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Jan Pieterse start met
complete
woninginrichting

Na veel wikken en wegen is het er toch van gekomen, Jan Pieterse start in Wichmond met de ver-
koop van complete woninginrichting, dat dit voor hem niet nieuw is zullen vele lezers van ons blad
wel weten van de veertien jaren dat luj werkzaam was in de woninginrichting van de Fa. Visser in
Vorden, waar hij met inzet en kennis van zaken voor velen een fraai en verantwoord interieur heeft
verzorgd.
Vandaar dat het hem moeilijk viel om,
vanwege een reorganisatie bij de Fa.
Visser, zijn relaties te laten voor wat ze

hij met de wetenschap dat hij door
niet te investeren in grote voorraden
goedkoper kan werken.

waren en zijn beroep van interieurad-
viseur de rug moest toekeren.

Met de wetenschap en het vertrou-
wen dat de relaties die hij bij de Fa.
Visser mocht bedienen hem nog niet
/ijn vergeten heeft hij het aangedurfd
om deze stap te doen om nu een eigen
woninginrichting op te siarten.
Dat hij in deze, voor interieurverzor-
gers, moeilijke tijd, toch een boter-
ham denkt te kunnen verdienen staalt

zowel modern als klassiek en antiek,
tevens kunnen alle gekochte gordij-
nen en vitrages hangklaar worden ge-
leverd tegen redelijke prijzen.

Dat zijn klanten daardoor goedkoper
uit zijn zonder daarvoor kwaliteit en
vakkennis behoeven in te leveren is
zijn devies. Desgevraagd vertelt Jan
Pieterse dat men bij hem alle bekende
en gerenomeerde merken tapijten en
gordijnen kan vinden in het assorti-
ment voor betaalbare prijzen ook op
het gebied van meubelstofferen kan
men zich deskundig laten adviseren

Dat Jan Pieterse de toekomst met ver-
trouwen tegemoet ziet blijkt uit zijn
enthousiasme waarmee hij ons zijn re-
laas deed en tot slot vertelde met zijn
ervaring en vakkennis moet het luk-
ken.

Wij wensen een jonge ondernemer
die een nieuwe start maakt veel succes
toe.

Gemeentenieuws
Teldbon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing g e m e e n t e h u i s : maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en v r i j d a g van 13.30-17.00 uur - S p r e e k u u r burgemees te r Mr. M. Vunder ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J .F.

i 10.00 tol M r ' i i ' M M S p i r i ' k u m • w e t h o u d e r I I A. Ungchelman: donderdag van l 1.00 tol l ? 00 uur .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen
besluiten van de overheid en wel bij
het orgaan dat de betreffende beschik-
king 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 inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling I ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift B I N N E N 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
\. Aan de heer C. Lakerveld, de Bon-
gerd 28 te Vorden, voor het bouwen
van een carport aldaar.
2. Aan de fa. Jansen, p/a Industrieweg
l , voor het vergroten van een maga-
zijn aldaar.
3. Aan de heer A. Grouw, Molenweg
25 te Vorden, voor het bouwen van
een carport aldaar.
4. Aan de heer H.G.B. Frericks, Ach-
terkerspel 34 te Gendringen, voor het
vergroten en veranderen van een be-
drijfspand en een woning aan de Bur-
gemeester Galleestraat 36 te Vorden.

2. Tweede nationale glasbakkenactie
dit najaar van start
Dit najaar is de overheid tezamen met
het bedrijfsleven aan de tweede natio-
nale glasbakkenactie begonnen. Het
brandpunt van de actie ligt in de ruim
dertienduizend levensmiddelenzaken
en slijterijen in ons land. Dit alles on-
der het motto: "Glas, het inzamelen
waard. Hup, in de glasbak". Wellicht
heeft u deze kreet al vaker gezien of
gehoord in de bekende "Postbus 51
spots".

Positieve resultaten
De glasbakkencampagne van vorig
jaar heeft tot positieve resultaten ge-
leid. Het aantal gemeenten met een
glasbak steeg van 500 naar 800, op een
totaal van 811 gemeenten. In totaal
staan er in Nederland zo'n 6.500 glas-
bakken. In 1982 werd 35% van het
eenmalig gebruikte glas ingezameld,

ongeveer 150 miljoen kilo. In totaal
gaat er 450 miljoen kilo glas over de
toonbank. Met deze nieuwe campag-
ne wordt getracht om meer dan 200
miljoen kilo per jaar in te zamelen. Op
langere termijn hoopt men ongeveer
driekwart van al het eenmalig glas in
te zamelen.
Zoals bekend kunt u in Vorden op
meerdere.punten glas in de glasbak
kwijt. Deze bakken staan opgesteld
bij:
- Vinotheek Smit aan de Dorpsstraat
te Vorden;
- Supermarkt Veenendaal aan de
Dorpsstraat te Vorden;
- Prijsslag supermarkt aan de Nieuw-
stad te Vorden;
- Coenraadts supermarkt aan de
Smidstraat te Vorden en
- Fa. Schoenaker te Kranenburg.

3. Bijdragen voor achterstallig onder-
houd historische parken en tuinen
Eigenaren (of natuurl i jke personen)
van historische parken, tuinen of bui-
tenplaatsen kunnen een bijdrage aan-
vragen voor het achterstallig onder-
houd. Minister Braks (Landbouw en
Visserij) heeft deze regeling in het le-
ven geroepen als voortzetting van
vroegere regelingen op dit gebied van
het Ministerie van CRM. Om vooreen
bijdrage in aanmerking te komen
dient aan de volgende voorwaarden te
worden voldaan:

- oppervlakte van het perceel moet
minimaal l hectare bedragen;
- het perceel dient voor 1850 te zijn
aangelegd, de eerste aanleg moet nog
herkenbaar zijn;
- het perceel dient op grond van de
Monumentenwet of de Natuurbe-
schermingswet te zijn aangewezen.

Ook andere percelen die in natuurwe-
tenschappelijk of cultuurhistorisch'
opzicht of qua natuurschoon waarde-
vol zijn, kunnen eventueel voor een
bijdrage in aanmerking komen. Bij-
dragen worden alleen verleend voor
die werkzaamheden (en plannen
daartoe) die betrekking hebben op de-
len van het perceel die van belang zijn
uit een oogpunt van natuurschoon of
cultuurhistorie dan -wel voor de re-
creatie.

Aanvragen moeten worden ingediend
bij de directie van het Staatsbosbe-

heer ^JÊL het Ministerie van Land-
bouwW/isserij, Postbus 20020,3502
LA Utrecht, en wel voor l januari van
het jaar waarin het achterstallig onder-
houd wordt opgeheven. Voor 1983 is
de sluitingsdatum l november. Aan-
vragen die al in 1982 zijn gedaan hoe-
ven niet opnieuw te worden inge-
diend.

Ter secretarie afdeling I kunt u de vol-
ledige tekst van de beschikking inzien,
dan wel tegen betaling der kosten ver-
krijgen.

