
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. — Nieuwstad 12 — Postbus 22 7250 AA Vorden — Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

• Donderdag 24 oktober 1985
47e jaargang nr. 31

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

BUURTVERENIGING KRANENBURGS BELANG

Kranenburgers zien geen heil
in wegconstructie Ruurloseweg
De buurtvereniging Kranenburgs Belang had voor haar leden in zaal Schoenaker een gespreksa-
vond georganiseerd, alwaar men over "al wat leeft" in de gemeenschap kon praten met elkaar. Nou
is wel gebleken dat er nogal wat "leeft" onder de Kranenburgers. Zo af en toe werd ook nog wel eens
op lange tenen getrapt.

Om de voornaamste breekpunten
maar te noemen:De reconstructie
Ruurloseweg. Men vindt de oplossing
niet juist. De Ruurloseweg wordt te
smal. Men verwacht voor de toekomst
ongelukken. Bovendien ts niet gelui-
sterd naar de adviezen van Kranen-
burgs belang. De buurtvereniging
blijft bij het plaatsen van borden met
snelheidsbeperkingen tot 50 km én
een inhaalverbod.
Verlichting Eikenlaan: De verlichting
in de Eikenlaan valt om negen uur tot
halve kracht terug om vervolgens te-
gen middernacht geheel uit te gaan.
De bestrating is na het leggen van de
riolering en telefoonbekabeling nooit
meer goed geworden. De bomen
langs de Eikenlaan geven veel over-
last. Sommigen zijn aan vervanging
toe.
Stankoverlast: De bewoners van de
Eikenlaan zitten nog steeds met de

stankoverlast van het bedrijf van de
heer Te Pas. Toen destijds de hinder-
wet vergunning is gewijzigd heeft
B&W van de gemeente Vorden hiero-
ver de aanwonenden niet gekend.
Er waren dan ook niet veel lovende
woorden aan het adres van de diverse
instanties, Rijkswaterstaat en ge-
meenteraad.

Ook werd geïnformeerd naar de stand
van zaken met betrekking tot de wo-
ningbouw op de Kranenburg. Gega-
digden die op de Kranenburg willen
bouwen worden door de woning-
bouwvereniging Thuis Best benaderd
om in het dorp Vorden te bouwen.

Stemadvies?
Woningbouw in de gemeenschap is
noodzakelijk om vergrijzing tegen te
gaan. Er komt een nieuwe school.

Men hoopt deze school over tien jaar
ook nog te hebben. De Kranenbur-
gers betalen evenveel onroerend-
goedbelasting en wensen goede ver-
lichting, woningbouw, veilige wegen.
Tijdens de samenspraak werd het idee
geopperd zelf bij de komende verkie-
zing met een partij uit te komen". Ook
werd in overweging gegeven voor de
komende gemeente-raadsverkiezin-
gen een stemadvies uit te brengen.

Wat iemand deed opmerken: Dan zul-
len de partijen zich allemaal wel haa-
sten en op hun verkiezingsprogram-
ma zetten:
Aanleg rijwielpad, woningbouw bui-
tengebied, verplaatsing bedrijven die
overlast bezorgen. En dan is het nog
weer vaag omschreven. De praata-;

vond die een gemoedelijk karaktet-'
had werd besloten met een gezelliger'
bingo.

Torenfonds Kranenburg heeft 100.000,-
Met het zondag j.1. behaalde resultaat van de foto-expositie en tentoon-
stelling heeft de rekening van de torenfondscommissie het bedrag van
een ton overschreden.
Uiteraard was er sprake van grote tevredenheid en voldoening. De ev;v>-
sitie/tentoonstelling trok 350 bezoekers. Een deel van de bezoekers had
tevoren reeds de Wiersser tuinen bezocht. Aldaar was in de oprijlaan een
twee meter hoog silhouet van de Kranenburgse toren geplaatst, vervaar-
digd door Trudy en Frans Berentsen, terwijl middels het uitdelen van af-
fiches op de expositie/tentoonstelling werd geattendeerd.
Rest de torenfondscommissie nog een bedrag van drie duizend gulden.
Met de werkzaamheden aan de toren vlot het goed, natuurlijk werkt het
fraaie herfstweer goed mee.
Men hoopt op 22 december de eerste oplevering te hebben. Op die dag
verzorgen het Vordens Mannenkoor en de Gebr. Eijkelkamp een kerst-
concert in de Antoniuskerk. De commissie heeft het voornemen bij die
gelegenheid de toren in floodligh te plaatsen.

Entree begraafplaats
modderig
In de commissie openbare werken
werd de heer W.B.J. Lichtenberg
(CDA) dinsdagavond medegedeeld
dat er voor 1986 een bedrag op de be-
groting is uitgetrokken om de paden
op de Algemene Begraafplaats te ver-

hogen. De. heer Lichtenberg klaagde
erover dat bij slecht weer de entree
zeer modderig kan zijn. Hij zou gaar-
ne zien dat het middenpad verhard
wordt.
Verheugde gezichten in de commissie
financiën. Verheugd over het feit dat
een stuk grond verkocht kan worden
aan de heer J.W. Reinders uit Vorden.
De heer Reinders wil op het industrie-

terrein een bedrijf starten voor het
hakselen, mengen en persen van ver-
schillende soorten hooi en stro. Om-
dat hij^lf voor ophoging van het ter-
rein ^^Korgen kon de verkoopprijs
met een tientje worden verlaagd. De
heer Reiners zal nu f28,- per vierkan-
te meter moeten betalen. H.J. Graas-
kamp (CDA): "Ik hoop dat door deze
goedka» grond er zich in de toe-
koms^^^ meer gegadigden zullen
melden".

Ledenvergadering CNV
De afdeling Vorden van de Industrie
en Voedingsbond van het CNV hield
in 't Dorpscentrum een goed bezoch-
te ledenvergadering, waar disrict be-
stuurder H. van der Land een inlei-
ding hield over het onderwerp, wat
doet de bond in het algemeen en voor
een ieder persoonlijk, waarop een
zeer levendige discussie volgde.

De afdeling Vorden heeft vanaf nu
weer een volledig bestuur bestaande
uit de volgende personen: H. Schou-
ten, H.J. van Est, A. Luichies, H.Ch.
Kettelerij. Al met al een zeer geslaag-
de avond.

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
jj^Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Openbare raadsvergadering op dins-
dag 29 oktober 1985 om 1930 uur in het
gemeentehuis
Tijdens deze vergadering zullen on-
der meer de volgende punten aan de
orde komen:

- wijziging burgerwoningen in het
buitengebied; verplaatsing woning
Maalderinkweg 3;

- krediet reconstructie Zelledijk;

- garanderen betaling rente en aflos-
sing van een geldlening, aan te
gaan door de woningbouwvereni-
ging 'Thuis Best" voor de bouw
van zes bejaardenwoningen en zes
huurwoningen;

- verlening fasering in bestemmings-
plan Addinkhof 1983;

- verkoop grond op het industrieter-
rein aan de heer J.W. Reinders; in-
trekking voorbereidingsbesluit.;

- krediet bouwrijpmaken van gron-
den in het bestemmingsplan Ad-
dinkhof 1983;

- toekomst buitendienst gemeente-
werken.

2. Militaire oefening
Op 30 oktober zullen er in deze ge-
meente militaire verplaatsingsoefe-
ningen worden gehouden. Er zal geen
gebruik worden gemaakt van losse
munitie. Particulieren hebben toe-
stemming verleend voor het betreden
van hun terreinen.

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 beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u Contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk.is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn1 op 15 oktober 1985
verleend!

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer R. van de Staay, Het

Hoge 60, voor het bouwen van een
berging aldaar;

2. Aan de heer H. Glazenburg,
Crayenesterlaan 62 te Haarlem,
voor het vergroten van een recrea-
tiewoning aan het Schapenmeer
18;

3. Aan de heer H.G. Harmsen, Burg.
Galleestraat 52, voor het bouwen
van een garage/berging aldaar;

4. Aan de heer M.J. Bruggeman, Het
Hoge 31, voor het vernieuwen van
een schuur aldaar;

5. Aan v.d. Wal B.V. Het Hoge 3, voor
het bouwen van een overkapping
voor bedrijfswagens aldaar;

6. Aan de heer G.A. Wesselink, de
Steege 15, voor het bouwen van 2
hondenkennels aan het Gulik 9.

4. Verleende vergunning voor het hou-
den van een aktie
Burgemeester en wethouders hebben
aan de muziekvereniging Sursum
Corda vergunning verleend voor het
houden van een slaatjesaktie.

Agrarische
gespreksavond
Jong Gelre
Maandagavond 28 oktober houdt de
afdeling Vorden van Jong Gelre haar
eerste gespreksavond in dit seizoen.
De heer Gosselink uit Hengelo, land-
bouwvoorlichter, zal dan het één en
ander vertellen over bedrijfsontwikke-
ling.
Bedrijfsontwikkeling is namelijk het
jaarthema van het A.J.K. en richt zich
op automatisering, mechanisering,
specialisering of juist differentiëring.
Deze avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum.

Wiersser tuinen
Door het fraaie herfstweer kende het
bezoek aan de Wiersser tuinen afgelo-
pen zondag een ongekende hoogte.
Al vroeg in de ochtend was er veel pu-
bliek. Aan het einde van de middag
bleken 3.180 toegangskaarten te zijn
verkocht.

Molen 'De Hoop'
draait tot en met
komend weekend door
Rob Stoltenhof is voornemens om
nog tot en met komende zondag door
te draaien met de molen "De Hoop".
Na eerfteleurstellende zaterdag (vrij-
wel geen wind) heeft hij vanaf zondag
de molen draaiende gehouden. "De
belangstelling is de afgelopen dagen
redelijk geweest. Ik hoooJiet toerisme
van het komende wee^Bti nog mee
te kunnen pakken", zo zernij hoopvol.
Ook is Rob Stoltenhof blij dat hij toch
nog enkele honderden guldens bijeen
heeft gekregen voor de Stichting Res-
tauratie Molen Bronkh^
Niet alleen gaat de m^p in Bronk-
horst Rob Stoltenhof ter harte, hij
heeft tevens de intensie om in het
Guinnes Book of Records opgeno-
men te worden. Zaterdag zag het hier
nu niet bepaald naar uit. Geen wind
en dus geen draaiende molen. Opper-
wachtmeester Gabriel was weliswaar
aanwezig om de tellerstand te kontro-
leren. De molen bleef evenwel op "de
plaats rust."
Gelukkig voor Rob Stoltenhof werd
het weer zondag beter. De wind stak
de kop op, zodat de molen kon gaan
draaien. In de loop van zondag diverse
bezoekers, waardoor toch nog gelden
voor de molen in Bronkhorst vergaard
werden.

Oudheidkundige
Vereniging
"Oud-Vorden"
Voor de oudheidkundige vereniging
"Oud Vorden" hield mevr. M. Heijink
uit Almen vorige week dinsdag een
dialect-voordracht avond in 't Pantof-
feltje.
Vooral haar rijke dialectwoorden keus
kwam hierin tot uitdrukking. Veel
woordvormen, die vroeger tot de da-
gelijkse taal behoorden, maar nu niet
meer gebruikt worden, kwamen in
haar voordrachten voor.

De keuze van de voordrachten had
wat meer volwassen kunnen zijn, ter-
wijl iets meer vaart in 't geheel de
voordrachten beslist ten goede zou-
den koen.
Wat niet weg neemt dat het altijd nog
een hele prestatie is anderhalf uur al-
leen te moeten praten voor een goed
gevulde zaal.

