronda
President van het Internationaal
Instituut van de Spaarbanken, Genè-
ve.

Me Deurdreajers' te
gast by 'De Uutslovers'
Voor de karnavalsver. "De^eurdrea-
jers" is het karnavalssei^P^ al van
start gegaan. De voorbereidingen
voor het karnaval 1984/85 zijn al in
volle gang, en afgelopen zaterdag t.w.
6 oktober j. 1. trokken de karnavalisten
van de Deurdreajers o.l.v.j«ms Harry
de tweede en president G^ra en zijn
gevolg naar Ruurlo voor het welhaast
traditionele regiokarnaval, en waren
daar te gast van de jubilerende Ruur-
lose karnavalsvereniging De Uutslo-
vers.
Dit jaarlijkse treffen tussen de regio-
verenigingen blijkt telkens weer een
apparte dimensie uit te stralen onder
ware karnavalisten, waar humor, dans
en verbroedering hoogtij vieren, want
dit regio karnaval wordt gevormd door
een vast gezelschap van prinselijke
vertegenwoordigers en gevolg.
Naast De Deurdreajers uit Vorden-
Kranenburg, en de Uutslovers uit
Ruurlo, zijn vertegenwoordigd "De
Pleerdopkes" uit Barchem, "De Koe-
tentreaders" uit Zelhem en de Berkel-
schippers uit Borculo.

Deze verenigingen tekenen gezamen-
lijk voor de organisatie middels een
tweetal regiovergaderingen, en elke
vereniging verzorgd een bepaald pro-
gramma onderdeel.
Om het dit jaar neutraal te houden
i.v.m. kastelenkwestie e.d. toog men
naar de lokatie in het buitengebied, en
wel residentie Broek Menting nabij
Groenlo.
Het werd een geslaagde en daverende
avond, waarbij De Deurdreajers voor
de buut zorgden en het regiogebeuren
op de korrel namen middels De
Draodnegel, die de kastelenkwestie
aan de kaak stelde als gemeentehuis,
en de kadaverophaaldienst, en ging
vervolgens in op zaken als verschil tus-
sen vergaderingen en symposiums.
Nadat de kleine uurtjes hun intrede
hadden gedaan, toog het Deurdrea-
jersgezelschap weer richting Vorden
met de wetenschap dat het regiokar-
naval 1985 zal plaats vinden in het
achtkastelendorp Vorden.
Maar zolang hoeft men in Vorden-
Kranenburg niet te wachten, want op
17 november a.s. is het al zover, dan
treden de Deurdreajers alweer voor
het voetlicht in residentie Schoenaker
op de Kranenburg voor het traditione-
le elfde van de elfde bal, met als hoog-
tepunt de verkiezing en installatie van
een nieuwe prins die de heerschappij
zal gaan voeren over het deurdreajers-
rijk, en daarmee het startsein zal gaan
geven voor het nieuwe karnavalsei-
zoen, dus noteer deze datum en zorg
dat U er bij bent, want het deurdrea-
jersijk is er voor Jan modaal, Jan Splin-
ter en de gewone man, dus m.a.w. het
kan niet gewoner.

Gratis verlichtings- en
bandencontrole
Voor de 18e keer in successie biedt de
Vordense garage bedrijven in het ka-
der van de WV aktie "Goed licht al-
licht", ook dit jaar weer de gelegen-
heid om de verlichting en banden van
de auto's gratis te laten controleren.
Verkeerd staande of defecte koplam-
pen evenals mankementen aan de
achterverlichting kunnen bij politie-
controles aanleiding geven tot een fik-
se boete. Dit geldt eveneens voor ban-
den met onvoldoende grip op de weg
welke de remweg verhogen en de kans
op slipgevaar in bochten doen toene-
men, ledere weldenkende weggebrui-
ker zal voor zijn eigen veiligheid zeker
zowel de verlichting evenals de ban-
den in de wettelijke vereiste staat wil-
len hebben.

Tijdens de gratis verlichtingscontrole
zullen zo mogelijk kleine bijstellingen
direct worden verricht en zal een vak-
kundig banden advies worden gege-
ven. Voor tijdrovende correcties ten-
gevolge van vastgeroeste afstelbou-
ten, slechte bedrading etc. zal een na-
dere afspraak gemaakt dienen te wor-
den.

De controles worden dit jaar gehou-
den in de week van 22 tot en met 26
oktober a.s. Elke Vordende garage is
daarvoor een avond van 19.00 tot
20.30 uur beschikbaar,
ledere goedgekeurde auto wordt ook
nu weer voorzien van speciale WN
stickers. Ook zullen dit jaar de fietsen
van de Vordense schooljeugd weer ge-
controleerd worden bij alle Vordense

Lagere Scholen. Het zal ook nu weer
gebeuren door een samenwerkende
groep van WN leden, en leden van
de plaatselijke Rijkspolitie. Elk kind
zal de WN folder "Uw kind zijn fiets"
ontvangen, welke vooral voor de ou-
ders nuttige wenken bevat en waaruit
zal blijken dat een fiets meer is dan
een frame een paar wielen en trappers
om die combinatie voort te bewegen.

Culturele avond
De afdeling Vorden van de GMvL,
Jong Gelre en de Bond van Platte-
landsvrouwen zijn voornemens een
kulturele avond te beleggen, waarbij
de film "Rond het boerenerf' wordt
gedraaid. Deze 2 uren durende film is
eind vijftiger jaren opgenomen in de
gemeente Hengelo.
Het is nog niet bekend of deze film op
8 of 15 februari zal worden vertoond.
Het ligt voorts in de bedoeling van het
bestuur van de GMvL om in januari
'85 een excursie te maken naar de
Weiproduktenfabriek in Borculo.