4. Brochure "Beproevingsmethode
Prefab schoorsteennelementen"
De laatste jaren is het aantal schoor-
steenbranden sterk toegenomen. Ge-
bleken is dat met name het rookka-
naal opgebouwd uit prefab schoor-
steenelementen problemen gaf. Op
verzoek van onder andere de gemeen-
telijke diensten zoals Bouw- en Wo-
ningtoezicht en Brandweer heeft het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
het init iat ief genomen om tot een
kwaliteitsbeproeving voor deze
schoorsteenelementen te komen. Dit
heeft geleid, in samenwerking met di-
verse instanties, tot de brochure "Be-
proevingsmethode Prefab-schoor-
steen-elementen". Volgens deze me-
thode kunnen fabrikanten of impor-
teurs hun produkt nu bij TNO laten
testen.
Deze brochure is bij de afdeling ge-
meentewerken verkrijgbaar. Tevens
kunt u daar verdere informatie verkrij-
gen omtrent het voorkomen van
schoorsteenbranden.

Verder heeft het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtel i jke Ordening en
Milieubeheer een brochure uitgege-
ven getiteld "over kachels voor vaste
brandstoffen en verstandig stoken".
Hierin kunt u bijzonder nuttige infor-
matie vinden over de aanschaf van ka-
chels en het voorkomen van brand.

Deze brochure kunt u bij het ge-
noemde Ministerie verkrijgen, afde-
ling Centrale Directie Voorlichting en
Externe Betrekkingen, Van Alkema-
delaan 85, 2597 AC Den Haag.

5. Verleende vergunning voor een col-
lecte
Voor de periode van 31 oktober tot 6
november heeft het college een col-
lectevergunning afgegeven aan het
Nationaal Jeugdfonds.

LV.N. wandeling
Kieftkamp Vorden
De afdeling de Oude IJsselstreek or-
ganiseert 5 november a.s. een natuur-
wandeling onder leiding van erkende
gidsen in het landgoed de Kieftkamp.
Wij zitten midden in de herfst, de win-
ter kondigt zich aan door nachtvorst
en morgenmist. De natuur maakt zich
klaar voor de winter, de sapstroom
van bomen en heesters is vertraagd,
de bladeren verkleuren en vallen af,
de kruiden sterven bovengronds.
Maar eigenlijk heeft de natuur weer
gezorgd voor de toekomst. De bodem
is bedekt met ontelbare zaden, eikels,
beukenoten, de vleugelzaden van es-
doorn, zaagbeuk en linde en de dui-
zenden zaden van grassen en bloe-
men. De sporen van mossen, varens
en paddestoelen - onzichtbaar klein -
zijn overal verspreid, de beszaden zijn
uitgezaaid door de vogels. En onder
de grond zijn bollen, knollen en wor-
telstokken gevormd die voor een rijk
voorjaarsleven zorgen.
Het is aangrijpend de natuur in de
herfst te aanschouwen: het silhouet
van de bomen, de tinten van de blade-
ren, de fijne, door zichtige sluier over
het landschap. De Kieftkamp is een
typisch Achterhoekslandschap:
lieflijk, kleinschalig, afwisselend, u
zult genieten als u meewandeld op za-
terdag 5 november. U bent van harte
welkom. Plaats van samenkomst:
Kieftkampweg, de zandweg, zijweg
van de Lieferinkweg.

Vredesplatvcihi
Voor de demonstratie van zaterdag 29
oktober in Den Haag hebben zich in
Vorden 39 mensen voor de bus opge-
geven en 21 voor de trj|^ Daarnaast
gaan er nog een dertig^Peigen gele-
genheid. De buspassagiers zullen nog
nader worden geïnformeerd hoe laatt
en waar ze moeten opstappen. Voor
de treinpassagiers is het te hopen dat
er zaterdag geen stipheidsakties wor-
den ondernomen.

Muziekvereniging
Concordia Vorden
J.l. zaterdagmiddag werd er door Mu-
ziekvereniging Concordia aan de bel
getrokken voor de uniformen aktie.
Een uniform is iets wat veel geld kost
en de bewoners van Vorden hebben
getoond dat de aktie niet voor niets is
gehouden. De oudste culturele vere-
niging Concordia wil dan ook ieder-
een hartelijk dank zeggen voor de bij-
drage.

Gebedsdienst voor
de Vrede
De Raad van Kerken te Vorden-Kra-
nenburg houdt een Gebedsdienst
voor de vrede op a.s. vrijdagavond 28
oktober in de Vordense Dorpskerk. In
een kleine werkgroep is deze dienst
voorbereid. Pastoor van Zeelst (Vor-
den-Kranenburg) hoopt deze Ge-
bedsdienst te leiden die om half negen
begint.
Bij de ingang van de genoemde kerk
wordt u een liturgie aangeboden.
Eenieder is er hartelijk welkom. Het is
goed om in deze tijd gezamenlijk te
bidden en te werken voor de vrede,
voor gerechtigheid. In het bijzonder
ook te bidden voor allen die maat-
schappelijk en politiek grote verant-
woordelijkheid dragen.

Voorbereiding
gezinsdienst

Op maandagavond 31 oktober zal de
Gezinsdienst, die op 27 november(de
Ie Adventszondag) gehouden zal
worden in de Gereformeerde Kerk en
in de Hervormde Dorpskerk, worden

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

voorbereid. Graag wijzen we de afge-
vaardigden van de verschillende "sek-
ties" op deze voorbereidingsavond in
"De Voorde".
De Evangelie-lezing is: Mattheus
24:37-40,42-51.

Dankdienst voor
gewas en arbeid
In vele Gemeenten wordt volgende
week woensdag 2 november de Dank-
dienst gehouden vóór gewas en ar-
beid. Zo ook 's avonds in de Hervorm-
de kerk te Vorden. In deze dienst
hoopt dan voor te gaan Ds. Veenen-
daal.

De spaarkartonnetjes voor de beken-
de aktie Gast-aan-tafel kunnen voor/
tijdens de dienst ingeleverd worden,
geplaatst worden op de tafel voor in de
kerk. Graag geeft de Diakonie u weer
nieuwe (nog lege) spaarkartonnetjes
mee voor de volgende aktie-periode;
van Dankdag tot Biddag, de tweede
woensdag in maart 1984.
Dank aan allen die meedoen, een-
gast-aan-tafel-nemen!

Tweede
Leerhuis-avond

Vroegtijdig wijzen we op de tweede
gezamenlijke Leerhuis-avond op don-
derdagavond 10 november in "de
Voorde", Kerkstraat 15. De heer Ver-
sloot uit Ede hoopt in te leiden het on-
derwerp: "Gezin en (christelijk) on-
derwijs". Daarover was en is in ons
land altijd veel-te-doen!

Gelezen...
Niet om iemand de mond te snoeren,
maar toch...
"Veel vergadertijd zou kunnen wor-
den bekort wanneer de deelnemers
het feit dat ze NIETS te zeggen heb-
ben, zwijgend tot uitdrukking zouden
brengen".