Stichting Vluchteling
Vorden helpt Mekke is een succes ge-
worden. De opbrengst is f 3592,25!!
Een ieder die hiertoe zijn of haar
steentje heeft bijgedragen HARTE-
LIJK DANK, namens het Vordens
Vluchtelingen comitée.
De gehele opbrengst is voor Mekke in
Zuid Soedan, want de hervormde - en
de gereformeerde diaconie en de ka-
tholieke PCI dragen de onkosten die
aan deze aktie verbonden zijn zelf.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Huizen bij de tijd
Dat is het thema voor de 22e zondag
na Pinksteren, met de woorden ge-
zegd van lied 37: "in deze wereld moet
gij wonen en huizen bij de tijd". In de
vervolglezing uit 2 Koningen 24 en 25
wordt de ondergang verhaalt van Jeru-
zalem, de belegering en verwoesting
van de Vredesstad en de wegvoering
van de inwoners van Israël naar de
ballingschap van Babel.

Wij zetten naast dit verhalende stuk,
het woord van de profeet Jeremia uit
Jer. 29:4-14.
Daar vinden we beschreven, hoe we
theologisch aan moeten met de bal-
lingschap waarin wij allen in deze we-
reld verkeren: zonder de vrede en het
hield van God te zien.

Wij moeten huizen bij de tijd, bij de si-
tuatie van nu. Gods belofte wil zich
hier en nu verwerkelijken. "Bidt voor
de stad Babel, want in haar straten
daagt eens een andere tijd".
De evangelielezing hierbij is uit Jo-
hannes 4:46-54. Daarin komt iemand
^«j Jezus, wiens zoon ziek is, met de
vraag of Jezus hem wil genezen. Jezus
weigert: het gaat jullie om tekenen en
wonderen, anders geloven jullie niet,
zegt Hij.

In hoeverre zijn ook wij afhankelijk
van een wonder, een teken? Hebben
we genoeg aan de belofte van toe-
komst, om daar vandaag naar te le-
ven? Dan blijkt de zoon genegen te
zijn. Het zondagslied is lied 296.

Vakantie ds. K.H.W. Klaas-
sens
Van dinsdag 29 oktober tot en met
maandag 4 november is ds. Klaassens
afwezig. U kunt in voorkomende ge-
vallen terecht bij uw wijkouderling.
Ds. H. Westerink is beschikbaar voor
beide wijken.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: S weder Wentink
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.J. Brummelman en A.
Heida; H.G.W.M. Besseling en
B.Th.M. Besselink; D.L. den Hollan-
der en H.H.C, van den Berg van Sapa-
roea.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens

KAPEL DE W1LDENBORCH
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
26 en 27 oktober dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 26 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277. Verder de hele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
26-27 oktober G. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

'Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

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.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

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.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Hoeveel zakgeld
krijgt de jeugd van Nederland?
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Zakgeld per maand
Jongens 6-12 jaar
krijgt nog geen
zakgeld
krijgt per maand:
- 1tot 5 gulden
- 6 tot 10 gulden
-11 of meer gulden
gemiddeld bedrag
per maand per
leeftijd:

6-7 jaar

43%

39%
13%
6%

/ 6,57

8-9 jaar

27%

36%
26%
11%

/7,28

10-12 jaar

11%.

18%
35%
36%

/ 14,32

Zakgeld per maand
Meisjes 6-12 jaar
krijgt nog geen
zakgeld
krijgt per maand:
- 1tot 5 gulden
- 6 tot 10 gulden
-11 of meer gulden
gemiddeld bedrag
per maand per
leeftijd:

6-7 jaar

46%

38%
12%
4%

/6,16

8-9 jaar

26%

39%
19%
15%

/ 11,54

10-12 jaar

16%

19%
36%
30%

/ 12,49

Verstandig omgaan met geld. Dat is een van de eerste dingen die u
uw kinderen graag wilt meegeven. Daarom is het vaak niet zo gemakke-
lijk om een verstandig bedrag aan zakgeld vast te stellen. Of te bepalen
wat ze er wel en niet van moeten betalen.

Onlangs is onderzocht* hoeveel de nederlandsa^inderen van 6 tot
12 jaar gemiddeld aan zakgeld van hun ouders krijgdP

Interessante informatie, u hierbij (met toestemming van de
uitgever) aangeboden door uw spaarbank met de S.

Met nogmaals de vermelding dat het om gemiddelde bedragen
gaat. En dat ouders en kinderen samen afspreken w^deel van het
zakgeld vrij besteedbaar is.

Waaraan besteden kinderen hun zakgeld?
Ook dit is onderzocht. En uit de uitkomsten blijkt dat veel

nederlandse ouders het zakgeld ook gebruiken om hun kinderen het
sparen bij te brengen. Meer hierover in een volgende publikatie.

Speciaal voo^fcjeugd heeft de Bondsspaarbank diverse aantrek-
kelijke spaarvormen, zoals de Piek-Fijn Rekening en het Kombi-Pakket.
Informeer er eens naar.

De gegevens in deze ad
uitgevoerd in opdracht vi
uitgever gepubliceerd.

tie zijn ontleend aan het Nationaal Onderzoek Jongeren bladen 1985,
media B.V. en Oberon B.V. en worden met toestemming van de

Een informatieve publicatie
van de bank met de

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 - Wesselerbrink: Wesserernering 42 -
't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 - Klein Driene: Schubertstraat 5 -
Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5
LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

DE VAUWEIDr

20 violen 8,75
Vele kleuren

Bij inlevering
van de
advertentie 7,75

Crocusbollen
25 stuks

Narcisbollen
20 stuks

Begonia
1 stuk

4,50
4,95
5,50

Volop verse snijbloemen

FABRIEK5

Onderhoud waarin
Oldenhave is gespeciali-
seerd.
Voor het reviseren van ma-
chines, installatiewerk, alle
soorten laswerk, etc. staan
wij dag- en nacht paraat
(ook in het weekend).
Alles bij één bedrijf, dus
snel, efficiënt en concur-
rerend in prijs.

INSTALLATILBEDf?! IF

GJ.OLDEMHAVE

Plan
Addinkhof

s

voorgevel

Te koop een nog te bouwen woonhuis, helft van twee onder een kap.
Hoekperceel met blijvend vrij uitzicht op agrarische grond.
Mogelijkheid voor slaapkamer op de begane grond.

Prijs vanaf 155.000,- all inn

Bouwkundig adviesburo
G.H. VaagS Het Hoge 26, Vorden. Telefoon 05752-1787



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Jan Gotink
Grada Gotink-Ten Arve

7261 CD Ruurlo,
18 oktober 1985
Margrietlaan 14

Dankbaar en blij geven wij U
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en mijn zusje

ELSKEDORIEN

We noemen haar

ELSKE

Willy en Ab
Hartelman-Dijkman
Thomas

16 oktober 1985
Hoetinkhof 135
7251 WJ Vorden

Wij willen hierbij iedereen be-
danken die in welke vorm dan
ook, ons zilveren feest tot zo'n
fijne dag hebben gemaakt

GERRITENANNA

TEN BOKKEL-WISSELS

Beunkstege 1
7 251 N A Vorden
Oktober 1985.

Voor de vele blijken van uw
medeleven zowel persoonlijk
als schriftelijk na het plotseling
overlijden van mijn lieve man
en zorgzame vader en opa

H. BANNINK

zeggen wij U hartelijk dank.

J. Bannink-Halfman

Boonk 2, 7251 BV Vorden

TED'S 1 2 3
LOTTO SHOW

deelname formulieren
verkrijgbaar bij:

A.WENTINK
Julianalaan

KLUVERS
SPORT TOTAAL
Zutphenseweg 41

DE"HERBERG"
Dorpsstraat 10

Sig. Mag. HASSINK
Raadhuisstraat

CAFÉ UENK
Nieuwstad

Ten Cate en Hollandia on-
dergoed voor dames en heren

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

heeft het.

Boomkwekerij Lucassen
Ganzensteeg 6, Kranenburg
Vorden.
Herfst is planttijd.
Voor uw tuin hebben wij ge-
kweekt Heesters en conife-
ren groot en klein, ook haag-
coniferen.
VERKOOP OP ZATERDAG
of bel even 05752-6721

A.s. vrijdag
25 oktober

klaverjassen
Zaal Schoenaker

20.00 uur.

Laat Henk Uw
haard hout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

VOLKOREN
in vele soorten van grof, fijn

tot biologisch.
Lekker en gezond, vers van de
warme bakker en dat proeft

U.
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Op zaterdag 2 november a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken

B.KORENBLEK
en

G.H. KORENBLEK-WONNINK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal ^
Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Vorden/ i
Kranenburg.

Wi/denborchseweg 17
7 251 KB Vorden.

2 T/m. 4: 7, Ba

Het aardse leven van bijna 9£ jaar is voltooid.

Nu istot haar Heergegaan onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

ANNA MARIA DIKKERS
Sinds 1976 weduwe van M. Kamphuis

geboren 27 december 1889.

Vorden: GA. Kamphuis
Vorden: M. Kamphuis

H. Kamphuis-Bloemkolk
Doetinchem: J.W. Scholten-Kamphuis

HJ. Scholten
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 21 oktober 1985
Bejaardenhuis 'De Wehme', Nieuwstad 32
Korrespondentie-adres:
GA. Kamphuis, Nieuwstad 32 B-1, 7251 AJ Vorden.

Donderdag 24 oktober a.s. is er gelegenheid om te con-
doleren vanaf 11.00 uur in het uitvaartcentrum van de
Monuta Stichting, Het Jebbink4ate Vorden, alwaarom
11.30 uur de rouwdienst gehouden zal worden.

De teraardebestelling zal plaatsvinden om 12.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een langdurige ziekte in het diaco-
nessenhuis te Meppel mijn lieve zoon en onze lieve
broer, zwager en oom

ANTONY KLEIN BRAMEL
echtgenoot van Grada Johanna Pelgrum

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: W.G. Klein Bramel-Jansen
Vorden: J.W. Klein Bramel-Breuker
Vorden: W. Klein Bramel

R. Klein Bramel-Haverkamp
Doetinchem: Z.W. Langwerden-Klein Bramel

E. J. Lang werden
Vorden: M. Klein Bramel

R. Klein Bramel-Schiphof
Baak: G.W. Klein Bramel

A. Klein Bramel-Harmsen.
Neven en nichten

Vorden 22-10-'85.

Correspondentie adres:
Jan Vermeerstraat 33
Meppel.

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.

Elke week de nieuwste

VIDEOFILMS
op VHS en V2000

Wel beter niet duurder!

FOTO - VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a - Hengelo Gld.

CHINEES - VORDEN
TAO SING'

Vanaf heden zijn wij

dagelijks geopend
openingstijd 12.00 - 22.00 uur

op dinsdag alleen van 16.00 - 20.00 uur

Dorpsstraat 28 - Telefoon 05752-1905

GELDIG van 24-10 t/m 26-10

Rundergehakt
per kg

VOOR DE BOTERHAM:

Leverworst
100 gram eigen fabrikaat

Saksische leverworst
100 gram eigen fabrikaat

MAANDAG:

Speklappen
per kg

DINSDAG

Verse worst
500 gram

WOENSDAG

Gehakt h.o.h.
500 gram

9,98

0,89
0,99

6,98

4,98

4,98
K

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

q© juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

,Mt Herberg"
VORDEN

EVENEMENTEN-en

MEDEDELINGENKALENDER

ZATERDAG 26 oktober
o.l.v. muziekvereniging Sursum Corda verlenen wij
weer onze medewerking aan hun jaarlijkse grote

SLAATJESAKTIE

Huis aan huis worden U door de leden slaatjes
te koop aangeboden a f 4,- per stuk alle voorzien van

een nummer. Op een aantal zal een heerlijke salade
t.w. van f 25,- als prijs vallen.