GMvL afdeling Vorden
Voor de eerste bijeenkomst van de af-
deling Vorden van de GMvL bestond
een redelijke belangstelling. De heer
B. Vriezekolk, direkteur van het ac-
coutantskantoor "Gelderland" vertel-
de in "De Herberg" het een en ander
over de werkwijze van een accoutants-
kantoor. Ook kwamen er een aantal
aktuele vraagstukken aan de orde.
Van de gelegenheid voor het stellen
van vragen werd een druk gebruik ge-
maakt.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Hef wel 'n heel'n tied eduurd, maor now is 't dan toch endeluk zowied:
de op hoog peil staonde zang van ons "Vordens Mannenkoor" ko'j now
op uw gemak in huus besluusteren. 't Schient dat zee d'r nogal wark met
heb ehad umme de plate rond te kriegen want 't is al weer un heel'n hotte
eleert dat ze zich veur dizze plate in 't zweit heb ezongen. Maor ja, dat
bunt zeker technische dinge wao'j as leek toch gin kiek ophebt en zo
veurnaam is 't ok weer neet umme ow doar druk oaver te maak'n. Lao'w
maor hopp'n dat t'r volle van vekoch wod en de verenugging op dizze
meniere nog un betjen loon nao warken krig, vediend heb ze't in ieder
geval wel!

Want 't schient 'n goeien handel te wean of geet 't allene maor um 't
plaatjen maak'n op zich? Of meschien wel allebeide. Anders kan'k 't neet
veklaorn as t'r un dag later, naodat de uutreiking van de eerste plate van 't
Vordense koor hef plaatse ehad, in de krant steet dat 't koor in Warnsveld
ok un plate mek.

Natuurlijk aadug veur die luu, at 't daor bi'j bleef. Maor dan zölt t'r op diz-
ze meniere nog wel meer komm'n met 't gevolg dat ze hoe langer hoe
slechter vekoch wod. Want i'j meugt dan nog zo van de zang holl'n, alles
toostell'n op dat gebied geet now eenmaol neet. Meestal is zoiets veur de
eerste de besten allene maor antrekkeluk en wat dat betreft bunt ze hier
in Vorden net op tied ewes. Maor neet veur niks beheurt ze ok tot de eer-
sten de besten, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



Nadat Velocitas l, 2 en 3 en de dames reeds in het nieuw gestoken wa-
ren, heeft Velocitas 4 nu ook nieuwe shirts ontvangen. Op de trai-
ningsavond ontving het 4e team uit handen van de heer Bongers
(rechts staand op de foto) de nieuwe shirts met als opschrift BON-
GERS VORDEN VEEVOEDERS. Eén en ander werd op prijs ge-
steld door de spelers en het bestuur. De resultaten van het 4e team
zyn tot nu behoorlijk te noemen, misschien dat de nieuwe shirts nog
een extra stimulans geven.
UITSLAGEN: Sp.Teuge l -Velocitas
4 7-2; Longa '30 4 - Velocitas 3 7-2.
PROGRAMMA: Maandag 22 okto-
ber te Vorden Velocitas 2 - SSSE 3.
Oefen wedstrijd Velocitas l - ?; oefen-

wedstrijd Velocitas dames - Oeken da-
mes.

Maandag 22 oktober te Zutphen:
AZC 4 - Veiocitas 4.

Vorden verdiend met
3^0 tegen UD ten onder
"Het lijkt mij beter dat we in het ver-
volg de rust overslaan", zo reageerde
Vorden-trainer Jan Hendriksen zon-
dagmiddag na afloop van de uitwed-
strijd die Vorden tegen de Koninklijke
UD uit Deventer speelde. Ik denk dat
Hendriksen gelijk heeft, want ook vo-
rige week in de thuiswedstrijd tegen
Winterswijk sloot Vorden de eerste
helft met een gelijke stand af, waarna
de geelzwarten na rust een duidelijke
nederlaag te incasseren kregen.
Hetzelfde beeld zagen we in de ont-
moeting tegen UD, al dient hierbij te
worden opgemerkt dat Vorden voor
rust wellicht zijn beste 45 minuten uit
deze prille competitie speelde.
Het gevaarlijke UD met uiterst snelle
spitsen, werd goed opgevangen, ter-
wijl Vorden er zelfs in slaagde tot niet
ongevaarlijke tegenaanvallen te ko-
men. De ploeg uit Deventer had we-
liswaar een optisch veldoverwicht, uit-
gespeelde kansen werden er niet of
nauwelijks geschapen.
De dubbelblanke stand bij rust gaf
dan ook een goed beeld van de ver-
houdingen in het veld.
In de tweede helft bleek echter duide-
lijk dat Vorden, wanneer het op ach-
terstand wordt gezet, plotseling een
ploeg wordt die dergelijke tegensla-
gen niet kan verwerken. Het team'
mist dan van de ene op de andere mi-
nuut haar zelfvertrouwen.
Nu moet gesteld dat de geelzwarten
op een uiterst schlemielige manier op
achterstand werden gezet. Een door
de arbiter na appeleren van de UD
spelers gegeven vrije schop voor ver-
meend hands van Benny Wentink,
werd razendsnel genomen, waarna de
verbouwereerde Chris Oosterink de
bal hard en hoog in zijn eigen doel
schoot. Dit was in de 5e minuut.
Een schitterende goal overigens. Nog
maar nauwelijks van de schrik beko-
men, viel het doek definitief. Dit ge-
beurde twee minuten later. Een van
de linkervleugel opgezette aanval
werd door Rik Bolink keurig afgerond.
Vorden was een geslagen ploeg en de
geelzwarten mochten niet mopperen
dat UD slechts één doelpunt aan de
score wist toe te voegen. Zeven minu-
ten voor tijd was het opnieuw Rik Bo-
link die de roost trof 3-0.