GEBOREN: Levi Wentink; Grada
Annette Arfman.
ONDERTROUWD: J.H.T. Hartman
en H.T.E.M. van der Mond.
GEHUWD: A.J. Meijerink en F.J.M.
Kelderman.
OVERLEDEN: H.J. Ruesink, oud 82
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
Woensdag 2 november 19.30 uur ds.
J.R. Zijlstra, dankdienst voor gewas en
arbeid.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 30 oktober: 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal, Dienst van Schrift en Ta-
fel.
Vrijdagavond 28 oktober: 20.30 uur:
Gebedsdienst voor de Vrede. Raad
van kerken Vorden-Kranenburg.
Voorganger: Pastoor van Zeelst.
Woensdagavond 2 november: 19.30
uur: ds. J. Veenendaal. Dankdienst
voor gewas en arbeid.

WEEKENDDIENST HUISARTS
29 en 30 oktober dr. Sterringa, tel.
1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 29 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277. Tevens avond- en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
29 en 30 oktober J. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Oktober. Mevr. Brandenburg. Tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEK-JE
Contact persoon maand oktober,
mevr. v.d. Berg. Tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

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

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te
Hengelo 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. Len-
selink. Spreekuren: ma, wo en do,
8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening:
Mevr. K.A. Altena. Tel. 05752-3246.
Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur 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 BILBIOTHEEK
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, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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SPORTIEVE
HEREN-
SCHOEN
Met ideale pasvorm. In de kleuren
grijs en blauw. Maten 41 t/m 46.

Tuunteprijs

DAMES
WINTERLAARS

Ideaal voor lange winterwandelingen.
De kleuren zijn blauw en
gebroken wit.

Nu 99.
DAMES VETERSCHOEN

Voor a l le i n f o r m a t i e over on/c spuarvormen, kunt u terecht
bn ons agenti ba]

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

700 m2 koopplezie.T.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

KINDER CORDUROY PANTALONS
Een midrib corduroy in een zware kwaliteit
met 5 opgezette zakken. In meerdere moderne
kleuren. De Tuunteprijs is 25,-.
Tegen inlevering van deze
advertentie slechts

WEES SNEL WANT OP IS OP!

l l IUUCI l IC J

19,95

Met prima pasvorm. Ook als
instapper verkrijgbaar.

Tuunteprijs 39,9O
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Wij steunen verenigingen
met onze bekende sponsormunten.

STUNT-AANBIEDING

SERIE HERENKOSTUUMS
EN KOLBERTS
halve prijs

ALLEEN VAN 27 OKTOBER TOT 5 NOVEMBER

Modecentrum

Ruurlo

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wichmond

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

wildoen
veelvooru

Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

wt| geven
woonadvlezen

wij komen
de maat nemen

wij bekleden
meubelen

wij naaien
gordijnen

wij leveren
bij u thuis

wij leggen
vloerbedekking

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

TEN CATE ondergoed voor
groot en klein, jong en oud.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

heeft het.

aguAsport
regenpakken

AKKU SERVICE Toldijk
Gunstig in prijs 2 jaar garantie

Tel. 05755-2154, Hardsteestr. 14, Toldijk

KHANG HU!

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

WANT GOEDKOPER

Moet uw dakgoot schoon-
gemaakt worden?
Geef ons een tip en wij zijn er in
een wip!

Schoonmaakbedr. 'GLIMMO'
Vorden, tel. 05752-2414 of
05759-2118.

Te koop: volbl. MRIJ vaars-
kalf; hoge prod.
Bij: J. Temmink, Ruurloseweg
117, Vorden.

Te koop: andijvie, witte en
savoyekool.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 6876.

FUURIO
BLOtMFTJESBC

HUBO-DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Ook maandagmiddag geopend
A«nbi«dlng*n n)n geldig jolang d* voorrud «tf •*!

Pfi|/«n g«1d*n •fg*hMldm d«



Wij zijn erg blij en gelukkig met
de geboorte van onze zoon en
wij hebben hem de naam

LEVI

gegeven.
Hij werd geboren op 17 okto-
ber .

Jolinda en Appie Wentink
Brinkerhof 60
7251 WP Vorden

Met vreugde geven wij kennis
van de geboorte van ons doch-
tertje en zusje.
We noemen haar

MANDY
Tonny, Trudy en Mark
Haverkamp

Vorden, 24 oktober 1983
Het Kerspel 18

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons zoontje en broertje

HERBERT

Johan en Engelien
Heuvelink
Mark en Remco

7251 EL Vorden,
21 oktober 1983
Stationsweg 13

Voor de geweldige belangstel-
ling bij mijn 90-ste verjaardag
wil ik, ook namens mijn kinde-
ren, allen hartelijk bedanken
voor de vele bloemen en ka-
do's.

MOEDER ZWEVERINK-
GROOTBLEUMINK

Vorden, okt. 1983
Joostinkweg 8

Hartelijk dank aan allen die, op
welke manier dan ook, onze
trouwdag tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

GERRIT EN INEKE
VAN BEMMEL-RIETMAN

Vorden, Hoetinkhof 62

JONGELUI OPGELET!
Zaterdag 29 oktober is in de
sporthal te Vorden een mini-
competitievolleybal. Een leuke
kennismaking voor de jeugd
van Vorden met de volleybal-
sport.
Kom allemaal! Het begint om
9.30 uur.

Donderdag 27 oktober a.s.

KLAVERJASSEN
EN JOKEREN

aanvang 20.00 uur in de kanti-
ne. Mooie prijzen!! Inleggeld
f 6,-p.p.

A.C. voetbalver. „Vorden"
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Te koop: nog een beperkte
voorraad aardappelen.
A. Hissink, Heijendaalseweg 3,
Vorden, tel. 1778

Te koop: éénjarige kippen
voor de leg en slacht.
L. Groot Bramel, Wiersser-
broekweg 1, tel. 6639

NU VOORDEEL
halve of hele varkens
voor de diepvries

f 5,75 per kilo
Slagerij J. Krijt, Dorpsstraat 32,
Vorden

Te koop: Mini 58, bj. 1980,
26.000 km.
De Haar 30, Vorden, tel. 3473

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike-
bomen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

MARCEL HELMINK
en

ANITASCHOOLTINK

delen u mede dat zij gaan trouwen.

Op vrijdag 28 oktober 1983 om 9.30 uur
geven wij elkaar het Ja-woord in het ge-
meentehuis „Kasteel Vorden".

Daarna zal Pastoor Geerdinck ons huwelijk
inzegenen in de St. Martinuskerk te Baak
om 10.30 uur.

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in zaal
Herfkens, Zutphen-Emmerikseweg 64 te
Baak.

Toekomstig adres:
Leeuwencamp 7, 7223 LT Baak.

HARRY ENZERINK
en

JACOMINE VELDHUIS

Kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal
, plaats vinden om 15.15 uur in de ontmoe-

tingskerk, Adm. Helfrichlaan 54 te Dieren,
door de weieerwaarde heer ds. C. van der
Linden.