ZATERDAG 2 NOVEMBER IN ONS CAFÉ:
's avonds vanaf ca. 22.00 uur zang, mime en dans

door het duo
"SAMBA SALAD"

entree f 2,50.

ZATERDAG 9 NOVEMBER
is ons café-rest van ca. 18.00 tot 24.00 uur

GESLOTEN
i.v.m. de grote opkomst tijdens de reünie van de Open-
bare Basisschool.

ZATERDAG 16 NOVEMBER
IN DE GROTE ZAAL

o.l.v. karnavalsvereniging "De Deurdreajers"
PRINSENBAL

orkest EXPRESSO, bekendmaking nieuwe prins.

VRIJDAG 22 NOVEMBER IN HET CAFÉ
vanaf ca. 22.00 uur een optreden van de schotse

zanger
"MICHAEL ROBINSON"

VRIJDAG 29 NOVEMBER
IN DE GROTE ZAAL

organiseren de mensen achter de HAM-party een
gezellige avond met videofilm van het bekende festijn

Live orkest.

ZONDAG 1 DECEMBER
IN DE GROTE ZAAL

DANSAVOND
voor ouderen o.l.v. mevr. Cornegoor met als gasten

natuurlijk Sint en Piet.
. Verrassing voor elke bezoeker.

VRIJDAG 6 DECEMBER
Ontvangt elke bezoeker van de Herberg een leuke at-

tentie

VOOR UW AGENDA!! KARNAVAL 1986 8, 9, 1 O
en 11 februari in de Herberg met o.a.

HANSKA DUO, SUPERFORMATIE "FREE SEN-
CE" en "ARIE RIBBENS".

,Jte Herberg"

GMvL - NBvP -Jong Gelre
afdelingen Vorden

houden hun

FEESTAVONDEN
op 1 en 2 november a.s. in het Dorpscentrum: door leden van
Jong Gelre wordt het toneelstuk opgevoerd:
„ACH VADER LIEG NIET MEER..."
Beide avonden dansen na met muziek
1 nov. "VRIESE" - 2 nov. "SUNDAY".
Aanvang beide avonden om 19.45 uur, zal open 19.15 uur.

//////////////////^^^^^^

!40
jaar

Dit is alweer de laatste week van onze feestmaand

Deze week van 24 t/m 30 oktober

KADOBONNEN
TREKKING!

Iedere klant heeft kans op een kadobon
ter waarde van

5,--10,--15,--20,-

25,-

l

lI
///////////////^^^^^^

SALON VOOR DAMES EN HEREN
Zutphenseweg 21 - Vorden - Tel. 05752-1215

®

1
NMS Spaaraktie

Van maandag \A t/m donderdag 3\ okt. a.s. kan iedereen gebruik
maken van een zeer aantrekkelijke spaaraanbieding bij de NMS Spaarbank
Uw NMS spaaradviseur kan u er alles over vertellen.

NMS VOOR
DEHOO
Bovendien ligL voor u klaar het schitte-
rende stripboek 'Bibi's Vertellingen'
deel 2. Iedereen die tijdens de aktie-
periode een nieuwe spaarrekening opent
(met een eerste inleg van minimaal
f 100,-), krijgt dit kleurrijke boek als
welkomstgeschenk kado (of naar keuze
f7,50 spaarpremie).
Voor nieuwe jeugdige spaarders (tot
18 jaar), hebben we ook een leuke atten-
tie. Wie in de akrieperiode een nieuwe
jeugdspaarrekening opent (met een
eerste inleg van minimaal f25,-), krijgt

van de NMS een handig karabijn-
haak horloge met sleutelkoord

kado (of naar keuze f7,50 spaarpremie).
Alleszins de moeite waard dus, om eens
binnen te lopen bij uw NMS spaar-
adviseur.

NMS spaaradviseur:

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden Telefoon 1531

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G LI M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118. /



SPECIALE AANBIEDING:
DEZE WEEK

MÜSLIBOL
van 3,95 voor

2,65
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

FILMHUIS VORDEN
Nieuwstad 20,
tel. 05752-1647
KAOS
Woensdag 30 oktober
Aanvang 20.15 uur.

Te koop: nieuwe guitaar
(Cortis) in hoes, set snaren,
twee muziekboeken f 195,-.
Tel. 05752-3308.

Te huur gevraagd te Vorden:
zelfstandige woonruimte.
Tel. 05752-3410.

Te koop wegens verbouwing:
een gasfornuis aardgas in
goede staat.
Tel. 05752-6461
's avonds na 18.00 uur.

Te koop: aardappelen.
SCHOUWEN,
Baakseweg 1,tel. 1449.

23 november a.s. Vordens
Toneel in het Dorpscen-
trum. Komt U ook??

Vrijstaande woningen
schoo,s,r,7 LEEFLANG

Vorden
tel 05752-2737 ARCHITECTUUR

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

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

Te koop: bloeiende winter-
violen.
KWEKERIJ HENDRIKS,
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg,
Tel. 05753-1395.

Het overschrijven van super
8 films naar video f2,- per
minuut.
FOTO-VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a, Hengelo Gld.

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J M. UfTERWEERD B.V.
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Te koop: droog openhaard
hout en boerenkool voor
consumptie.
Tel. 6646.

Zo'n fijne warme halfwol-
len onderblouse koopt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPMENSEWEG 29 . VORDEN • TtL 05752-197

Kunstgebittenreparatie.

DROGISTERIJ
TENKAIE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Niet voor niets kiezen velen voor

Veel goede merken, óók in grote maten ruime keuze
Aktuele mode voor de jonge vrouw
Vanaf nu weer goed bereikbaar. Ruime parkeergelegenheid.

RUURLO

DAMESAFDELING
Mantels v a
Jacks v a
Japonnen v a
Rokken v a
Pantalons va.

159,-
149,-
125,-
59,-
49,-

KINDERAFDELING
JackS v a

Pointer jacks v a
Manteltjes v a
Broeken va.

69,
89,
89,
35,

Pullovers en sweatshirts v a 25,-

HERENAFDELING

Tweedpantalons v.a.
JackS v.a

Pullovers v a
CoatS v a

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

Jonge
Florijn

16 95deze week • \J f+J *J

Vinotheek
SMIT
Burg. Galleestraat 10
Vorden

Najaarsaktie
Geldig tot 20 november 1985

zonnebankkuur
f45,-
10 x 30 minuten

Verbranden is uitgesloten

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
l O verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Veilig bruin worden
met een sunf/'t zonnebank

Nu nog bruin worden kan!

.„m|mj,,„ j......
^H
17^

indoor sport vorden •

Burg. Galleestr. 23 - Vorden
Telefoon 05752-3433

Prachtig bewerkt, rustiek, massief
eiken

nr

KEUKEN
F ter gelegenheid van Agrado voor minder
r dan de helft van de prijs: Ja U leest het
: goed: meer dan

50% KORTING
—- op de normale prijs van f 12080,- nu dus

LI Q.999,M incl. BTW

Daarvoor leveren wij u franko huis een
keuken welke bestaat uit:
Een ruime hoge servieskast met vier
legplanken, breed 50 cm; een hoge om-
bouwkast ten behoeve van de geïnte-
greerd in te bouwen koelkast een on-
derkast van 120 cm voor de spoelbak:
een 60 cm brede ombouwkast voor de
oven, een onderkast met lade en ver-
stelbare legplank, breed 50 cm. Wand-
kasten van 50 cm en 120 cm breed met
elk twee verstelbare legplanken, front-
paneel voor wasemkap. Travertin-

motief kunststof werkblad met R.V.S. spoelbak, zwaar geprofileerde massief eiken krans- en lichtlijsten voor alle kas-
ten. Dit geheel gecompleteerd met inbouwapparaten van europa's grootste apparatenfabrikant: elektrische oven
met kookplaat, geïntegreerde koelkast en geïntegreerde wasemkap.
Bovenomschreven keuken is naar wens uit te breiden en of anders samen te stellen.
Kom vrijblijvend een kijkje nemen.
Tot ziens in Ruurlo of op AGRADO

Holtslag Bouwmaterialen B.V. Ruurlo
Spoorstraat 28 - Telefoon 05735-2000

Buitenlands bier festijn
Het avontuur om buitenlandse bieren te drinken maken we ook

betaalbaar, 's Zaterdags van 14.00 tot 17.00 uur in DE TIMMERIEË

3 SOORTEN BIER VAN DE TAP
nl. Grolsch pils. Diebels alt; Grolsch bokbier

en natuurlijk een assortiment aan flesjes: o.a. Vollenhove stout,
Hertog-Jan, Guinnes, Geuze Lambik, Duvel, Kriek Lambik,

Trappist, Tuborg, Dortmunder, John Buil, enz.

VOOR UW PLEZIER 2.- PER FLESJE
Dinsdag 's avonds vanaf 18.00 uur GESLOTEN

Timmerieë «/•
RESTAURANT* CAFÉ N

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsvdd Tel.05751-336

zware tandwielkast voor, naar gelang
het type, 1, 3 of 12 rotorsnelheden,

schakelbaar d.m.v. een handel.

uiterst solide aandrijving d.m.v.
tandwielen

freesas met flensbevestiging
voor snelle dé- en montage.

MALETTI
Te huur: frees 1.80 mtr.

LMB HENGELO 05753-1964
ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO (GLD)

'REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD

.Rietbergerstraat 34, Zutphen
'Tel. 05750-15410

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

'Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

SPECIALE AANBIEDING
DEZE WEEK:

GEVULDE KRENTESLOF
METSPUS
van 3,65 voor

2,95
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Speciale aktie
DIA-PRINT

Foto van dia

Formaat:
9 x 13 cm

10 x 15 cm
13 x 18 cm

Prijs:
0,95
1,10
1,80

FOTO-VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a - Hengelo

Wij garanderen kwaliteit

Bekendmaking

Faillissementsverkoop van

nieuwe meubelen
30-50% KORTINGmet

VERKOOP:
Donderdag 24 oktober 10.00 - 18.00 uur

Vrijdag 25 oktober 10.00 - 21.00 uur (koopavond)
Zaterdag 26 oktober 10.00 - 17.00 uur

In

Hotel - Restaurant BAKKER
Dorpsstraat 24 Vorden
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Toekomst buitendienst gemeentewerken te Vorden

Meerderheid commissies adviseren
B&W 3000 gulden beschikbaar te
stellen voor nog een rapport
Uitgaande van de adviezen zoals die dinsdagavond tijdens een gezamenlijke vergadering van de commis-
sies financiën en openbare werken aan het college zullen worden uitgebracht, zal de raad van Vorden dins-
dagavond 29 oktober met zeven stemmen voor (complete CDA fraktie en de beide wethouders) en zes te-
gen (fraktie P.v.d.A. en fraktie WD) besluiten om 3000 gulden beschikbaar te stellen voor een inventari-
satie van alle werkzaamheden die door gemeentewerken worden verricht.