Vorden 2
kwam goed terug
Het tweede elftal van "Vorden" leek
zondagmorgen een flinke nederlaag te
zullen incasseren tegen Sp. Neede 3.
Bij de rust stonden de bezoekers na-
melijk met 0-3 voor.
Niet zozeer door beter voetbal, maar
vanwege het feit dat de Vordense ach-
terhoede een paar flinke steken liet
vallen, waarvan dankbaar werd gepro-
fiteerd.
Het pleit voor Vorden dat het team na
de rust sterk terug kwam. Geleidelijk
aan werd de thuisclub sterker hetgeen
resulteerde in een doelpunt van Reza
van Houte 1-3. Gerard Esselink ver-
kleinde tot 2-3, waarna Reind Jan
Westerveld vlak voor tijd uit een vrije
schop via de "muur" de balans in
evenwicht bracht 3-3.

Uitslagen
Zaterdag 13 oktober: Vorden Ao -
Neede Ao l -3; Zutphania A l - Vorden
Al 12-1; Vorden BI - SCS BI 11-1;
Noordijk BI - Vorden B2 4-1; Vorden
Cl - Warnsveld Cl 5-0; Winterswijk
Cl - Vorden C2 2-2; Vorden C3 -
Ruurlo C3 5-2; Gazelle C2 - Vorden
C3 6-0.
Zondag 14 oktober: Kon. UD - Vor-
den 3-0; Vorden 2 - Neede 3 3-3;
Warnsveld 3 - Vorden 3 1-6; Vorden 4
- Socii 4 3-0; Socii 3 - Vorden 5 4-1;
Vorden 6 - De Hoven 41-5; Vorden 7 -
SHE 6 4-1; Zutphania 6 - Vorden 8 9-
2.
PROGRAMMA zaterdag 20 okt.:
Zutphen Ao - Vorden Ao; Vorden Al
- Lochem Al; Vorden B l - Eefde B l;
MEC BI - Vorden B2; Vorden Cl -
Hercules Cl; Ruurlo C2 - Vorden C2;
Eibergen C2 - Vorden C3; AZC Cl -
Vorden C4.
Zondag 21 oktober: Loo - Vorden;
Vorden 2 - KSV 2; Zutphen 4 - Vorden
3; Vorden 4 - AZC 6; Dieren 4 - Vor-
den 5; Vorden 6 - Voorst 5; Vorden 7 -
AZC 8; SCS 3 - Vorden 8.

Uit het Ratti-kamp
DAMESVOETBAL
Keyenburgse B - Ratti 2 6-3
Het tweede elftal van de dames van de
s.v. Ratti heeft het afgelopen zondag
niet bol kunnen werken tegen de da-
mes van de Keyenburgse Boys. Voor
de rust werd er van beide kanten uit-
stekend gevoetbald.
De thuisploeg kon weliswaar heel snel
op een 1-0 voorsprong komen door
een verdedigingsfout, maar de gasten
sloegen snel weer toe. Eerst bracht
Carla Addink via een prima afstand-
schot de Rattianen op gelijke hoogte
en spoedig daarna was het Miranda
Sessink die van een blunderende ver-
dedigster de bal af kon nemen om Rat-
ti vervolgens op een 1-2 voorsprong te
brengen.
Maar de gastgevers sloegen weer toe
en konden wederom op gelijke hoogte
komen. Ook kwam uit een goedgeno-
men corner van de Keyenburgse Boys
de thuisclub op een 3-2 voorsprong.
Toch was het weer Ratti die op een 3-3
stand kwam door een goed spelende
Gerdien Heuvelink. Na de thee kreeg
Ratti het erg zwaar en al snel werd het
4-3 door een schot dat van afstand
over de keeper Astrid Dostal in het
net terecht kwam.
De Keyenburgse dames gingen door
en konden al vrij snel op een veilige 6-
3 stand komen. Ook de invallers Lies-
beth Hulshof en Francien Meyerink
die resp. Angela Bos en Miranda Ses-
sink vervingen konden niets meer aan
deze stand veranderen.
Ratti staat hiermee in de middenmoot
met 7 punten uit 6 wedstrijden.

Ratti l - Erix 2 3-0
S.v. Ratti begon de wedstrijd erg aan-
vallend. Binnen enkele minuten
scoorde Gerrie Berendsen het Ie
doelpunt via een goede aanval. Hier-
van had Erix niets terug want kort
hierop volgde het 2e doelpunt van
Gerrie Steenbreker met een goed af-
standsschot.
De wedstrijd verliep niet vloeiend en

alleen de eerste helft werd benut om
doelpunten te maken. Gerrie Berend-
sen scoorde 3-0 en kon de bal op korte
afstand van het doel intikken. De 2e
helft kwam Erix toch ook goed opzet-
ten maar liet elke aanval onderbreken
door de vechtende dames van s.v. Rat-
ti. 3-0 bleef de eindstand.

ZONDAGVOETBAL
Lochem 6 - Ratti 2 2-0
Twee ploegen nog ongeslagen. Het
was Lochem dat het initiatief nam en
een vlot spel neerlegde.
Gelukkig hield de verdediging van s.v.
Ratti het hoofd koel. Ratti kon deze
spelwijze op de counter spelen en
kreeg zelf enkele kansen.
Een kwartier voor rust kreeg Fons
Wieggerinck een pracht kans om 1-0
te maken maar helaas stond de lat in
de weg. Even later was het Arie Ver-
driet die met een afstandschot bijna
de keeper verraste.
Na de rust begon Lochem fanatiek om
toch twee punten te pakken. Na het
uitvallen van Ronald Bos, kon Lo-
chem dan toch scoren 1-0.
In de laatste minuut moest s.v. Ratti
nog een keer buiten en kon de rechts-
half van Lochem 2-0 maken. Een ver-
diende overwinning voor Lochem.