Wanneer u ons wilt feliciteren, bent u wel-
kom op onze receptie van 16.30 tot 17.30
uur in zaal „de Klok", Lagestraat 2 te Dieren.

Ons adres wordt:
de Gaikhorst 18, 7231 NB Warnsveld

Verdrietig, maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat plotseling van
ons i s heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

JAN WIEKART
echtgenoot van W. Seesink

op de leeftijd van 79 jaar.

W. Wiekart-Seesink

H. B. Wiekart
E. J. S. Wiekart-Maters
Peter en Ans, Martin, Ronald

J. Wiekart
A. M. Wiekart-Storback
Christoph, Tamara

7251 WG Vorden, 22 oktober 1983
Hoetinkhof 32

De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaats gehad.

WEGENS FAMILIEOMSTANDIGHEDEN
ZIJN WIJ A.S. VRIJDAG 28 OKTOBER

DE GEHELE DAG GESLOTEN
FAM. HELMINK EN MEDEWERKERS

gaan trouwen op vrijdag 28 oktober D.V. l
om 13.30 uur in het gemeentehuis in De |
Steeg. $

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-'
7383 EB Voorst
Tel. 05758 1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Voordeel prijs!!

JAPONNEN 59.--39,
PAKJES 98--198,
2- en 3-delig

Modecentrum

Ruurln

Speciale voordelige
aanbieding

MARINE BLAUW MET PLAID VOERING

VOOR
SLECHTS 195,-

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-19

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

'Hout
* Plaatmateriaal
* Deuren, Kozijnen en Ramen
* Schroten
* Isolatiemateriaal
* Rolluiken enz.

Alles op maat gemaakt naar: É^k

ARUII
U bent welkom aan de Burg. Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijnen speciale prijzen.

Poelier
J.H. Hoffman

Kuikensnitsels

Kuikenlever
Wegens enorm succes

... 8 voor t U,~

per stuk l ,«JU

halve kilo 2rüU

Wild konijn k io 8,75

DE VALEWEIDE

20 narcissen-
bollen 4,50

20 CrOCUSSen verschillende kleuren 3,75

1 bos kaschrysanten 2,75
GROTE KEUZE IN ALLE SOORTEN BLOEM-
BOLLEN EN HEESTERS VOOR DE TUIN

5 rozenstruiken 13,50

Bal voor gehuwden
op zaterdag 3 december a.s. Optreden van

Frank en Mirella
en als dansorkest, bekend van radio en TV

The Sunstreams'

Café-rest. 'de Luifel'
te Ruurlo
Entree f 10,- inclusief koffie en hapje.

Kaarten alleen in de voorverkoop.

Telefoon 05735-1312.

makelaardij
14 half-vrijstaande woningen met garage aan de
Mulderskamp te Vorden (vrije vestiging)
Verkoopprijzen: v.a. f 143.500,- all in! Hypotheek: 7,6%, 5 jaar vast!

Comfortabel wonen in traditioneel gebouwde
woningen.
De bouw van deze 14 fraaie woningen is reeds aan-
gevangen.
De indeling omvat o.a. ruime hal met toilet, grote
woonkamer met half-open keuken (40 m2); op de 1e
verdieping drie slaapkamers en een functionele
badkamer; bergzolder; grote garage.

Extra aandacht is besteed aan het onderdeel
isolatie:
spouw, dak en vloer zijn geïsoleerd; op de begane
grond wordt thermopane beglazing aangebracht.
Uiteraard gas-c.v.

Alle woningen zijn met de achtertuin gesitueerd op
het Westen, dus veel zon!

Vraag vrijblijvend
onze uitgebreide
woninglijst

MAKELAARSKANTOOR PETERS B.V.
Stationsplein 35, Zutphen, tel. 05750-15747* /
b.g.g.: 05752-1820
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Charmante
thuisblijvers...

echt iets voor u, lekker
warm pantoffelmuiltie,

uitgevoerd in mooi velour op
gekleurd loopzooitje.

Styled by Rohde

95

Huisvaders opgelet...
geen koude voeten meer in deze

warmgevoerde suède herenslof,
op sterke zool, die lang meegaat.

Styled by Blenzo

39,9S

34,
Knus en huiselijk... lekker warm gevoerde

half hoge pantoffel, afgewerkt met
leuke aparte sierstiksels...
koude voeten behoren tot het

verleden. Styled by Blenzo

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - TEL 1342

FEESTAVONDEN
Openbare Lagere School

Op donderdag 3 en 4 november a.s. in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.

Opgevoerd worden:
Door de tweede klas de musical: "DROMEN ZIJN BEDROG"
Door de zesde klas de musical: "HET VREEMDE SONGFESTIVAL ".

Entreeprijs f 2,50 per persoon.

Voor zover u geen bericht heeft gahad: kaarten zijn ook verkrijg-
baar aan school en 's avonds aan de zaal.



V mmmm^m w ^M^^ i^^v m^^ •• •• a^ ̂ ^*

DE BEKEN DE MERKEN
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500 gram

ROBIJN wasverzachter 1450 ml

Jlr

U zult het nauwelijks geloven.
Maar het is waar. Voor één tientje
koopt u nu een pakket was- en
schoonmaakmiddelen.

Vijf Vrije Produkten met
de kwaliteit van de grote
merken.

Zo'n Was & Clean Pakket
is maar liefst 5 gulden
goedkoper dan de
bekende merken. Dat H
kunt u bikkelhard ver-
gelijken.

En dan te
bedenken dat die
bekende merken bij
ons al vlijmscherp
zijn geprijsd. Dus,

629 geen getreuzel.
945 ÜvAVas & Clean

Pakket staat klaar.
249 Het bewijs
146 *s öeleverd: merk-

254

i i

kwaliteJksimpel
verpafcPPs stukken

Bekende merken Totaal: 1523 goedkoper

met of zonder,
filter, pakje

25 STUKS,

Vrij Produkt

SIGARI :N
WITWASMIDDEL
INWEEK- EN VOORWASMIDDELV5%pg±k1199

2 kilo, Vrij Produkt

WAS & CLEAN
499 PAKKET NU

SPAANSE
MANDARIJNEN
Satsuma, •
nieuwe oogst,
net ca l KILO

WASVERZACHTER
VLOEIBAAR SCHUURMIDDEL 3»
ALlfSREINIGER TS

199
alleen
deze week

69
Vrije Produkten Totaal: 4165

lik
Verkrijgbaar m onze filialen met een groente-afdeling.
Prijzen geldig t/m 29 oktober 1983.

DELMONTE BANANEN
KILO

HOLLANDSE PREI
KILO

GOLDEN DELICIOUS
2 KILO

179
_79
249

ZRVERMERK KOFFIE
pak 250 gram, gemalen, vacuüm verpakt.
Vrij Produkt

CHOCOLADE BLOKREEP
85 gram, melk, puur of hazelnoot, Vrij Produkt

349
159

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 29 oktober 1983.