Zijn deze gegevens eenmaal bekend
dan zullen bedrijven worden uitgeno-
digd een prijsopgaaf in te sturen. Aan
de hand van de uitkomst van deze of-
fertes zal dan de nadere besluitvor-'
ming kunnen plaatsvinden zo lichtte
wethouder J.F. Geerken het college-
voorstel nogeens toe.
De heer F.Th.L. van Elk, distriktsbe-
stuurder Abva-Kabo had voorafgaan-
de aan het debat, dat voor de vrijwel
komplete dienst gemeentewerken
werd bijgewoond, duidelijk te kennen
gegeven tegen privatisering te zijn. "Je
kunt dan wel werkzaamheden als ge-
meente naar particulieren overdragen
maar dan moet de apperatuur ook
worden overgenomen anders is hier
wel sprake van kapitaalvernietiging.
Zomaar opdrachten aan anderen ver-
strekken betekent langdurige kon-
trakten afsluiten.
Wat is niet flexibeler dan te beschik-
ken over een eigen dienst die je kunt
gebruiken wanneer je ze nodig hebt",
aldus distriktsbestuurder van Elk die
nog opmerkte dat de financiële toet-
sing van het college (dienst gemeente-
werken tegenover privatiseren) in het
nadeel van het college uitvalt.
De heer P. Bosters, voorzitter van de
afdeling Vorden/Hengelo van de Ab-
va-Kabo vond het een kwalijke zaak
dat het college momenteel al duchtig
bezig is voorstellen tot privatiseren te
onderbouwen.
"De vraag of privatisering goedkoper
is moet eerst nog beantwoord wor-
den. Waarom nu al op voorhand za-
ken aandragen die wijzen op privatise-
ren", zo vroeg de heer Bosters zich af.

M. Groen (WD): "College-
voorstel onbegrijpelijk en
ondoordacht"

De heer M. Groen die namens de
fraktie van de WD het woord voerde
noemde het standpunt van het college
onbegrijpelijk en ondoordacht. Hij
kon geen argumenten vinden die plei-
ten voor privatisering. "Vaii de be-
stuurlijke flexibiliteit zijn we niet
overtuigd. In financieel opzicht biedt
het ook geen voordelen. Het is wel
een nadeel dat wanneer je tot privati-
sering overgaat dit kwaliteitsterug-
gang van de werkzaamheden bete-
kent", aldus de heer Groen die na-
mens zijn fraktie tegen het voorstel
van het college stemde.

De heer W.B.J. Lichtenberg sprak na-
mens de gehele fraktie van het CDA.
"Wij hebben geen enkele moeite met
het beschikbaar stellen van die 3000
gulden. We doen dit met een gerust
hart. Privatisering kennen we nu toch
ook al. Kijk maar naar het schoonhou-
den van dit gebouw (gemeentehuis),
het ophalen van huisvuil, het leegzui-
gen van kolken. De volgende fase is
gewoon het afwachten van de offertes
en dan zien we wel verder", aldus
Lichtenberg.

De heer A. Ploeger vertolkte de ge-
voelens van de fraktie van de PvdA.
Hij stelde uitdrukkelijk in deze fase te-
gen het collegevoorstel te zijn. "Neem
het rapport Hendriks als uitgangspunt
en bekijk dan wat de mogelijkheden

zijn", zo adviseerde hij.
Voor het totale collegebeleid over de-
ze materie had Ploeger geen goed
woord over. "We zijn er nu al ander-
halfjaar mee bezig en al die tijd wordt
het personeel aan het lijntje gehou-
den. Er is geen enkele redenen om de
privatisering zoals het college dat
voorstaat, door te zetten", aldus Ploe-
ger die er op wees dat het voltallig ad-
vies orgaan (Georganiseerd Overleg)
tegen het voorstel van het college was.

Minachting
Distriktsbestuurder van Elk zei na
afloop van het debat perplex te staan.
"Ik ben kompleet verrast. Uitgaande
van het unanieme standpunt van
Georganiseerd Overleg dacht ik bij
mijzelf daar kunnen B&W niet meer
onderuit. Ik hoor daar nooit meer wat
van. De heer van Overbeeke die in dit
Georganiseerd Overleg namens de
raad zitting had, was het roerend met
het G.O. eens en nu vanavond schaart
hij zich achter het standpunt van de
CDA-fraktie.
De raad zou de heer van Overbeeke
volgende week moeten terugfluiten.
Ik denk dat het gaat om het prestige
van de CJ3A wethouder (de heer
GeerkerjJP
Ik proef uit deze gang van zaken een
duidelijke minachting tegenover het
Georganiseerd Overleg", aldus een
verbitterende distriktsbestuurder Van
Elk.

De raad vah Vorden heeft dinsdag 29
oktober het laatste woord.

Woensdag 16 oktober jl. was de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd,
gehouden door Slager Jan Rodenburg. Jammer dat er maar zo weinig
belangstelling was, want mevr. Riek Schagen had het heel gezellig ge-
maakt. En nu de prijswinnaars: 3 t/m 6 jaar Ie prys Walter Olivier
Rattink; 7 t/m 9 jaar Ie prys Ilse Franken. 10 t/m 12 jaar Ie prys Ma-
rije Bloemendaal. Wolters prys ligt nog op hem te wachten. De 2 an-
dere winnaars waren by de prijsuitreiking. Alle drie PROFICIAT.
Slagerij Jan Rodenburg bedankt mevr. Riek Schagen hartelijk voor al
haar moeite en de gezellige middag.

Toneel - feestavonden
GMvL - NBvP - Jong Gelre
De gezamenlijke toneel-feestavon-
den worden gehouden op l en 2 no-
vember a.s. in het Dorpscentrum te
Vorden, Door leden van Jong Gelre
zal op deze avonden een kluchtig spel
opgevoerd worden in 3 bedrijven.
Het toneelstuk is getiteld: "Ach vader
lieg niet meer", geschreven door Hans
Kirchhoff vertaald door Kim Keule-
mans. Medespelenden zijn: Dick Re-
gelink, Wilma Rossel, Ina Broekgaar-
den, Herien Tiessink, Wim Bannink,
Henk Tjoonk, Absie Gotink, Adriaan
Eskes en Jan Borgman.
Regisseur Henk Broekgaarden, Souf-
fleuse Hannie Harmsen, Grimeuses
Ina Eskes en Ina Regelink.
Korte inhoud: De heren des huizes
verzinnen een mooi verhaal, zodat
hun vrouwen allen op vakantie naar
Zantvoort moeten, om daarna zelf
flink te gaan boemelen. Zelfs aan-
staande schoonzoon Karel, die to-
neelspeler is, wordt ingeschakeld om
te zorgen dat schoonmama, die op het
huis zou passen, overbodig wordt.
Maar wat te doen, als schoonmama
toch komt opdagen om roet in hun
boemel-eten te gooien en de vrouwen
tot overmaat van ramp onverwachts
voor hun neus staan?
De eerste avond wordt verzorgd door
de Gelderse en de Plattelandsvrou-
wen. Na afloop van het toneelstuk is
er dansen met medewerking van het
dansorkest "Vriese".
De tweede avond wordt geheel ver-
zorgd door Jong Gelre, op deze avond
is er na het toneelstuk dansen met
muziek van „Sunday".

Slaatjesaktie
"Sursum Corda"
i.s.m. "De Herberg"
Zaterdag a.s. zal de Chr. Muziekvere-
niging "Sursum Corda" U in samen-
werking met "De Herberg" heerlijke
slaatjes aanbieden. Deze aktie, die
grotendeels door de supporters van de

vereniging is opgezet, is bedoeld om
de financiële nood van de vereniging
enigszins te verlichten. Door de ge-
weldige toename van het aantal leer-
lingen (40!!), stijgen ook de kosten die
daarmee zijn gemoeid.
Denkt U maar eens aan de salarissen,
de huur en niet te vergeten de instru-
menten! Daarom hopen we dat U het
zich het komend weekend gemakke-
lijk maakt met het eten, door die ge-
weldige slaatjes van ons te kopen.
Door Uw eetlust verlicht U onze
financiële zorgen. Meer dan 100 men-
sen van onze vereniging zullen aktief
zijn met het maken en verkopen van
de slaatjes. Tevens kunt U door mid-
del van een nummer dat op het dek-
seltje staat een echte, grote herbergsa-
lade winnen. Bij voorbaat hartelijk
dank voor Uw medewerking. Zie ad-
vertentie in dit blad.

Amnesty International
en de aktie
"Toekomst achter tralies"
Jeugd en toekomst zijn twee begrip-
pen, die dikwijls met elkaar in verband
worden gebracht. Maar helaas zijn er
veel jongeren wier toekomst er niet zo
rooskleurig uitziet. In veel landen
waar mensenrechten worden ge-

schonden worden jongeren, soms nog
kinderen, niet ontzien. Het jaar 1985 is
door de Verenigde Naties uitgeroepen
tot Internationaal Jongerenjaar. Am-
nesty International sluit zich daarbij
aan, door van 21 oktober tot eind no-
vember actie te voeren voor jongeren
die vanwege hun politieke overtuiging
gevangen zitten, die zijn gemarteld of
"verdwenen", verbannen zijn naar af-
gelegen streken of hun woonplaats
niet mogen verlaten.
Marco Yuncacallo is een veertienjari-
ge leerling van de Gonzalez-Vigil-
school in Huanta, Peru. Hij werd, naar
verluidt, op 27 oktober 1983 in Huanta
door mariniers gearresteerd. Dat ge-
beurde op straat, terwijl hij op weg was
om suiker te kopen. MARCO was al
een keer door mariniers gearresteerd,
op 25 juli 1983, en is toen gemarteld.
Zijn vader, lid van de partij Acción Po-
pular, zou hebben verklaard, dat zijn
zoon verlamd is aan zijn«benen. Voor-
zover Amnesty International weet, is
zijn detentie niet erkend en zijn ver-
blijfplaats onbekend.
Wat kunnen de Vordense Jongeren
doen? Scholen, clubs en catechesatie-
groepen ontvangen van de Amnesty
Groep informatie over deze aktie.
Zij kunnen voorgedrukte kaarten ver-
sturen, en zo meewerken aan de vrijla-
ting van een aantal jongeren.

Zij kunnen meedoen aan een cartoon
en gedichtenwedstrijd. De tien beste
inzendingen worden doorgestuurd
naar het hoofdkantoor van Amnesty
International in Amsterdam. Men wil
volgend jaar een boek uitgeven met
cartoons en gedichten, die door jonge-
ren zijn gemaakt.
Op 10 december, de dag van de Rech-
ten van de Mens, zal er een jongerena-
vond worden gehouden in het Dorps-
centrum. Hier worden alle gedichten
en cartoons die in Vorden zijn ge-
maakt tentoongesteld.
Er zal een theatergroep uit Neede op-
treden en er is een dia serie beschik-
baar.

Er zijn al een aantal jongerengroepen
en scholen benaderd. Als IEDER-
EEN zo enthousiast BLIJFT MEE-
DOEN komen er misschien mede
door de aktie van Vordense jongeren
een aantal jonge mensen vrij in Syrië,
Cyprus, Peru en Joegoslavië!

PS. Er zou ook geschreven worden
voor Ulf Schroeter en zijn drie vrien-
den in de DDR. Zij zaten gevangen,
omdat ze wilden emigreren. Vanuit
Londen ontvingen we het bericht, dat
Ulf inmiddels is vrij gelaten en dat zijn
drie vrienden waarschijnlijk binnen-
kort vrijkomen!!