Ratti l - Steenderen l 3-0
Afgelopen zondag ontmoeten Ratti
en Steenderen elkaar in een van
weerskanten sportief duel. Beide
ploegen voetbalden op winst zodat
het een aanvallende wedstrijd werd.
Het duurde echter vrij lang voordat er
goals werden gemaakt.
Een kwartier voor de rust was het Rob
Heuvelink die uit een voorzet van Ed-
win Hartman de score op l -O voor Rat-
ti bracht.'
Na de rust het zelfde spelbeeld. Steen-
deren viel meer aan, zodat er voor de
Rattie voorhoede meer ruimte kwam.
Rechtsbuiten Jan Waarle op solotoer
in de 55e minuut om speelde twee
verdedigers, lobte over de doelman en
maakte beheerst 2-0.
Even later was het Reiner Hendriksen
die uit 'n éé-twee met Gerard Lichten-
berg 3-0 maakte. Hierop volgde nog
een legio mogelijkheden voor Ratti
om meer doelpunten te maken maar
helaas^feven ze onbenut.

ZATERDAGVOETBAL
Ratti l - Helios l 3-0
In een vrij zwak duel wonnen de Kra-
nenbi^ws afgelopen zaterdag de
wedstn^i tegen de Deventernaren
overduidelijk met 3-0.
Al na 15 minuten kon Ratti scoren via
Harm Welleweerd die vanaf dichtbij
uit kon halen in de uiterste hoek.
Na de vele kansen die door Ratti werd
gecreëerd door onder andere Hans
van Kesteren, Jan Nijenhuis en Henk
Bulten was het toch weer Harm Wel-
leweerd die de score op 2-0 bracht.
Na de rust werd aan Helios-zijde beter
gevoetbald en kwamen de gasten uit
de druk die Ratti in de eerste helft op
de Deventernaren uitoefende.
Zelfs mocht Helios een kwartier voor
het einde van de wedstrijd een penalty
nemen omdat Hans van Kesteren
hands maakte binnen het zestienme-
ter gebied. Gelukkig voor de thuisspe-
lende ploeg ging de genomen penalty
naast het doel van keeper Herbert
Rutgers.
Toch was het weer Ratti die de score
definitief op een 3-0 bracht door inval-
ler André Wagenvoort die Henk Bul-
ten had vervangen.
Het was een verdiende overwinning
voor de Rattianen die nu op 3 punten
uit vier wedstrijden komen. Aan-
staande zaterdag speelt Ratti l uit te-
gen Sporting Ambon l uit Doesburg.

Ratti 2 - SKVW 3 1-4
Ratti kreeg het nog ongeslagen SKVW
op bezoek. Al direkt na het beginsig-
naal van scheidsrechter Schelles, die
een uitstekende wedstrijd floot kwam
Ratti onder zware druk. Aanval op
aanval in het eerste kwartier. Langza-
merhand kwam Ratti onder de druk
vandaan. Maar in de 28e minuut kon
KSVW scoren, doordat een ingescho-
ten bal tot tweemaal toe van richting
werd veranderd 0-1.
Toch kon Ratti in de 34e minuut wat
tegendoen. Uit een prima opgezette
corner kon Gerrit Hoetink inkoppen
1-1. In de 42e minuut kon SKVW op-
nieuw scoren, door weer een hard in-
geschoten bal die langs diverse Ratti-
spelers in het doel verdween. De aan-
vallen van Ratti waren ook niet onge-
vaarlijk. Oosterlaken en Maalderink
kregen kansen om wat aan de stand te
doen.
Direct na rust een duidelijk sterker
SKVW, maar toch kreeg Ratti nóg een
paar kansjes om op gelijke hoogte te
komen, maar de tegenpartij was door-
tastender, en in de 77e minuut bracht
SKVW met een keihard schot de stand
op 1-3, onhoudbaar voor reservekee-

per van Royen. Uit een corner in de
44e minuut kon SKVW de stand op 1-
4 bepalen.

Kansloze nederlaag
Dash dames in
Ootmarsum
Het jonge damesteam van Dash heeft
de tweede competitienederlaag gele-
den. De uitwedstrijd tegen Set Up 2
uit Ootmarsum werd met 3-0 verlo-
ren.
In de eerste set kwam Dash al vrij snel
met 4-0 achter. De thuisclub profiteer-
de van de onervarenheid van Dash en
liep uit tot 9-3. Het getij leek zich toen
te keren en kwamen de Vordense da-
mes dank zij een geweldige inzet met
9-10 op voorsprong. Met Dash aan op-
slag leek een setoverwinning in het
verschiet. Tot driemaal toe ging de_
opslag echter mTs, zodat de thuisclub"
alsnog met 15-10 wist te winnen.
Deze klap kwam Dash in de tweede
set niet meer te boven. Set Up won
vrij gemakkelijk met 15-5. "We liepen
in deze fase gewoon achter onze te-
genstanders aan te hollen", zo ver-
klaarde trainer coach Ab Polderman
na afloop. In de derde set werd in een
andere opstelling gespeeld. Het ging
weliswaar wat beter aan Dash-zijde,
de goed spelende Set Up dames ble-
ven met 15-8 aan de goede kant van de
score.