VERSE KUIKENBOUTEN
l KILO

MAGER VARKENS-
BRAADSTUK no

995
995

NIEUWE
L.P. KINDEREN
VOOR KINDEREN

1795

WAT UW PORTEMONNEE NODIG

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN 43
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BURG. MR. M. VUNDERINK TIJDENS RECEPTIE 100-JARIG BESTAAN GMvL:

moet zich aanpassen aan boer"
„Burgers in het buitengebied mogen de boeren niet belemmeren in hun bedryfsuitoefe-
ning. De burger zal zich aan de boer moeten aanpassen.7' Deze uitspraak, tijdens de re-
ceptie van de afdeling Vorden van de GMvL ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, op-
getekend uit de mond van Vordens eerste burger, Mr. M. Vunderink, ontlokte de aanwezi-
gen een klaterend applaus. Een bewijs dat het voor de landbouwbevolking niet altijd even
gemakkelijk is, wanneer burgers zich in het buitengebied gaan vestigen.

Tijdens deze receptie waarvoor enke-
le honderden zich donderdagmiddag
naar Hotel Bakker hadden begeven,
werd de funktie van de GMvL hier ter
plaatse nog eens duideli jk onder-
streept. Een lange rij van liefst dertien
sprekers stak de jubilerende vereni-
ging talrijke pluimpjes op de hoed.
Burgemeester Vunderink wees erop
dat de afdeling Vorden van de GMvL
blaakt van gezondheid en werklust.
„Wij als gemeentebestuur voelen ons
nauw betrokken bij lief en leed van de
landbouw. Dit mede met het oog op
het agrarisch karakter van onze ge-
meente", aldus de heer Vunderink die
o.m. wees op de gesprekken die er zijn
geweest ten aanzien van het bestem-
mingsplan buitengebied. Problema-
tiek rondom de bedrijfsgebouwen, be-
plantingen, allemaal zaken die door
de heer Vunderink tijdens zijn toe-
spraak werden aangeroerd. Hij bood
een geschenk onder couvert aan.

Boom voor de
gemeente
Overigens mocht burgemeester Vun-
derink ook zelf een cadeau in ont-
vangst nemen. De voorzitter van de
afdeling, de heer H. Pelgrum, bood
het gemeentebestuur symbolisch een
boom aan. Wanneer de weersomstan-
digheden het planten van bomen mo-
gelijk maakt zal de boom daadwerke-

lijk worden overhandigd. Het bijbeho-
rende bordje "Aangeboden door de
GMvL afdeling Vorden', mocht de
heer Vunderink nu reeds in ontvangst
nemen.

Wel en wee
De sekretaris van de afdeling de heer
H. Bouwmeester deed een greep uit
de historie van de 100-jarige vereni-
ging. Hieruit kwam overduidelijk naar
voren van welk een grote betekenis de
oprichting van de afdeling voor de
boerenstand in Vorden is geweest.
Onder meer werd het „slaafse leven
van de boerin verbeterd", zo sprak de
heer Bouwmeester, die onder meer de
verdiensten van de GMvL op het ge-
bied van de Zuivelfabriek, boeren-
leenbank en de scholen aanhaalde.

A.G. Mennink
lid van verdienste
Namens het hoofdbestuur van de pro-
vinciale GMvL bood de heer H. Rij-
kenbarg zijn gelukwensen aan. Hij
noemde de afdeling Vorden fevens-
lustig. „Op het moment dat ze nodig
zijn zijn ze aanwezig", aldus de heer
Rijkenbarg, die onder een daverend
applaus bekend maakte dat het hoofd-
bestuur de heer A.G. Mennink, vele
jaren voorzitter van de afdeling Vor-

den en thans nog ere-voorzitter, be-
noemd heeft tot lid van verdienste. Hij
noemde de vele funkties die de heer
Mennink heeft bekleed. Voor sekreta-
ris Bouwmeester had de heer Rijken-
barg een koffer meegebracht. „Vanuit
Den Haag zal nog veel over ons heen
worden gestrooid", zo zei hij.

Uit de man geboren
„Je kunt hier stellen dat de vrouw uit
de man is geboren", zo sprak de presi-
dente van de afdeling Vorden van de
plattelandsvrouwen, mevrouw J.
Westerveld-Veerman. Daarbij doe-
lende op het feit dat de plattelands-
vrouwen hun ontstaan aan de GMvL
te danken hebben. Zij bood twee in
klederdracht gestoken poppetjes aan.
Ook de voorzitter van de afdeling Vor-
den van Jong Gelre, de heer H.
Tjoonk, wees op de banden die er tus-
sen de beide afdelingen zijn. „U hebt
aan de wieg van onze vereniging ge-
staan", aldus de heer Tjoonk. Hij liet
zijn felicitaties vergezeld gaan van het
aanbieden van een geschenk onder
couvert. Tot hetzelfde geschenk
kwam de heer Havekes die gelukwen-
sen namens de ABTB en CBTB aan-
bood.
De heer H. Tjoonk sr. vertegenwoor-
digde de Rabo, Zuivelfabriek en de
aank^^ereniging lDe Graafschap'.
De W^ A. Schouten voerde het
woord namens de huishoud- en land-

bouwschool te Vorden. „U hebt des-
tijds als GMvL de noodzaak van land-
bouwonderwijs reeds ingezien, gezien
uw inbreng bij de totstandkoming van
deze beide scholen", aldus de heer
Schouten. De heer G. Groot Roessink
sprak namens de afdeling Hengelo en
Warnsveld van de GMvL. Hij wees op
het feit dat in 1892 de afdeling Henge-
lo een zelfstandige afdeling was. Daar-
voor waren de Hengeloërs gewoon lid
van de afdeling Vorden.

Nostalgie
Toon Mennink bracht dank voor de
onderscheiding die hem ten deel was
gevallen en haalde herinneringen op
uit vroeger jaren. Willem Ruiterkamp
uit Ingen, vroeger wonend in Vorden,
dook eveneens in het verleden.
De heer Kets voerde het woord na-
mens het waterschap IJsselland,
Baakse Beek en de Berkel. „Het werk
van u is moeilijk want je ziet niet altijd
meteen resultaat", aldus de heer Kets
die een bloemstuk aanbood. De overi-
ge sprekers hielden het bij de welbe-
kende enveloppe met inhoud.
De heer G. van Roekei, het eerste
schoolhoofd van de lagere landbouw-
school te Vorden wees in een zeer hu-
moristische speech op de beginjaren
van de school. „Wij zijn begonnen in
een school die voor een varkenshok
nog te mooi was", aldus de heer van
Roekei.

Tijdens een zeer uitvoerig slotwoord
bracht voorzitter H. Pelgrum alle spre-
kers(sters) dank voor de vriendelijke
woorden. En niet in het minst de heer
G.J. Bannink, die dez^^^ddag op een
voortreffelijke wijze oBrol van cere-
moniemeester vervulde.