Mime- en muziektheater
"Samba Salad" in De Herberg

Het mime-dans en muziektheater Samba Salad komt zaterdagavond 2 november een voorstelling verzor-
gen in café de Herberg te Vorden. Een regelmatige bezoeker van dit bedrijf bracht eigenaar C. ten Barge
op het idee dit duo, bestaande uit Herman Link en Rita Iny, eens in Vorden te laten optreden.

Samba Salad verzorgde inmiddels
meer dan 500 voorstellingen in heel
Europa en Zuid Amerika met overal
lovende kritieken in verschillende
dagbladen.

Hun programma bestaat uit mime,
dans en muziek. Op deze avond zal
het accent op het laatste, dus de mu-

ziek, komen te liggen ook al om de be-
perkte ruimte.
Vrijdagavond 22 november treedt in
het café de schotse zanger "Michael
Robinson" op die in heel Nederland
bekendheid geniet met geweldige ver-
tolkingen van oude nummers van
Beatles, Rolling Stones, Neil Dia-
mond, Simon en Garfunkel enz.

Nieuwe luifels
Een leuke aanblik in het dorp zijn de
nieuwe luifels bij „de Herberg" ter ge-
legenheid van haar 6 jarig bestaan
werd even een foto gemaakt. Corrie
zou Corrie niet zijn als hier niet even
bij stil werd gestaan en een feeste werd
gebouwd.

Sint Nicoiaas
Informatie over de
Sint Nicolaaskrant

Wij ontvingen bericht dat de intocht van de goede Sint op zaterdag 23
november zal plaatsvinden.
De Vordense Winkeliersvereniging maakt er weer een feestelijke intocht
van. Op 15 november start men al met een speciale bonnenuitgifte
waarmee een ieder zijn voordeel kan doen.
Weekblad Contact komt in de week van 18-22 november met een
feestelijk St. Nicolaasnummer wat wordt verspreid in Vorden,
Steenderen, Baak, Warnsveld, Wichmond en Vierakker en welke
verspreid wordt per post, dus een ieder kan dan profiteren van de
speciale aanbiedingen van de winkeliers.
Voor de kinderen wordt er weer een tekenwedstrijd aan verbonden en
voor de ouderen wordt een puzzel geplaatst.
Vrijdag 1 november dient de copy voor advertenties in het bezit te zijn
van Drukkerij Weevers.
Werk allen mee om er weer een echt feest van te maken voor jong en
oud.



Voetbalvereniging Vorden gaat
nieuw clubhuis bouwen
Huidige accomodatie te duur en niet functioneel
Het bestuur van de voetbalvereniging "Vorden" heeft goede hoop dat in maart 1986 met de bouw van een
nieuw clubhuis begonnen kan worden. Het huidige clubhuis is nl. in een dusdanige staat dat het de vereni-
ging jaarlijks een flinke bom duiten kost. Voorzitter Jan van Ark: "Het is een complex van factoren. We
geven jaarlijks zo'n 30.000 gulden uit aan onderhoud, schilderwerk e.d. De vloeren beginnen slecht te
worden, het dak begint te lekken. Met name de stookkosten lopen enorm op. Bovendien is het huidige
clubhuis te groot van omvang. In feite niet functioneel genoeg. Het is gewoon niet langer verantwoord om
op deze wy/e door te gaan", aldus Jan van Ark.

ge voetballertjes wel aan. Ook van de
zijde van de ouders was er een flinke
belangstelling. Op zaterdag 26 okto-
ber komt Rene Hiddink wederom
naar Vorden. Hij zal dan een aantal
wedstrijden van de pupillen gaan be-
kijken en hierop zijn visie geven.

Volleybal

De plannen om tot een nieuw club-
huis te komen dateren al uit 1980.
Toen leerde een eenvoudig reken-
sommetje dat bruintje de kar op gege-
ven moment niet meer zou kunnen
trekken. De Activiteiten Commissie
van de Voetbalvereniging Vorden is
toen begonnen met het maken van
plannen en het organiseren van akties
om, wanneer het éénmaal zover was,
over de benodigde gelden te kunnen
beschikken.
In het organiseren van bingoavonden
vond men onder meer een middel om
geld bijeen te krijgen.
Het organiseren van bingoavonden
betekent echter wel dat er een enorme
wissel wordt getrokken op de vrije tijd
van verschillende leden van deze acti-
viteitencommissie. Jan^ van Ark
neemt hier in zelf het voortouw, door
jaar in jaar uit bijna alle maandagavon-
den (tenminste 48x) present te zijn.
Samen met Jan en Gerard Meijer,
Theo Schotsman, Leo Slütter, Wim
en Swannie Buunk en Jopie en Henny
Bosch en bijtoerbeurt een bestuurslid
worden er heel wat centjes binnenge-
haald. Daarnaast worden er verlotin-
gen op touw gezet, bazars georgani-
seerd en niet te vergeten de sponso-
ring.

Noodzakelijk
Hoe noodzakelijk de bouw van een
nieuw clubhuis is wordt duidelijk
wanneer men bedenkt dat het huidige
onderhoud neer komt op ruim hon-
derd gulden per lid. Bij de meeste ver-
enigingen bepaalt de kantine op-
brengst het voortbestaan van de ver-
eniging. Bij Vorden zijn deze opbreng-
sten ook hard nodig. Het afgelopen
jaar b.v. werd afgesloten met een batig
saldo van f 372,-.
Bij de voetbalvereniging Vorden is
men dan ook wat blij dat de activitei-
tencommis'sie er in slaagt om langs an-
dere wegen een "potje" te kweken
voor het nieuwe clubhuis. Inmiddels

heeft de welstandscommissie de teke-
ning goedgekeurd en is ook de Ge-
meente Vorden reuze enthousiast.
Met het ontvangen van een bedrag uit
de sporttotalisator plus de gelden die
Vorden zelfheeft verdiend en nog zal
moeten verdienen, betekent het nl.
dat de Gemeente Vorden niet in de
buidel hoeft te tasten. Voorzitter Jan
van Ark: "We proberen de gemeente
niet op kosten te jagen".

300.000 gulden
Het plan dat "Vorden" voor ogen staat
gaat in totaal zo'n 300.000 gulden kos-
ten. Het huidige clubhuis wordt afge-
broken (op deze plek komt een oefen-
hoek). De huidige zes kleedkamers
blijven bestaan. Hier wordt een stuk
van 14 x 14 m2 bij aangebouwd. Be-
stemd voor bestuurskamer, keuken
een een tweetal bergruimtes. Er ko-
men ruimtes voor de scheidsrechters,
garderobes, opslagplaats voor mate-
rialen e.d. De douche ruimtes in de
kleedkamers worden groter. De kanti-
ne op zich (14 x 9m2) biedt plaats aan
circa 70 personen, terwijl aan de bar
ook nog eens plaats is voor dertig per-
sonen.
De toegang tot het sportpark zal ver-
plaatst worden naar de inrit zoals dat
vroeger het geval was, direct naast het
zwembad. De parkeermogelijkheden
zullen ook worden verbeterd. Het ligt
tevens in de bedoeling om de velden
te verschuiven. De velden twee en
drie gaan dan circa tien meter naar
achter waardoor het hoofdveld rich-
ting zwembad wordt verplaatst.

Projectontwikkelaar
Het in Vorden veel besproken plan
van een projectontwikkelaar die een
aantal bungalows wil gaan bouwen
kan ook de voetbalvereniging Vorden
treffen.
Voorzitter Jan van Ark hierover:

"Wethouder Geerken heeft ons sum-
mier iets over deze plannen verteld.
Gaan deze plannen nl. doorman wor-
den de huidige voetbalvelden opge-
slokt. Voor ons verder geen bezwaar
als de gemeente ons dan maar wel een
accomodatie in het vooruitzicht stelt,
dat aan onze eisen voldoet. Voorlopig
gaan we er vanuit dat we in maart 1986
met de bouw van het nieuwe clubhuis
kunnen beginnen. Zo niet dan dient
de gemeente ons beslist voor l de-
cember a.s. op de hoogte te stellen van
wat nu wel haar bedoeling is. Uitstel
van de bouw tot na 1986 betekent
voor ons nl. dat we dan nog minstens
eenjaar met hoge energie- en onder-
houdskosten te maken hebben. Deze
extra kosten zullen dan m.i. wel door
de gemeente betaald moeten wor-
den".
Leo Slütter die eveneens nauw bij de
plannen van het nieuwe clubhuis be-
trokken is stelt verder nog dat het voor
de vereniging van het grootste belang
is dat "Vorden" in een zo vroeg moge-
lijk stadium bij eventuele gemeentelij-
ke plannen betrokken wordt.
Intussen gaat de activiteitencommis-
sie onverdroten voort met het organi-
seren van allerlei acties. Zo zal er eind
oktober een grote verloting op touw
worden gezet waarvan de opbreng-
sten niet alleen voor het nieuwe club-
huis aangewend zullen worden maar
tevens ter ondersteuning van de acti-
viteiten van de jeugdafdeling.
De A.C. prijst zich bijzonder gelukkig
in de voorzitter van de jeugdafdeling
de heer^Henk de Jonge, een persoon
te hebl^gevonden die een ruime er-
varing heeft met de verkoop en distri-
butie en die bereid is zijn schouders
onder deze actie te zetten.
Vanaf vrijdag 15 november tot en met
zonda^jj november organiseert de
Activi^Rncommissie in het Pantof-
feltje BOT grote bazar. De revenuen
hiervan zullen eveneens voor het
nieuwe clubhuis worden aangewend.

Zaterdagvoetbal
Ratti l - Beekbergen l 1-1
Ratti heeft afgelopen zaterdag de kop-
positie in de 2e klasse A weten te
handhaven maar kwam in de Kranen-
burg niet verder dan een 1-1 gelijkspel
tegen de nummer 2 Beekbergen.
Gedurende de eerste helft had Ratti
de beste kansen. Gerard Waarle kreeg
al vrij snel de mogelijkheid om Ratti
op een 1-0 voorsprong te brengen,
maar hij verloor in een l tegen l posi-
tie de bal aan de Beekbergense doel-
man.
Even later werd dezelfde Gerard
Waarle in het 16 metergebied onder-
uitgehaald, maar de scheidsrechter,
legde de bal buiten de beruchte lijnen.
Na ongeveer 20 minuten spelen was
het wel raak. Een uitstekende voorzet
van Harm Welleweerd werd verkeerd
beoordeeld door de keeper van Beek-
bergen. Jan Willem de Hart kon de bal
klaarleggen voor Peter Immink die
eenvoudig in kon schuiven en Ratti op
een 1-0 voorsprong bracht.
Na rust werd het spel harder. Beekber-
gen zetten Ratti onder druk en de uit-
stekend keepende Ratti-goaly Her-
bert Rutgers moest enkele malen als
redder in nood fungeren. Na een half
uur spelen geluke het Beekbergen
naast Ratti te komen en van afstand
de 1-1 stand te realiseren. Een vrije
trap van Ratti-zijde stuitte echter op
de lat.
Met dit terechte gelijkspel blijft Ratti
voorlopig aan de leiding in de 2e klas-
se A. Aanstaande zaterdag spelen de
Kranenburgers in Apeldoorn tegen
het lastige Z.V.V.

Damesvoetbal
Ratti - Witkampers
Zondag 20 oktober jl. speelden de da-
mes van s.v. Ratti tegen de dames van
Witkampers. In de Ie helft waren het
de Witkampers die de toon aangaven,
maar na een paar counters van Ratti-
zijde, waren zij die de betere kansen
hadden. Het bleef in de Ie helft 0-0.