Gemakkelijke
beker-overwinning
heren Dash
De heren l van Dash hebben zater-
dagmiddag in Harfsen weinig moeite
gehad om de bekerwedstrijd tegen
Lettele l met 3-0 te winnen.
Aan Dash-zijde werden deze middag
enkele jeugdige spelers "uitgepro-
beerd" die op een redelijk gespeelde
wedstrijd kunnen terugzien. De wed-
strijd op zich had met name in de eer-
ste en tweede set een rommelig ver-
loop. Dash won de eerste set met 15-4
en de tweede met 15-10. In de derde
set bakte het team van Lettele er to-
taal niets meer van en \^^Dash zeer
overtuigend met 15-0. zUroag 20 ok-
tober speelt Dash l voor de competi-
tie thuis tegen Harfsen.

Open Nederlandse
jeugdkampioen-
schappen
Een Dash team van meisjes onder de
18 jaar zal zaterdag 20 oktober in
Apeldoorn deelnemen aan de voor-
rondes van de open Nederlandse
jeugdkampioenschappen. In het team
van Dash komen vier speelsters uit die
normaal deel uitmaken van de dames
1. De deelnemende ploegen in Apel-
doorn zijn onder gebracht in drie pou-
les van vier teams. Alleen de winnen-
de ploeg mag deelnemen aan het Ne-
derlands kampioenschap.

Door deze voorrondes zal het eerste
dames-team van Dash de uitgestelde
competitiewedstrijd tegen Dynamo 2
uit Apeldoorn nu op dinsdag 23 okto-
ber in de sporthal te Vorden spelen.

'De Graafschaprijders'
De orientatiecommissie van de
VAMC 'De Graafschaprijders1 heeft
de traditionele Wildrit (een oriente-
ringsrit waarbij de prijzen uit wild be-
staan) vastgesteld op zondag 11 no-
vember. De Pannekoekenrit wordt op
zondag 16 december gehouden.

Herfstrit
'De Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' or-
ganiseerde zondagmiddag een Herf-
strit. Een orienteringsrit met een leng-
te van 58 kilometer en ditmaal uitge-
zet door het echtpaar Wisselink, dat
zoals bekend onlangs kampioen van
Nederland werd.
Start en finish van deze herfstrit was
bij café Schoenaker waar de heer B.
Regelink na afloop de prijzen uitreik-
te. 58 equipes namen aan de rit deel.
De uitslagen waren:
Auto's A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo;
2. A.C. Weevers, Keyenborg; 3. B. Re-
gelink, Vorden.
Auto's B-klasse: 1. B.E. Slatius, Apel-
doorn; 2. B.J. Menkhorst, Halle; 3. R.
Belfi, Apeldoorn.
Toerklasse (leden): l. B. Eilander,Zel-
hem; 2. J. Bakker, Zutphen; 3. J. Ver-
steege, Ruurlo.
Toerklasse (niet leden): 1. ;. Leerkes.
Lettele; 2. J. Oude Wolbers, Almelo;
3. H.J. Bosch, Deventer.

Flash-Vorden
Ie team 4e klasse district
Dit team speelde maandagavond te-
gen Eefde 7. Na een moeilijke start
van de beide dames enkels, deze wer-
de pas na 3 sets in ons voordeel beslist,
volgde een aantal makkelijke over-
winningen. Alleen de dames dubbel
werd verloren, zodat de einduitslag
Eefde 7 - Flash Vorden l l-7 werd.

2e team 5e klasse district
Het 2e team speelde dinsdagavond 9
oktober thuis tegen LBC 4 uit Lic-
thenvoorde. Het begon al direct goed
doordat Henk Annevelink zijn HE
won met 15-0 en 15-0. Ook Robert
Kater won zijn enkel 15-12 en 15-10.
Daarna volgde onze dames ook dit
goede voorbeeld. Hermien Dekkers
won met 11-4 en 11-4. Annet Baars
won met 114 en 11-6. Hierna volgde
de mixed en de dubbels welke alle-
maal in ons voordeel uitvielen. Zodat
de einduitslag Flash Vorden 2 - LBC 4
8-0 werd.

J eugdcom petitie Ie team
J.l. zaterdagmorgen 9 uur begonnen
de wedstrijden. Van te voren hadden
we al gehoord dat het moeilijk zou
worden tegen Euro 2 uit Dinxperlo.
We mochten dan ook niet klagen over
de eindstand. Deze was nl Flash-Vor-
den l - Euro 2 44.

Eerstvolgende thuiswedstrijden:
Dinsdag 23-10 Flash-Vorden 3 - Rian-
to9.

Dash Volleybal
Uitslagen: meisje B. Dash - sp. De-
venter 2-1; Colmschate 3 - Dash 42-1.
Heren: jongens A Dash - Hansa 2-1;
Bekerwedstrijden: Heren Lettele -
Dash 0-3; Dames Lettele - Dash 0-3.

Biljarten
De vier biljartteams van biljartver.
Kranenburg konden afgelopen week
geen van alleen tot volle winst komen.

Het eerste team verloor met 39-30 van
VOP. Het tweede team verloor thuis
met 30-36 van Olburgen 3.

Kranenburg 3 liet Modern 4 met een
32-39 overwinning teruggaan naar
Zutphen. Het vierde team tenslotte
liet met 32-24 de winst aan De Ruif 2.

Dammen
DEZ Laren 2 - DCV Vorden 4
Het vierde team heeft wederom een
nederlaag moeten slikken, al viel die
lager uit dan in de eerste wedstrijd.
Een overwinning had er wel ingeze-
ten; Rik Slutter blunderde doordat hij
een afruil maakte, die hem 3 schijven
kostte. Daarentegen mocht Gerco
Brummelman niet mopperen dat zijn
tegenstander niet zag dat hij door de
vlag ging en zodoende had moeten
verliezen.
In plaats daarvan nam de tegenstan-
der een foutieve doorbraak, die direkt
tot verlies leidde. Wim Hulshof won in
een goede stand: zijn tegenstander
groeide de problemen boven het
hoofd en maakte een grote blunder.
Jan Lamers speelde een normale re-
mise.