RAAD VORDEN GAAT ZELF KIJKEN NAAR ALTERNATI NJWE

Woonwagencentrum
Het voorstel van het college van Vorden om aan de zuidzijde van de Overweg een woonwagencentrum te
kreeëren wordt aangehouden. Burgemeester Vunderink: "Wy zyn tot de konklusie gekomen dat een be-
langrij k deel van de raad één en ander nog eens wil bekijken. Het is dan ook geen onbelangrijke beslissing
die genomen moet worden".
De raad ondersteunde een voorstel van de heer J. Bosch (P.v.d.A.) om een werkgroep te benoemen die
nog eens gaat kijken of er alternatieven te vinden zijn.

irlRt

Burgemeester Vunderink, die stelde
dat het college op dit moment bij haar
voorstel bleef, adviseerde de werk-
groep om snel te handelen. "Medio
volgend jaar moet het woonwagen-
centrum kant en klaar zijn, anders be-
slist GS voor ons", aldus de heer Vun-
derink.
Na een kleine schorsing kwam de raad
al snel met de kandidaten voor de
werkgroep aandragen te weten de he-
ren J. Bosch (P.v.d.A.); H. Tjoonk
(VVD) en W. A J. Lichtenberg (CD A).
Er zal getracht worden deze materie in
december opnieuw aan de raad voor
te leggen. De heer M. Groen (WD)
werd desgevraagd medegedeeld dat
de lokatie aan de Hamelandweg de
goedkeuring van GS niet zal wegdra-
gen. Dat een woonwagencentrum ui-
terlijk 800 meter van de bebouwde
kom moet afliggen vond de heer
Groen "een bespottelijk iets".

"DE VORDERING" KRIJGT
ALLEEN RECHTSKUNDIGE

BIJSTAND VERGOED
Het schoolbestuur van de R.K. kleu-
ter- en lagere school "De Vordering"
zal in verband met het faillissement
van een onderaannemer en de daarop
volgende schadeclaim van de hoofd-
aannemer zelf de ruim 74.000 gul-
den moeten betalen. De raad besloot
wel een aanvullend krediet te verle-
nen van f. 12.550,25 zijnde de kosten
van rechtskundige bijstand verschul-
digd door het schoolbestuur.
Op verzoek van de commissie finan-
ciën heeft wethouder Bogchelman
(WD) weliswaar nog een onderhoud
met het schoolbestuur gehad. "Nieu-
we gezichtspunten heeft dit gesprek
niet opgeleverd. Het destijds zittende
schoolbestuur heeft onzorgvuldig ge-
handeld. Onder meer heeft het
schoolbestuur een overeenkomst ge-

tekend, dat alle nog te lijden schaden
ontstaan door de ontheffing van de
onderaannemer zullen worden ver-
goed aan de hoofdaannemer. Dit is tot
stand gekomen zonder voorkennis
van de gemeente. De gevolgen komen
dan ook geheel voor rekening van het
schoolbestuur", aldus wethouder
Bogchelman die vervolgens verwees
naar artikel 5 van de Lager Onderwijs-
wet 1920. Volgens dit artikel dat han-
delt over de financiële gelijkstelling
tussen openbaar en bijzonder onder-
wijs, is het niet mogelijk een geldelij-
ke bijdrage in deze kosten toe te ken-
nen, indien de kosten buiten het be-
grip stichtingskosten vallen.

GROND VOORMALIG
"EENDRACHT" VOOR
GEMEENTE TE DUUR

Socialist A. Ploeger wees er dinsdaga-
vond op dat het gebouw van de voor-

weg het karakter aarWRmt van een
"vuilnisachtige toestand". Kunnen
we dit toelaten?, zo informeerde hij.
Burgemeester Vunderink deelde hier-
op mede dat de gemeente de grond
niet voor een aanvaardbare prijs heeft
kunnen verwerven. "Anders zou er
wellicht een mogelijkheid zijn tot ge-
subsidieerde woningbouw. Vrije sek-
tor bouw is niet realiseerbaar", aldus
de heer Vunderink. De gemeente zal
overigens gaan bekijken of er nog iets
te doen is aan de "vervallen staat" voor
het gebouw.

PARKEERVERBOD
BURG. GALLEESTRAAT

De raad besloot om aan de westzijde
van de Burgemeester Galleestraaat,
vanaf de Zutphenseweg tot aan het
parkeervak voor modehuis Visser, een
parkeerverbod in te stellen.

RIOLERING
Zoals bekend is de riolering Medler
onderhands aanbesteed. Dinsdaga-
vond werd in de raad medegedeeld
dat men binnen de begroting van f
125.000,- (zijnde de lasten voor de ge-
meente is gebleven).
Laagste inschrijver.riolering: DostaPs
aannemingsbedrijf Vorden f.
247.000,- excl. BTW.

Laagste inschrijver mechanisch/elek-
trisch gedeelte: Mous Pompenbouw
B.V. Balk f98.318,- excl. BTW.

Riolering Medler
onderhands
aanbesteed
Tijdens de commissievergadering van
openbare werken deelde de heer l len-
driks, direkteur gemeentewerken,
woensdagavond mede dat de riolering
Medler inmiddels onderhands is aan-
besteed. Voor deze riolering zijn twee
bestekken gemaakt. Voor het bouw-
kundig gedeelte werden vier bedr i j -
ven uitgenodigd. Volgens wethouder
J.F. Geerken bedrijven of afkomstig
uit Vorden of bedrijven van buiten
Vorden doch die Vordense werkne-
mers in dienst hebben. De firma Dos-
tal Onsteinseweg te Vorden was de
laagste inschrijver. Voor het technisch
gedeelte werden drie bedrijven van
buiten Vorden uitgenodigd. "Dit vergt

gewoon zwaar specialisme en dat heb-
hen wc hier in Vorden in huis", zo
l i ch t t e de heer Hendriks toe. Als laag-
ste inschrijver kwam de firma Mous
Techniek uit Balk uit de bus. Dejuiste
bedragen konden nog niet vrijgege-
ven worden aangezien nog enkele de-
la i l s moeten worden nagetrokken.

Het definitieve financiële plaatje werd
voor de raadsvergadering van dinsdag
26 oktober bekend gemaakt. Zie het
raadsverslag elders in dit blad. De
commissie ging overigens met de
mondelinge uiteenzetting akkoord,
temeer daar de heer Hendriks de ver-
gadering de verzekering gaf dat men
binnen de begroting is gebleven. Wet-
houder Geerken merkte nog op het
qua werkgelegenheid een plezierige
zaak te vinden dat in elk geval één
Vordense aannemer het bouwkundig
gedeelte zal uitvoeren.

Gevonden en
verloren voorwerpen
Gevonden:
1. grijs gestreept poesje; 2. fietspomp;
3. doos met 8 stoelpoten; 4.6 a 7 door-
zichtige golfplaten; 5. zilveren arm-
band.

Verloren:
1. blauwe jas; 2. rose babysokje
(schoentjesmodel); 3. zwart wit te
poes; 4. gouden broche (in het mid-
den een panel + br i l jant) ; 5. gouden
kett inkje met rondje met pijl; 6. blauw
etui inh. pennen etc.; 7. bruine porte-
monnee; 8. bruine portefeuille, rijbe-
wijs, ponskaart ziekenhuis; 9. sleutels
in zwart hoesje.