De 2e helft was er één wijziging aan
Ratti-kant terwijl Witkampers onge-
wijzigd bleef. Ratti begon meteen
aanvallend daardoor waren er goede
kansen.
Na 10 minuten werd eraan Ratti-zijde
de tweede wijziging aangebracht. Kort
daarna werd een dame van Ratti on-
deruitgehaald, waardoor er een vrije
trap dicht bij de 16-meter ontstond."
De vrije trap werd op schitterende wij-
ze genomen door Jolanda Temmink.
Deze bracht de stand op 1-0 in het
voordeel van Ratti.
Twintig minuten voor tijd blesseerde
Jeanet Bijen (keepster van Ratti) zich
vrij ernstig en moest van het veld wor-
den gedragen. Zodat de dames van
Ratti met 10 dames verder moest met
10 dames hield Ratti goed stand.
Na 80 minuten gespeeld te hebben
bleef de stand 1-0 voor. Ratti.
Volgende week moeten de dames
voetballen tegen medekoploper ZVV
'56 uit Apeldoorn.

Vorden verslaat
Overwetering
met 3-1
Vorden l heeft zondag een verdiende
3-1 zege behaald op het bezoekende
Sp. Overwetering. Daarmee is de
vorm die twee weken geleden tegen
UD werd ingezet, doorgetrokken. Het
betekent tevens dat de geelzwarten
een behoorlijke sprong op de compe-
titieladder hebben gemaakt. Koploper
in de Hoofdklasse is Loenermark.
Vorden heeft drie verliespunten meer.
In de ontmoeting tegen Sp. Overwete-
ring kreeg Harry Klein Brinke in de
beginfase al een uitstekende moge-
lijkheid de score open te breken. Het
gelukte hem echter niet.

Na een kwartier spelen was het wel
raak, toen Kees Jansen Bas Oosterink
in staat stelde te scoren 1-0.
De thuisclub bleef domineren doch
was weinig gelukkig met de afwer-
king. Aan de andere kant moest Wim

Harms zelfs een geweldige safe ver-
richten om Overwetering van de ge-
lijkmaker af te houden.
In de tweede helft zag het er lange tijd
naar uit dat de 1-0 stand gehandhaafd
zou blijven. Een kwartier voor tijd
werd het evenwel toch 2-0 toen Ruud
Lochtenberg van Overwetering voor
Vorden zo vriendelijk was de bal in ei-
gen goal te schieten.
Gerard Bijsterbosch vond het maken
van goals in eigen doel toch maar niks.
Hij bracht, na aangeven van Hans
Lenselink de stand op 3-0, waarna
Erick Bosch vlak voor tijd de eer voor
de gasten redde 3-1.

Uitslagen v.v. Vorden: zaterdag 19 ok-
tober: Gazelle a - Vorden a 3-2; Longa
b2 - Vorden b l 3-2; Vorden b2 - Zut-
phania bl 1-4; Socii bl - Vorden b3 6-
0; Vorden c3 - Erica c3 10-1.
Zondag 20 oktober: Vorden - Sp.
Overwetering 3-1; Vorden 2 - Zutpha-
nia 3 0-0; Winterswijk 2-Vorden 3 8-1;
Brummen 7 - Vorden 4 5-2; Pax 6 -
Vorden 5 3-0; Vorden 6 - SHE 6 1-2;
Witkampers 8 - Vorden 7 6-0; Vorden
8 - Dieren 6 1-1.

Programma v.v. Vorden: Zaterdag 26
oktober: Vorden a - Kon. UD a; Vor-
den b l - Ruurlo bl; Erica b2 - Vorden
b2; Vorden b3-AZCb2; ABS cl-Vor-
den cl; Almen c2 - Vorden c3; Vorden
c2 - Markelo c3.
Zondag 27 oktober: Zelhem - Vorden;
Ruurlo 2 - Vorden 2; Vorden 3 - KSV
2; Vorden 4 - Voorst 4; Vorden 5 - KI.
Dochteren 3; Warnsveld 5 - Vorden 6;
Vorden 7 - Ruurlo 8; Witkampers 10 -
Vorden 8.

Rene Hiddink te gast
ii "Vorden"bij

Ex-"Graafschapspeler" Rene Hiddink
en thans jeugdcoordinator in dienst
van de Gelderse voetbalbond heeft in
het kader van het jeugdplan een trai-
ning verzorgt voor de pupillen van de
voetbalvereniging "Vorden". Gezien
de grote opkomsf sprak dit de jeugdi-

Na een paar weken stil te hebben gele-
gen komen de heren van Dash zater-
dag a.s. weer in competitieverband in
aktie. Om kwart voor drie zal dan in
sporthal 't Jebbink gespeeld worden
tegen Isala II.
Uitslagen: dames: Dash l - Boeme-
rang 13-1; Dash 2 - Wilhelmina l 3-0;
Vios 4 - Dash 5 2-1; Bruvoc 5 - Dash 7
2-1.
HEREN: Dash 2 - Boemerang l 2-2;
Dash 3 - Isala 7 2-1.
MEISJES: Ma l - Dash l - Isala l 3-0;
MA2 SVS - Dash 2 3-1; MB l - Dash -
V en K 3-0; MB 2 Dash 2 - Bruvoc 2-1;
MC l Dash - Colmschate 0-3.
JONGENS: JB Dash - WIK 3-0.

Dames verslaan
Boemarang met 3-0
De dames van Dash Vorden stellen
alles in het werk om zo snel mogelijk
terug te keren naar de derde divisie.
Zaterdagmiddag werd in sporthal het
Jebbink de vierde achtereenvolgende
zege behaald. Ditmaal was Boeme-
rang uit Olst met 3-0 het slachtoffer. In
de eerste set verliep het voor de
thuisclub op rolletjes. Er werd uitste-
kend gekombineerd waardoor een ge-
makkelijke 15-4 overwinning kon
worden behaald.
In de tweede set stokte het spel bij
Dash. Er gingen te veel opslagen mis,
terwijl Carla Janssen te weinig in het
spel werd betrokken, waardoor de
scherpte uit het spel bij Dash ver-
dween. Het werd een gelukkige 15-13
zege. De derde set had een zeer span-
nend verloop. Beide ploegen namen
beurtelings een voorsprong. Op gege-
ven moment had Boemerang een 11-
13 voorsprong. Dash kwam toen goed
terug en slaagde erin om de set toch
nog te winnen hoewel de cijfers 17-15
aangeven dat het een dubbeltje op zijn
kant was. Zaterdag a.s. speelt Dash
thuis tegen ABS uit Bathmen.

Frank Wolteri^ wint
scholierentafeltennis
kampioenschai
De Vordense Tafelterfcp^eremging
"De Treffers '80" organiseerde dit
weekend voor het eerst sinds haar be-
staan het kampioenschap van Vorden
voor scholieren. Voor de organisato-
ren spijtig dat verschillende jongelui,
die zich al hadden opgegeven, het op
de wedstrijddag lieten afweten. Nu
begonnen 30 jongens en meisjes aan
het toernooi.
Het bestuur toonde zich daar toch bij-
zonder verheugd over zodat dit kam-
pioenschap een jaarlijks terugkerend
evenement zal worden. Elke deelne-
mer ontving een herinneringsvaantje.
Na veel strijd wisten zich voor de fina-
lepoule de volgende spelers te plaat-
sen: F. Woltering, M. Besseling, E.
Klein Brinke, W| Mullink en de gebr.
Zeeburg, E. Visser en R. Groenen-
daal.
Het ge lukte Frank Woltering uiteinde-
lijk om kampioen van Vorden te wor-
den; 2. Marinjo Besseling; 3. Pim van
Zeeburg; 4. Fred van Zeeburg.
In de verliezerspoule was de éérste-
plaats voor Ronald Visser die het jong-
ste en kleinste deelneemstertje Joan-
ne Wichers maar net voorbleef: 3. Jua-
nito Jansen; 4. R. Smallegoor. Tensl.
werden er nog twee poedelprijzen uit-
gereikt te weten aan Els Koerselman,
die als meisje net buiten de finale viel
en aan Hendry Voortman die de
grootste nederlaag kreeg en geen en-
kele partij wist te winnen.
Wedstrijdleider W. Jansen reikte de
prijzen uit. In januari 1986 organiseert
de 'Treffers '80" het Herbergtoernooi.

DAMMEN
VADAC Varsseveld -
DCV 2 5-15
Het tweede 10-tal heeft zich ruim-
schots gerevanceerd voor de ongeluk-
kige wedstrijden in de eerste 2 ronden.
Tegen het gepromoveerde VADAC
werd een ruime doch verdiende over-
winning geboekt. De skore werd geo-
pend door Theo Slütter met een win-
nende doorbraakkombinatie, merk-
waardig genoeg ongeveer dezelfde
kombinatie als die waarmee Henk
Klein Kranenbarg zijn tegenstander
verschalkte.
Bernard Breuker plaatste 2 verre voor-
posten, die zijn tegenstander onvol-
doende nauwkeurig tegenspeelde.
Breuker won via een kundig uitge-

speeld eindspel. Na gelijkwaardige re-
mises van Simon Wiersma en Jurgen
Slütter voerde Bennie Hiddink de
skore nog verder op. Hij won in het
middenspel een houtje, maar de te-
genstander kreeg nog voldoende
kompensatie om binnen de remise-
grenzen te blijven. Hij overzag in de
tijdnoodfase echter het een en ander
en ging er alsnog af. Ook Ab Wassink
en Gert ter Beest kwamen tot winst.
Saskia Buist stond de hele partij wat
moeilijker, maar redde zich toen de te-
genstander geen tijd meer had om de
stand tot winst te voeren en een remi-
sebrengende kombinatie uitvoerde.
Jan Koerselman verloor als laatste.
G. Bruggink - B. Hiddink 0-2; H. Brug-
gink - S. Wiersma 1-1; H. Seinhorst - J.
Koerselman 2-0; G.W. Seinhorst - S.
Buist 1-1; J. Seinhorst - A. Wassink 0-
2; B. Klein Wassink - H. Klein Kranen-
barg 0-2; B. Rougoor - B. Breuker 0-2;
A. Orriens - J. Slütter 1-1; H. Wisse-
link - T. Slütter 0-2; M. Lubbers - G.
ter Beest 0-2.

DCV 4 - DCZ Zevenaar 2 7-5
Ook het 4e team kwam tot winst.
Door het niet opkomen van de tegen-
stander begon DCV met een 2-0 voor-
sprong. John Kuin stond verloren,
maar met een doorbraakzetje hield hij
het remise, waarna Rik Slütter 5-1
aantekende door een makkelijke
overwinning. Hij kon het zich zelfs
nog permitteren om 2x een schijf-
winst te overzien. Benny van Zuyle-
kom moest zijn meerdere erkennen
na een damzet, waarna het skorever-
schil 2 punten bleef: Han Berenpas en
Jan Hoenink konden de winst niet
vinden.
H. Esselink - niet opgekomen 2-0; B.
van Zuylekom - E. Essing 0-2; J. Hoe-
nink - W. Jansen 1-1; H. Berenpas-A.
Brugmanji-1; J.Kuin-H.Geurds 1-1;
R. Slütter - J. Schreurs 2-0.