DCV 3-OG Almen
Ook het derde achttal kon niet tot een
overwinning komen. Al heel vroeg
kwam DCV op een achterstand door-
dat Wim Berepas in een elementair
zetje na 5 minuten moest opgeven. De
stand werd na een remise van Jurgen
Slutter weer rechtgetrokken door een
winstparij van Henk Esselink. Zijn te-
genstander had al zijn troepen op de
rechtervleugel opgesteld, zodat Esse-
link zonder veel moeite op de andere
kant dam kon halen en de beide pun-
ten verdienen. Drie achtereenvolgen-
de nederlagen van Gerco Brummel-
man (in goede stand damzet tegen),
Berend Rossel en Herman Wansink
bezorgden de winst bij de Almenaren.
Theo Slutter won nog door een fraaie
omsingeling.

Schooldammen
Op zaterdag 17 november wordt weer
het traditionele schooldamtoernooi
gehouden. Voor de lagere school-
jeugd, die zich wil voorbereiden hier-
voor, wordt elke vrijdagavond om
18.15 uur in zaal d'Olde Smidse een
damtraining georganiseerd, welke
gratis toegankelijk is. Informatie hier-
over bij Jan Masselink, tel. 2789 of
Henk Ruesink tel. 3373.

DVC 2 - UDC Ulft
Na een verrassende overwinning in de
eerste wedstrijd nu een verrassend ge-
lijk spel. Vorig jaar behoorde ook Ulft
nog bij de degradatiekanshebbers,
maar met een uitermate jong team
werd het 2e een gelijkspel afgedwon-
gen.

ze leef- en
speelruimte

nationale
jeugdcollecte

29 okt.-4 nov. 1984

giro 1247 utrecht

Sparta wint beker
Op uitnodiging van de Almense Gym-
nastiek Vereniging ATTC gingen af-
gelopen zaterdag een vijfentwintigtal
jongeren van Sparta naar de Sportzaal
in Almen voor onderlinge wedstrij-
den. Jongens en meisjes namen hier
aan deel.
Er werden oefeningen gedaan op de
brug, balk, trampoline, paard en lange
mat, terwijl de jongens aan het einde
van de middag nog een estafette
moesten afwerken. Er was een des-
kundigejury aanwezig en aan het eind
moesten de cijfers de uitslag geven.
Hieruit bleek dat Sparta met een mini-
maal verschil van vier tiende punt de
beker mee naar Vorden mocht ne-
men. Alle deelnemende kinderen kre-
gen een herinneringsvaantje en een
diploma mee naar huis. Al met al was
het een zeer geslaagde middag, die
mede dankzij ouders en leiding zeer
zeker voor herhaling vatbaar is.

Veluwezoom - DCV
Na een 3,5 uur spelen was een over-
winning op Nijkerk nog lang niet ze-
ker. Jan Masselink had inmiddels ver-
loren doordat hij na een schijnoffer
een simpele weerlegging overzag en
Henk Hoekman en Simon Wiersma
hadden hun gewonnen stellingen ook
ingeruild voor een zorgelijk speltype.
Uiteindelijk was de tegenstander van
Henk Hoekman te gretig en kon de re-
mise nog binnengehaald worden. De
ommekeer kwam toen invaller Ben-
nie Hiddink een fraaie omsingelingso-
verwinning boekte. Hierna maakte
Harry Graaskamp's tegenstander een
fout in het dunne eindspel en kon ook
deze de winst opstrijken.

Onderlinge competitie
De klubavond vind deze week niet op
vrijdagavaond (19 oktober) plaats
maar op donderdagavond. Dit geldt
voor de jeugd en de senioren.



Met het nieuwe Pneumatic wordt
Technisch LEGO nog s|

Mobiele Lepelkraan artnr. 8851

Met Technisch LEGO* zijn fantas-
tische modellen te bouwen, dat is bekend.
Maar nu hebben wij ook Technisch LEGO

met pneumatische druk.
Door middel van perslucht,

cilinders, zuigers en slangen
kunnen de modellen
echt funktioneren.
Dat geeft nog meer
mogelijkheden.

Er zijn nu
3 nieuwe dozen met
Pneumatic in onze
winkel. Voor bouwers
van 8 tot 16 jaar.

Pmumotk
van Technisch UGO*
do's pas echt.

Nieuw bij:

BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Technic
'LKüO is een geregistreerd merk

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouwof verbouw naar de erken
de vakman.

Het adres voor:

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

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

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

Bloembollen

CllCO0|l
Stationsweg 20, Vorden.

SIERPLEISTÏR
in diverse structuren

en kleuren.
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen.

Te koop. openhaard hout
zoals u het wil. In bollen ge-
zaagd of kachel klaar.
Appelbomen en Berkenhout.
Tel. 05751-387.

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

Witlof 500 gram 2,35

Handperen of stoofperen1
sappige 2 kilo voor .......................................... l /

Mandarijnen zonder pit 10 voor 3,98
Preiiki,0 0,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

CONFECTIE EN MODE

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

ZUTPHENSEWEO » - VOROEN TFl O5752-V971

Voor een vakkundig onder-
houd van uw bos geven wij U
graag advies.
R.N.W. tel. 05735-1249.