ADVERTEREN?
IN

CONTACT!

Jong Gelre
Vrijdag 28 oktober houdt de regio
West-Achterhoek in zaal Janssen te
Hummelo haarjaarvergadering welke
om 20.00 uur begint. Naast de gebrui-
kelijke agendapunten zal de vor-
mingswerkgroep het stuk „'t Hokje"
opvoeren. Dit gaat over het jaarthema
"relaties en sexualiteit". Na afloop is
er bal m.m.v. het discoteam "Black
Panter".

Foto's
Momenteel ontvangen wij bijna iedere week foto's van verenigingen die
trainingspakken, shirts enz. aangeboden krijgen. "Dit loopt uit de hand",
de kosten hiervoor worden te hoog. De fotokosten moeten wij betalen,
plus de ruimte voor plaatsing. Wij hebben besloten om de kosten tegaan
verdelen. De verenigingen betalen de foto's (verrekenen met de foto-
graai) en wij ontvangen de foto's. Wij plaatsen deze dan gratis in Con-
tact. De foto's betreffende nieuws bij optocht, jubilea, opening, toneel-
uitvoeringen enz. worden nog wel gratis geplaatst.
Omdat de shirtreklame open is wordt ieder elftal, club enz. voorzien van
shirts door sponsors, daarvan wil men danook reklame in Contact doch
dit heeft zo'n toeloop gekregen, dat bovenstaande ons noopte tot deze
o.i. redelijke oplossing.

De Red.

Even rechtzetten
In ons verslag van vorige week van de
winkeliersvereniging is een foutje ge-
slopen. Bij de rondvraag vroeg de heer
Wullink of de zaterdag NA Hemel-
vaart en de zaterdag VOOR Pinkste-
ren het VW kantoor opengesteld kon
worden en niet Pinksterdag en He-
melvaartsdag. Onze excuses.

Red.

Nationale kollekte
Geestelijke
Gehandicapten
Deze kollekte heeft in Vorden weer de
prachtige opbrengst opgeleverd van
f. 8008,50 en nog alle giro kaarten ap-
part. Alle gevers en geefsters en in het
bijzonder de Kollektanten hartelijk
dank hiervoor.

26 okt. KPO
28 okt. Jong Gelre, alg. ledenverg.

regio West-Achterhoek
3 nov. Bejaardenkring Dorpscen-

trum
4 nov. Jong Gelre dropping
5 nov. Vogeltentoonstelling

"De Vogelvriend" Schoen-
aker

6 nov. Vogeltentoonstelling
"De Vogelvriend" Schoen-
aker

12 nov. Uitvoering Gymver. Sparta
12 nov. Uitvoering Vordens Toneel
12 nov. Feestavond De Snoekbaars

35 jaar bestaan, de Herberg
15 nov. NCVB Tear Fund
17 nov. Bejaardenkring Dorpscen-

trum
18 nov. Jong Gelre schaatsen
22 nov. KPO
25 nov. Jong Gelre alg. najaarsverg.
26 nov. Uitvoering Vordens Dames-

koor, Dorpscentrum
l dec. Bejaardenkring Dorpscen-

trum Sint
15 dec. Bejaardenkring Dorpscen-

trum Kerst
15 dec. NCVB
20 dec. KPO kerstavond

PKV nieuws
Op de Peklo show te Lochem, die ge-
houden werd in verband met het 65-
jarig bestaan van die vereniging, be-
haalden de leden van de PKV weer
mooie predikaten.
Grote hoenders:
Leghorn, zwart bont, M. Klein Bramel
2 x ZG, l x G; Rode Island red, H.J.
Rietman 2 x G; Wyandotte Columbia,
J. Rouwenhorst l x ZG, l x G; Wyan-
dotte wit, J. Rouwenhorst l x U, l x F.
Dwerghoenders:
Barnevelder dvbb, gez. H.J. Rietman
l x ZG, l x G; Leghorn zwart, H.J.
Rietman l x F, l x ZG; Minorca zwart
G.W. Tragter 2 x F, l x ZG, G; Sussex
wit H.J. Rietman l x ZG, l x G;
Wyandotte goud bl. gez. M. Klein Bra-
mel l x G; Wyandotte meer zomig
patrijd M. Klein Bramel l x ZG;
Wyandotte Columbia H. Berenpas 2 x
G; Wyandotte Columbia blauw H.
Berenpas 2 x G; Wyandotte wit J.
Rouwenhorst l x F, 2 x ZG; Wyandot-
te zwart H.G.J. Horstman 2 x F,2xG.
Konijnen grote rassen:
VI. reus ijzergrauw H. Snellink l x G;
VI. reus wit, L.G. Weevers 2 x ZG, 2 x
G; Idem Hans Wesselink 2 x ZG, l x
G; Lotharinger zwart H.J. Rietman l
x G .
Midden rassen:
Groot zilver mid. zwart H. van Heerde

l x ZG; Rode nieuw Zeelander G.
Lenselink 4 x ZG; Witte nieuw Zee-
lander A. Dijkstra l x F, 2 x ZG 2 x G;
Idem H.J. Rietman 3 x ZG; Alaska
H.G.J. Horstman l x F, 4 x ZG, l x G.
Kleine en dwergrassen
Klein Lotharinger blauw M.J. Krone-
man l x G; Hollander H.J. Rietman 3
x G; Idem A. Dijkstra 2 x G; Klein zil-
ver mid. kon. grijs W. Rietman 3 x G;
Ned. Hangoordwerg D. van Heerde-
Wassing 6 x G; Kleurdwerg H.J. Riet-
man l x G; Idem A. Dijkstra l x ZG;
Donker zilver vos Marter D. Klein
Geltink l x G.
J. Rouwenhorst had het mooiste grote
Hoen predikaat Ie U.
En H.J. Rietman het mooiste dwerg-
hoen met Ie F.

Ook op de Landelijke show te Rijssen
hadden de Vordense inzenders suc-
ses.
Dwerghoenders:
Wyandotte gestreept H. Berenpas 2 x
G.
konijnen:
Rex Castor M.G. Lijftogt l x Zg, l x
G; Hollander zwart J.G. Derksen l x
G.

Volleybal
Fraaie derde plaats
Dash meisjes bij voorrondes
Nationaal Kampioenschap
Zaterdagmiddag werden in Dene-
kamp de voorrondes gespeeld voor
het kampioenschap van Nederland
volleybal voor juniorenteams.
Van Vorden zijde werd hieraan deel-
genomen door een team van Dash.
Ondanks het feit dat de meisjes vrij-
wel niet op elkaar waren ingespeeld
werd er in Denekamp voortreffelijk
gepresteerd.

In de poule van vijf teams gelukte het
Dash om zes punten te pakken, gelijk
aan A.T.C, uit Hengelo. Aangezien de
meisjes van Dash een beter setgemid-
delde hadden plaatsten zij zich voor
de finalepoule. Hier kregen zij als te-
genstanders de Krekkers en het sterke
team van Longa Lichtenvoorde. Te-
gen de Krekkers boden de Vordena-
ren uitstekende tegenstand maar kon-
den toch niet verhinderen dat met 15-
13 en 16-14 setstanden, met 2-0 werd
verloren.