Onderlinge competitie
SENIOREN: H.Graaskamp-G. Was-
sink 1-1; G. ter Beest -T. Slütter 1-1; B.
Wentink - W. Hulshog 0-2; B. Breuker
- H. Esselink 0-2; H. Hoekman - W.
Wesselink 0-2; H. Klein Kranenbarg -
J. Slütter 1-1; G. Hulshof - M. Boer-
kamp 1-1; B. Rossel - H. Wansink 0-2.
JEUGD: B. Dekkers - S. Sueters 0-2;
M. Voskamp - C. Voskamp 2-0; A.
Beenpas - C. Voskamp 2-0; S. Sueters -
A. Berenpas 0-2; M. Voskamp - S. Sue-
ters 2-0; W. Wolterink - M. Voskamp 0-
2; B. Dekkers - R. Besselink 1-1; W.
Wolterink - R. Besselink 0-2; M. Klein
Kranenbarg - M. Voskamp 1-1; B.
Dekkers - W. Wolterink 2-0; C. Vos-
kamp - R. Besselink 2-0; A. Berenpas -
M. Klein Kranenbarg 0-2; C. Voskamp
- S. Sueters 2-0.

Tafeltennis
De door Jong Gelre georganiseerde
regio tafeltenniswedstrijden werd bij
de dames gewonnen door Herma
Marsman uit Laren; 2. Annemarie
Limpers, Almen; 3. Trinette Limpers,
Almen.
Bij de heren werd Han Riefel uit
Warnsveld winnaar; 2. Martin Fleer-
kate, Laren; 3. Tonnie Schutte, Laren.
Vrijdag 25 oktober wordt een begin
gemaakt met de regionale volleybal-
competitie van de Regio West Achter-
hoek. Deze competitie wordt gehou-
den in het Dorpscentrum te Vorden.

nale kwamen. Hier moesten zij tegen
een team uit Zwolle. Dit Zwolse team
bleek echter veel te sterk voor de klas-
se waar zij ingedeeld waren en won-
nen de finale dan ook met 4-0. Desal-
niettemin heeft het Ie team een prima
tweede plaats bereikt en keerden met
een mooie beker huiswaarts.
Eerstkomende thuiswedstrijden.
Dinsdag 29-10 spelen het Ie en 2e
team thuis.

P.K.V. nieuws
Op de landelijke tentoonstelling Van
pluimvee en konijnen enz. te Rijssen
werden door leden van de P.K.V.
prachtige prijzen gewonnen.
Grote hoenders: Leghorn patrijs Hen-
ry Rietman IxZG; Wyandotte wit J.
Rouwenhorst IxU; IxF; IxZG.
Dwerghoenders: Wyandotte Colum-
bia H. Berenpas 2xF, IxZG.
Wyandotte wit J. Rouwenhorst 3xF.
Konijnen: Nieuw Zeelander rood G.
Lenselink IxF, 2xZG.
Hollander zwart Jan G. Derksen
2xZG.

Biljarten
Alle vijf teams van de
biljartvereniging Kranenburg moes-
ten afgelopen week aantreden. Doch
alleen het vijfde team - voor het eerst
aan deze competitie deelnemend -
kwam tot winst. Met een 30-32 over-
winning kwam het uit Drempt terug.
De andere uitslagen zijn: Modern l -
Kranenburg l 39-29; VOP 2 - Kranen-
burg 2 34-34; Kranenburg 3 - IJssel-
strand l 28-39; Kranenburg 4 - Ons
Genoegen 5 29-33.

Dierenbescherming
Hartelijk dank aan alle collectanten en
een ieder die hier aan gegeven heeft.
De collecte was een succes.
Er is in Warnsveld f 3749,60 opge-
haald. Dit geld blijft in de afdeling
Zutphen. Evenals van de volgende ge-
meenten: Zutphen, Lochem, Ruurlo,
Vorden, Steenderen, Brummen en de
dorpen Voorst en Eefde.
In deze afdeling is één dierentehuis,
dit is „de Bronsbergen", bij de mesten
wel bekend. Met het geld van de col-
lecte worden o.a. veel wensen van het
dierentehuis gerealiseerd. Er zitten
over het algemeen veel honden en
poezen. Op het moment zijn er zo'n
70 poezen, van heel klein tot flink uit
de kluiten gewassen dieren. Ze wor-
den geënt tegen katteziekte, gesterili-
seerd en gecastreerd.
Neemt men een dier van het dierente-
huis, dan wordt er wel een bepaald be-
drag gevraagd, maar dat spreekt voor
zich.
Iedereen die belangstelling voor "De
Bronsbergen" heeft, is daar van harte
welkom. Openingstijden staan op de
voorpagina van dit blad onder de
weekenddiensten.

Filmhuis Vorden
Woensdag 30 oktober vertoont het
filmhuis Vorden de 3 uur durende Ita-
liaanse speelfilm KAOS uit 1985 van
Paolo en Vittorio-Tariani.
Te zien in Filmhuis Vorden (zie adver-
tentie). Warm aanbevolen.
P.S. In verband met de te verwachten
belangstelling is plaats reserveren aan
te bevelen.

Zaalvoetbal Velocitas Samen op weg
De dames van Velocitas hebben de
competitiewedstrijd tegen AZC II
met 1-6 gewonnen. In de eerste helft
nam Velocitas een 1-2 voorsprong
dankzij doelpunten van H. Spithoven
De eindstand 1-6 werd bereikt door
doelpunten van M. Jansen 2x; H.
Tiessink en G. Rouwen.
Programma maandag 28 oktober Ve-
locitas l - Zavodo (dames); Velocitas 2
- Pavanda 5; Vrijdag l november te
Eerbeek: Andarinyo 2 - Velocitas 1.

Flash-Vorden
Uitslagen competitie: Ie team 3e klas-
se district Doesburg 2 - Flash-Vorden
1; 2e team 4e klasse district Flash-Vor-
den 2 - UBC 4 4-4; 4e team 5e klasse
district Flash-Vorden 4 - Doetinchem
110-8;
JEUGD: 2e team, 2e klasse district
Flash-Vorden 2 - Doetinchem l 0-8.
Naast de competitie hebben afgelo-
pen zondag 3 teams, te weten het Ie
en 3e team senioren en 2e team jeugd,
deelgenomen aan het jaarlijkse B.C.
Rianto team-toernooi.
Deze teams waren ingedeeld in aparte
klasse's waarbij elk team in een poule
3 wedstrijden moest spelen.
Het 3e team senioren en het 2e team
jeugd zijn in hun respectievelijke pou-
les 3e geworden.
Het Ie team senioren werd Ie en ging
over naar de kruisfinales. Ook hier
wonnen zij hun partij zodat zij in de fi-

De commissie vormingswerk van de
gereformeerde en hervormde kerk te
Vorden organiseert woensdagavond
30 oktober a.s. een avond over het on-
derwerp "Samen op weg" in het ont-
moetingscentrum "de Voorde" achter
de hervormde kerk.
Het idee om deze avond te organise-
ren is geboren uit de gedachte, dat het
proces "Samen op weg" niet alleen de
officiële kerkelijke instanties aangaat,
maar ook - en niet in de laatste plaats -
de gemeenteleden zelf.
Het ligt in de bedoeling om met elkaar
•te praten over hetgeen ons bezig
houdt met betrekking tot het "samen
op weg gaan", wat ons goed toeschijnt
en wat wellicht ons minder bevalt.
Er kan immers pas werkelijk sprake
zijn van een "samen op weg gaan", in-
dien wij bereid zijn naar elkander te
luisteren, voor elkaar open te staan en
van ekaar te leren?
De avond wordt geleid door mevr. J.
Notebaart en J. van Burk. Vervolga-
vonden worden gehouden op woens-
dag 13 en woensdag 27 november a.s.
Ook belangstellenden, niet-gemeen-
teleden zijn van harte welkom.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen belegt
woensdag 23 oktober een bijeen-
komst in zaal de Herberg. Deze avond
wordt verzorgd door de Vereniging
van Slechthorenden.



Uw
meujeis
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Jan Pieterse
interieuradviseur
Hockfonerweg 19
Wiohmond

», >n 05754 b17

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

. 't Rantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770 »

A.s. vrijdag
25 oktober

klaverjassen
Zaal Schoenaker

20.00 uur

EIGEN MERK
SIGAREN

lekker roken,
geld besparen.

Wees wijs, vergelijk de
prijs.

SIG. SPECIAALZAAK

BRAAM
Burg. Galleestraat 10a

telefoon 3260

van behang, vinyl en
verf van
10 tot 50% korting.
OP IS OP

Schildersbedrijf
UITERWEERD B.V.
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden
Tel. 05752-1523

Te koop: nieuwe en gebruikte
gas-, olie-, kolenhaarden
en kachels; Gevelkachels;
gasfornuizen, en plato's.
Kookkachels; Allesbran-
ders; Kolenfornuizen; in-
en voorzetkachels.
GEVRAAGD: Gevelkachels;
Gashaarden; Kolenka-
chels.

JANSEN
Bleekstraat, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360

„Vandaag geen spreek-
uur" wordt gespeeld door
Vordens Toneel op 23 novem-
ber in het Dorpscentrum.

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735 1438

Muziekvereniging

"JUBAL"
uit Vierakker/Wichmond viert op
26 oktober a.s. haar

35-jarig bestaan
's Middags is er een optreden van

clown Luko
vanaf 14.00 uur in het Ludgerus-
gebouw voor kinderen t/m 13 jaar.

's Avonds is er een jubileumconcert in
sporthal "de Lankhorst" vanaf
19.30 uur.

Na afloop is er een optreden van

Harm oet Riessen

Deze week zo'n heerlijke

Meuslibol of
amandelspijs slof

van 3,65 voor

2,95
ECHTE BAKKER

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Volleybalvereniging

DASH
zoekt voor haar competitie-

spelende teams

jeugdleden
(jongens en meisjes vanaf 8 jaar)

en

seniorleden
(mannen en vrouwen)

Voor inlichtingen tel. 3309.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Uw gasafrekening al

ontvangen?

Oh, u krijgt geld terug?

Dan had U voor de winter van
1984/'85 zeker al

rolluiken
aangeschaft.

Er bestaat nog de mogelijkheid ook dit
verstandige besluit te nemen voor de winter
1985/'86.

HOLTSLAG - RUURLO
informeert U gaarne, tel. 05735-2000*

Sinaasappelen 10 stuks

1 mooie bos

Notaris appelen

3,75
1,25
2,49
0,49

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL 1617

500 gram

Verhuur videorecorder
per dag -l- 3 films

f30,-
FOTO - VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a - Hengelo Gld.

In Kranenburg ruimen wij op:

Alle ijzerwaren en
gereedschappen

KOR NG

10% tot 50%
Bazar Sueters

Ruurloseweg 91 - Kranenburg
Dorpsstraat 1 5 - Vorden

Af.

KUw diepvries vullen? Kom eens pra-
ten. Tegen messcherpe prijzen voor-
en achtervoeten en halve varkens.
Huisslachting. Ook dan is slager

Jan de juiste man. Prijs op
aanvraag

Geldig t/m
30 oktober

VOORDELIG VIEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Magere runderlapjes 500 gr 8,25
Hamlappen kilo 9,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

Boterhamworst
150 gr.

1.15

Gebr. Rosbief
100 gr. 2,15

MARKT
AANBIEDING

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per kilo9,90

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT SUCADELAPPEN
500 gram

Hamburgers X^ 8,25
5 halen
4 betalen

WOENSDAG
GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Biologisch dynamisch
werkend bedrijf

Reeoordweg 2, 7251 LA Vorden
Tel. 3459 b.g.g. 3366.