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

Timrnerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS

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

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

rn klasse

Pierre Monée pullovers zijn
onmisbaar voor de mode-
bewuste man, vooral in
bruintinten met zwart.
Oversized modellen en in
prachtige dessins, zelfs op
de rug. Links 99-'
rechts 745

Ufaci
Burg. Galleestraat 3 - Vorden

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.

U knjgt het gratis mee doornüeen 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

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

Ten Cate en Hollandia onder-
goed voor dames en heren

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VOflOEN - TEL 05752-1971

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

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
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

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

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

De Luifel", Ruurlo
organiseert elke woensdagmiddag
van 14.30 tot 18.00 uur een

U kunt er biljarten, dammen, scha-
ken en een kaartje leggen.

Wij starten a.s. woensdagmiddag
weer om 14.30 uur. U bent van har-
te welkom.

Fam. Klein Bluemink
Dorpsstraat 11, Ruurlo.
Tel. 05735-1312.

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

1984 Visa Chrono
1983 Visa super
1983 BX 14 RE
1983 GSA Special + LPG
1983 BX 16 TRS
1983 Visa 11 RE + LPG
1983 2CV6 Club
1983 Visa GT
1982CXAthena + LPG
1982 CX 2500 D Break
1982 Visa Super E

Altijd?"?,

modellen"

1982 GSA Special
1982 Visa Club
1982 Mitsubishi Colt GL
1982 Renault 5 TL
1982AlfaSud1,5 + 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 dut Matic
1980 Dyane 6
1980Renault4 GTL
1980 Renault 18 TS + LPG
7979 GSX 3
1979 Honda Accord
1977 Saab 99 autom.

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venteirkamp 11, Ruurlo. 'fel.' 05 735 1753
Kruislandstraat 46. Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA

TAPUTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TtUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig



Jong Gelre Vorden organiseert a.s.
vrijdagavond een dropping. Het geza-
menlijke vertrek is om 20.00 uur vanaf
het Dorpscentrum. Ook niet leden
kunnen deelnemen aan deze drop-
ping.
Verder zal op 26 oktober een begin ge-
maakt worden aan de regionale vol-
leybal competitie van de Regio West
Achterhoek in het Dorpscentrum.
Op 10 speelavonden zullen 8 afdelin-
gen bij zowel de heren als bij de dames
een competitie spelen. Op de eerste
speelavond zullen de afdelingen
Warnsveld, Almen en Vorden in aktie
komen.

Toneelavonden
De gezamenlijke toneel-feestavonden
van de afdeling Vorden van de GMvL,
Jong Gelre en de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen zullen dit jaar
worden gehouden op vrijdagavond 2
en zaterdagavond 3 november in de
grote zaal van het Dorpscentrum. Le-
den van Jong Gelre zullen dan een to-
neelstuk opvoeren. Beide avonden is
er bal na.

Spelen met lucht
Lego nu ook pneumatisch
Lego heeft een nieuwe dimensie toe-
gevoegd aan zijn technisch bouwsy-
steem: Lego Pneumatic. Hiermee
kunnen kinderen vanaf 8 jaar spelen-
derwijs leren hoe je door middel van
perslucht (te vergelijken met de wer-
king van een fietspomp) allerlei on-
derdelen kunt laten bewegen. Als
start zijn drie verschillende dozen ver-
krijgbaar, die zoals gebruikelijk onder-
ling én met andere Lego bouwdozen
gecombineerd kunnen worden.
In alle dozen ziet een aantal pneuma-
tische pomp- en zuigerelementen, die
het hart van het "Pneumatic" systeem
vormen.
De basisdoos "Perskracht" bevat de

onderdelen en voorbeelden voor zes
basismodellen, zoals b.v. een bulldo-
zer, een vorkheftruck een kiepauto of
een hijskraan. Alle onderdelen zijn
"als in het echt" pneumatisch beweeg-
baar.
De doos "Perslucht Heftruck" biedt
met twee verschillende bouwvoor-
beelden een wat geavanceerde hef-
truck op perslucht. Vooral door de zui-
gerstand-aandrijving laat dit kinderen
voortreffelijk zien, hoe persluchtaan-
drijving nu precies werkt.
Maar de meest indrukwekkende nieu-
we Pneumatiekdoos is toch wel de
"mobiele Lepelkraan" (f 99,75). Met
behulp van één persluchtpompje wor-
den drie verschillende onderdelen
onafhankelijk van elkaar in beweging
gebracht. De lepelbak kan, omdat hij
kantelbaar is, écht zand "oplepelen"
en de arm waaraan deze is bevestigd,
beweegt van voren naar achteren; de
hijskraan aan de kraan gaat weer van
boven naar beneden. De &aan zelf is
bovendien bevestigd op een draaipla-
teau en het geheel rijdt op rupsban-
den. Tegelijk met de nieuwe pneuma-
tiek-serie brengt Lego nog twee ande-
re nieuwe dozen voor de beginnende
"technicus" vanaf 7 jaar.
Beide dozen "voertuigen" (f24,75) en
"terrein-racer" (f 39,90) laten met
bouwvoorbeelden van auto's, appara-
ten en zelfs een helikopter kinderen
vooral zien, hoe de basistechniek met
wielen, tandwielen en andere draaien-
de delen (twee kanten op) werkt.
Het spelen met de nieuwe Lego Pneu-
matic bouwdozen kan nog verleven-
digd worden door de inbouw van de
door Lego apart te leveren zwak-
stroom-motoren, vertragingskasten
etc.
Van 24 t/m 28 oktober ais. zijn deze en
andere nieuwe Lego produkten als
noviteit te zien op de RAI-show Speel-
goed '84. Er is een speciale proeftafel
ingericht, waar kinderen van 8 tot 88
jaar naar hartelust met het nieuwe Le-
go Pneumatic mogen experimente-
ren.
Ook verkrijgbaar bij Bazar Sueters.