Wij zijn open:
maandag t/m zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur

Nu we ruim anderhalfjaar bestaan en we een ruim

assortiment van biologisch-dynamische producten van eigen

bedrijf kunnen aanbieden willen we U laten weten dat U die

producten op de Vijfsprong kunt kopen

Een greep uit de mogelijkheden:

VOLLE KWARK per 500 gram

KARNEMELK per liter _.

Verder, vers van het land o.a.

ANDIJVIE per kg

RAAPSTELEN per kg _

KNOLVENKEL per kg

WINTERWORTEL per kg.

POMPOEN per kg _

ONZE SPECIALITEIT:

VELDSLA per ons _____

3,-
1,35

0,80
0,80
2,-

1,-
2,-

0,70

MEUBELS VOOR MENSEN
die van 'n buitenkansje houden

De mooiste woonvisie kwaliteitsmeubelen

in leder, massief eiken, alpine wit, blank eiken

en vele gestoffeerde hoekkombinaties.

Misschien ook het bankstel of wandmeubel dat

tot nu toe net even boven uw begroting ging.

Alles onder volledige garantie.

Haast u! Deze modellen zijn éénmalig.

HELMINK BV VORDEN
ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 05752-1514

* Reservering voor latere levering is
mogelijk

* Prima service en garantie

* Gratis bezorgen en monteren door
eigen vakmensen.

* Ruime parkeergelegenheid



Nederlandse endurotop zaterdag
aan de start bij 'Oost Gelderlandrit'
Zaterdag 26 oktober wordt voor de 22e keer in Vorden en omgeving de befaamde "Oost-Gelderlandrit"
gehouden. De organisatie is in handen van VAMC "De Graafschaprijders". De buurtverenigingen Ha-
ihac uit Harfsen en Sport en Vriendschap uit Lochem zullen zoals te doen gebruikelijk weer de helpende
hand bieden hij de tijds- en routekontroles.
Er zullen in Vorden 235 coureurs van
start gaan. Volgens sekretaris Jan
Slagman vrijwel in Nederland voor
dergelijke ritten het hoogst haalbare.
"Vorig jaar hadden we 325 inschrijvin-
gen, je moet echter niet vergeten dat
deelnemen aan Enduroritten lande-
lijk wat is afgenomen. De "Off-the-
road" klasse een soort enduro zonder
prestaties is een geduchte concurrent
voor de normale Endurowedstrijden.
Bij dat soort wedstrijden kan in feite
Jan en Alleman meedoen omdat er
geen crossproeven zijn, tijdscontroles
zijn er niet, dus louter recreatief', zo
zegt Jan Slagman die er aan toevoegt
dat het kostenpakket bij de motor-
sport toch ook wel een belangrijke rol
is gaan spelen.
"Voorlopig zijn we echter dik tevreden
met de 235 man die zaterdag aan de
start komen", zo zegt Slagman.
De Oost Gelderlandrit is voor de rij-
ders de laatste mogelijkheid om in de
voorcompetitie punten te vergaren
voor het nationaal kampionschap dat
in het weekend van 8/9 november in
Neede verreden zal worden.

De start is zaterdagmorgen vanaf
camping "De Reehorst". Hier gaan
dan op dat tijdstip de eerste seniorrij-
ders van start. Bij het Militair oefen-
terrein wordt de eerste crossproef ge-
houden. Een proef meteen lengte van
vijf kilometer die de seniorrijders in de
derde en vierde ronde af moeten leg-
gen en de junioren in de derde en vier-
de ronde.

In totaal rijden de senioren deze dag
vier ronden van elk 60 kilometer. De
junioren rijden de route driemaal.
Wanneer het militair oefenterrein
"genomen" is rijdt men richting Med-
ler (tijdscontrole 1) naar het circuit
"Delden" de thuishaven van "De
Graafschaprijders" waar opnieuw een
tijdscontrole is ingepland en waar bo-
vendien de tweede crossproef gehou-
den zal worden. De coureurs rijden
deze proef, met een lengte van 2,5 ki-
lometer ook hier tweemaal. De senio-
ren in de 3e en 4e ronde en de junio-
ren in de 2e en 3e ronde.

Via een aantal particuliere terreinen
rijdt men vanaf Delden, Linde, Wil-
denborch, Galgengoor weer richting
"De Reehorst" waarin opgenomen de
derde tijdscontrole over een afstand
van 30 kilometer.

In Vorden komen in totaal rijders in
negen klassen aan de start. Grote af-
wezige is wereldkampioen Henk
Poorte die zoals bekend geblesseerd
is. In deze 500cc klasse doet momen-
teel Gerard Jimmink uit Holhorn
flink van zich spreken, terwijl good-
old Gerrit Wolsink ook als een voor-
name kandidaat voor de eindzege van
deze "Oost Gelderlandrit" gerekend
kan worden.

In de 125cc zal Dinand Zijlstra onge-
twijfeld hoge ogen gooien. Kansheb-
bers in de 250cc zijn zeer zeker Martin
Schalkwijk, Arjan Brouwer en Willem
Pelthe. Bij de viertakten is Simon
Schram ongetwijfeld favoriet. Bij de
klasse 40-plus noemen we onder meer
Gerrit Hoftijzer en Ben Koenderink.

Ontwikkelingswerk
in Afrika
Voor de lezing die de heer H. Jansen
uit Braamt gaf over het "Ontwikke-
lingswerk in Afrika" bestond een re-
delijke belangstelling. Deze bijeen-
komst was georganiseerd door de
plaatselijke afdelingen van de GMvL,
CBTB en de ABTB.
De heer Jansen, leraar aan de M.A.
school te Zenderen heeft driejaar met
zijn vrouw voor de ontwikkelingshulp
in de landbouw in Tanzania gewerkt.
Hij heeft daar diverse objekten bege-
leid. Aan de hand van dia's liet hij de
aanwezigen zien hoe het momenteel
met de ontwikkeling op dit gebied is
gesteld

K.P.O.
De dames van de K.P.O. waren in gro-
te getale naar zaal Schoenaker geko-
men om te luisteren naar mevrouw
Anneke Blok-van Hilten. "Gezond le-
ven door gezond eten afgestemd op
uw persoonlijke situatie en omstan-
digheden" was het thema.
Te zwaar? Te licht? Niet fit en ener-
giek? Niet gelukkig? Down, depres-
sief? Dat alles kan te maken hebben
met eten en leefgedrag. Voor hulp en
begeleiding is er een stichting. De
stichting voor Individuele vorming
door Interdisciplinaire Hulpverlening
en Begeleiding".
Men kan deelnemen aan zogenaamde
zelfhulpgroepen. Zo'n zelfhulpgroep

Beschuit met muisjes
Afgelopen vrijdag trakteerde de HeerMink, van bakke-
rij 't Stoepje iedere bezoeker aan de Vordense Week-
markt op beschuit met muisjes, dit ter gelegenheid van
de geboorte van zijn zoon Roy. Door het kopend publiek
werd deze geste zeer op prijs gesteld.

kent in principe 10 bijeenkomsten,
wekelijks van ongeveer twee uur.
In die periode wordt de basis gelegd
voor een gezond en verantwoord eet-
gedrag, een gezond leven en gewicht.

De lezing van mevr. Blok sloeg wel
aan bij de dames, want na afloop ga-
ven diverse dames zich op voor een
dergelijke zelfhulpgroep.
5 november komen de KPO-dames
weer bijeen. De heer Kuiperij uit Doe-
tinchem vertelt dan over het wel en
wee van de Zonnebloem.

Opbrengst kollekten
De Nationale Kollekte voor de geeste-
lijk gehandicapten heeft het mooie
bedrag opgebracht van f8081,80.
Hartelijk dank aan alle gevers en de
kollektanten.

Er is in Vorden f 2708,95 opgehaald
voor de collecte van de Dierenbe-
scherming. Hartelijk dank aan alle col-
lectanten en gevers.

Rommelmarkt .
„Eekschuur"
Op zaterdag 9 november 1985 wordt
weer de jaarlijkse rommelmarkt ge-
houden in en om de „Eekschuur" te
Warnsveld. De opbrengst van deze
rommelmarkt is ten bate van de „Eek-
schuur".

Mocht men nog spullen hebben die
voor U geen waarde meer hebben
gooi het niet weg maar breng het vrij-
dagmiddag 8 november naar de Eek-
schuur.
Kan men het niet brengen, men wil
het ook wel komen halen. Men kan
dan bellen de heer Pelgrum, tel.
05750-14392 of dhr. Heuvelink, tel.
05751-356.
Dit jaar zal er ook een piano verkocht
worden maar dit gebeurt dan bij in-
schrijving. De gunning is wel onder
voorbehoud.
Voor nadere informatie kan men bel-
len 05751-356.

met
Televisie

reparaties
- di ree»

naar

uw vkman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

TELEVISIE V

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tei. 05750 1381.1

Het is nu weer tijd om te plan-
ten! Violen op kleur +
bloembollen. Verder gras-
zoden - tuinturf - turf-
strooisel - bemesting enz.
Uw bekende adres
GEBR. KETTELERIJ B.V.
Zutphenseweg 64, Vorden.

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

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

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelerflliw erkend gas-

K en watertechnisch installateur

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

interieuradviseur

Voordelig?
lïlddT... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur
m

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

w* komen

SJQJ
M|utiMlis

RESTAURANT&CAFÉ 14
Arie Maalderink

Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336

Vlees, hoeveel wilt U?
200 gram

Biefstuk v.d. Haas 29,50
Hollandse biefstuk 22,-

Varkenshaas 21,-

300 gram
34,-
26,50
24.50

400 gran
39,-
30.-
28.50

Uiteraard met div^e aardappels en groente
De prijzer^^fcpl per persoon.

Limande-Sole "Daumont"
Een heerlijke visschotel die om herhaling vroeg.

Tongscharfilets in een vissaus met
mosselen, garnalen en champignons 24,75

Varkensfik varkenscarré
aux Pruneaux

Een romige saus met pruimen, appel en Gember
au Calvados

Een saus met komijn en appelcognac.

Varkensfilet 24,75
Varkenscarré 21,50

Biefstuk of Runderfilet
Forestiére

Zo de boswachter het maakt, met spek en champignons in saus.
Stroganoff

De legendarische lekkernij met paprika, augurk en champignons.

Runderfilet 30,50
Biefstuk 24,50

Riant wonen in de
Achterhoek

TYPE B

voor de prijs van f 1 20.000,- all in
exkl. bouw kavel

De woning is op de begane grond
voorzien van zit-eethoek, keuken,
bijkeuken, hal, toilet en garage/
berging. Op de verdieping, 3 royale
slaapkamers en badkamer (alternatief
slaapkamer + douche op de beg.
grond).

Voor nadere inlichtingen:
ARCHITEKTENBURO DE WIJS B.V.
Plataanweg 2, 7255 AZ Hengelo Gld. Tel. 05753-1975

AANNEMERSBEDRIJF HENDRIKS
Hengelosestraat 26 - 7256 AC Keijenborg, tel. 05753-1448

Wij houden vrijdag 25 oktober info-avond van 1 9.00 - 20.30
uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

KEMKENS
SERVICE-

TECHNISCHE HULPDIENST
VOOR HUIS EN BEDRIJF

ZIEUWENT:

05445- 666

•oooooooooooooooooooooooc

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen II
j l

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa L«

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

muit JoeltrtfftnJI

Zutphenseweg - Vorden