voorwerpen
GEVONDEN: Jerrycan; mechelse
herder; huisdeursleutel nr. 34; bril
in rood etui met touwtje; zwarte kat
met 2 jongen; bruine portemonnee
f 18,-; zwart wit hondje; zwart/wit
poesje; Schotse Collie; horloge, merk
Raketa; bankbiljet van f 10,-; beertje;
Videoband long, Betamax. Dynami-
cron 750; groen jasje; Autosleutel
Opel; bril in groene koker; groene da-
mesfiets; paraplu met draagriempje
(beige); heren Quartz-horloge; 6 vier-
kant stukken meubelplaat -f recht
stuk + kistje met spotje, hemd lege
fles; computer spelletje; diverse sleu-
tels.
VERLOREN: Oranje 2 delig regen-
pak in blauw overtrek; gouden scha-
kelarmband; vest (gebroken wit);
gouden armband (schakel) met slui-
ting (goud op zilver); portefeuille inh.
f 800,-, rijb. en tandartsk.; tennisrac-
ket, merk kennix; plastic draagtas
"Kluvers", met sportkleding; bruin le-
deren portefeuille met rijb./paspoort;
Hollandse Kropper (grijs-zwart); giro
enveloppe (richting Amsterdam);
blauw nylon jack met rits (rood/witte
bies); racefiets, merk Gazelle, type
Tour de France; bruine knipporte-
monnee f50,-; vaal bruine portemon-
nee met rits f 40,-; zilveren speldje,
gemaakt van manchetknoop; sierdop
van Datsun; bruine portemonnee met
rits f 20,-; markeringsbord (lange la-
ding); wijnrode portemonnee met 2
girobetaalkaarten; grijze wieldop; 10 a
12 eurocheques in pakje; kenteken-
plaat YX-06-TN; rood regenpak; pa-
raplu met houten handvat (bruin
grijs); portemonnee (klein en zwart)
f 65,-, bankpasje Rabo Ruurlo; bank-
biljet f 25,-.

ledere 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.

18 okt. Bejaardenkring Dorpscentr.
19 okt.: Jong Gelre Dropping
23 okt. NCVB
24 okt.: H.V.G. Vorden dorp
26 okt.: Jong Gelre Regio-volleybal

Dorpscentrum.
30 okt. bijeenkomst KPO
31 okt.: H.V.G. ringverg.

Touwtrekver. besluit
tot aankoop van grond
In de najaarsvergadering van de
Touwtrekvereniging Vorden werd
met algemene stemmen besloten tot
aankoop van de gronden, welke de
vereniging tot op heden van de ge-
meente in huur had.
Voorzitter G. Barink toonde zich ver-

heugd dat de jeugd-A het kampioen-
schap had behaald. Bestuur en de
kampioensploeg recipieren daartoe
op vrijdag 9 november van acht tot
tien uur in zaal Eijkelkamp.
Het winterprogramma omvat een bin-

go-avond, boerenkoolinstuif, een
avondwandeling, een gezellige avond
alsmede de toneelavond in zaal
Schoenaker. De toneelver. Krato
brengt dan voor het voetlicht "Zilver-
uitjes en augurken".

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).
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Het Wuestenenks Vonder was een brug voor voetgangers over de beek tussen
het dorp en Hackfort. Het bruggetje is al lang verdwenen maar ouderen herin-
neren zich nog dat hier door de jeugd veel werd gezwommen, voordat in de der-
tiger jaren het zwembad werd gemaakt.

Voedingsbond F.N.V.
afdeling Vorden

Gelegenheid tot inleveren van

vakantiebonnen
voor de landbouw en vakantiecheques
van het A.S.F, in de week van 22 - 26
oktober 1984 bij H.W. Esselink, Pr.
Bernhardweg 26, Vorden. Tel. 2324.

WUI N K VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, VORDEN.

De Trekwagen
speelt "De deftige meneer" in de
openbare bibliotheek op zaterdag
20 oktober.

Leeftijd vanaf 4 jaar. Toegangsprijs
f 1,-. Aanvang half 3.

Aktuele herenmode bij:

RUURLO

Kat. pantalons
Gord. strech v a

Herenpullovers
•JaCKS

v.a. 59,95
79,-
69.-

115,-
met uitr.bare voering l ÖOi"

Pracht kollektie overhemden - spencers - leren
dasjes en kielen.

v.a

Koop nu uw
banden en
accu's met
HOGE KORTING
Natuurlijk bij: SERVICE STATION

Edwinv/dWeijden
Vorden.

met
Televisie

reparaties
— direc»

naar

uw vakman
van vert-üuwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

We<) n;i,i' l aren 56 .
Zutphen Tel. 05750 1381,1

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.

vJvJVVtZi land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie*
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

ffDe Luifel", Ruurlo
zaterdag 17 november

Tiroleravond
m.m.v. „Glanerbrugger muzi-
kanten" en conferancier „Toone
uut Oldenzaal".

Kaarten vanaf a.s. zaterdag in de
voorverkoop.

22 december

bal voor gehuwden
Reservering mogelijk. Tel. 05735-
1312.

Niet mis - Pak mee
Als u ons deze winter laat komen

zorgen wij voor een stevige premie!
Helaas deze winter voor de laatste keer

Particulieren

50,- per man per dag
Bedrijven, scholen, instellingen en

lagere overheden

35,- per man per dag
Vraag ons naar de premievoorwaarden.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD
Ruurloseweg 35 Vorden
Telefoon 057 52-1523

Rolluiken

Kunststof en nouten
kozijnen - deure
montage en
emontag