Tegen Longa Lichtenvoorde ging
men kansloos via de setstanden 15-3
en 15-7 eveneens met 2-0 ten onder.
Dash eindigde daarvoor op een alles-
zins eervolle derde plaats in de
cindrangschikking.
Zaterdagmiddag 29 oktober spelen de
dames van Dash 's middags om 16.00
uur in de sporthal 't Jebbink tegen
SVS uit Schalkhaar. Vrijdagavond
wordt vriendschappelijk tegen VCV
uit Varsseveld gespeeld.

Ruitersport
Op zondag 23 oktober j 1. zijn erop ma-
nege "De Hessenkamp" te Vorden
onderlinge wedstrijden gehouden
waaraan door 32 leerlingen werd deel-
genomen, 's Morgens werd om 10.00
uur begonnen met de dressuur, ver-
deeld over 2 rijbanen, waarbij een offi-
ciële jury aanwezig was. 's Middags
werd om 13.30 uur gestart met het
ringsteken waaraan een ieder mocht
deelnemen. Hierna volgde de prijsuit-
reiking van de dressuur. Ter afsluiting
werd er door een tiental leerlingen
een springdemonstratie gegeven. Al
met al een gezellige dag onder uit-
muntende weersomstandigheden en
gezien het enthousiasme van de deel-
nemers is het zeker voor herhaling
vatbaar.



Rijnwijnglazen
14 cl. op groene voet

Zwitsal shampoo
flacon

fa douche/
badschuim
nu 600 ml. nu

Zwitsal bij de
handjes
pak

Zwitsal zeep
pak 4 stuks

Gourmetstel
2 persoonsMSO

Huisvuilzakken
20 stuks op rol

Soeppan
8 Itr. met stevige
handgreepJ4r79

Enkhuizer
jodenkoeken Ariël

koffer 2 kilo V.S. prijs
+ grof/s 1/5 staatslot Korenoer advocaat

Kleutertaai
baal 500 gram
V.S. prijs

Beckers
Hamburgers
doos 12 stuks A95

Remia fritessaus
Flora
echte stukken 1/1 blik
van 2J& voor en nu
elk 3e blik gratis

Chivers old English
marmelade
pot van-2*6*voor

Heinz tomaten-
ketchup
grote fles 850 gram
4M

Heco kippevlees in
bouillon
pot van 4^69- voorStrooigoed

200 gram nu
SuzeM981AC.de
Buzet Controlée
per fles^.95 nu

K.G. koffie
vacuüm of bonen
pak 500 gram Ï&9 Kruidnoten

200 gram nu

Gro/sc/i bier
krat 20 pullen V.S. prijs
Nu gratis glas bij elke krat

Croky Chips
zout, paprika of
bolognese grote zak 120 gramMB

K.G. theezakjes
pak van 1M voorCalvslasaus

Sportlife kauwgom

20 meter 4*95r

Smarius beschuit
pak 2 rol 4*69-

Gulden Krakeling
gevulde koeken
pak 6 stuks 4r99

Pers/7
koffer2 kilo 6M
en nu 4.-terug
vla bank of giro

Bon O Mei
kamedrank
aardbeien of bramen
1 literpak 4*9-

Robijn was-
verzachter
fles 1.S Itr. V.S. prijs

Ma. 31/10:
Goudgele Andijvie
kilo

Ze zijn er weer volop... Uw kinderen
zijn er dol op
Mandarijnen
(zonder pit) 30 stuks

Geldig van 27/10 t/m 29/10 '83
Holland m'n Appelland
Heerlijke
Golden Delicious
5X1/2 kilo

Voor een heerlijke pan
groentesoep: Let wel
Boerensoep-
groente
400 gram

di.1/11: wo. 2/11:
Winterpeen en Uien Sla
van ieder 1 kilo, samen 2 kroppen

Stoofperen
St. Remy, 2 kilo
rood in de kook

VS-MARKT UW VOORDEELMARKT VOOR KWALITEITEN PRMS!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden



Geldig van 27/10 • 2/11'83

Rauwe boerenham
100 gram

Leverkaas
150 gram

Cervelaat plock-
worstofGoud
Salami
275 gram, per stuk

Runder
rookvlees
100 g ra m

Hamkaas
150 gram

I^^MHBB^B^^^B^H^^BH^^HM^H

Geldig van 27/10 t/m 29/10 '83

Riblappen
hele kilo

Magere
runder/oppen
hele kilo

Borstlappen
hele kilo

Bieflappen
500 gram

Runderpoulet
250 gram

Schenkel met been
500 gram

Inleveren aan de kassa!

Jonker Fris appelmoes
1/1 blik
van 0.89 voor

JONKÉj

Geldig van 27/10 -2/11 '83

Nieuw!
Zalmschoteltj*
650 gram

Maandag t/m woensdag: 31/10 t/m 2/11:

Hamburgers 5/IQ/G/I
4 betalen

Schouder-
karbonade
500 gram

Hachéevlees
500 gram

?DEBOA//
Inleveren bij de a f d. 4. G.F.

Pracht witlof
kilo voor

Geldig van 27/10 - 2/11 '83

IIVlüX

Tegen inlevering van deze .waardebon in
onze slijterij, ontvangt u een fles

Manuela sherry
met kwaliteitszegel

. —————————^— Coberco
vanille vla

Mono toetje
met room
vanM+voor

Bolsjonge
jenever
1 llterfles nu

Joseph Guy
Cognac*
fles 0.7 Itr. nu

Geldig van 27/10 - 2/11 '83
Goudse kaas
jong, heel kilo nu

Gourmandise
kirsch of noot
125 gram

V.S.O.P.
fles

Black and White
whisky
fles nu

Bacardirum
fles nu

Du Jardin Vieux
11tr. fles nu

Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Boerencake
800 gram &A5

Boerenbruin
800 gram

Krentenbollen
zak 4 stuks

Veredeld wit
brood 800 gram

Pracht Kalanchoë
In d/v. tinten
Verlangt matig licht,
een koele standplaats
en matig water

Pracht Lidcactus
Verlangt matig licht,
wateren warmte

Pracht Calathea
Verlangt matig licht,
doch een warme
standplaats, de pot
grond vochtig houden nu slechts

Kaschrysanten
2 bossen supermooie h
dlv. tinten
per bos 2.95

MARKT UW VOORDEELMARKT VOOR KWALITEIT EN WMOS
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden 43/'83



GRANDIOZE NAJAARSTAPIJTAKTIE
KAMERBREED TAPIJT VOOR TOVENAARSPRIJZEN

Wij hebben er wérkelijk ple-
zier in... Ook dit seizoen bren-
gen wij weertapijtaanbiedin
gen met de hoge kwaliteiten
en de lage prijskaartjes waar
u op gewacht heeft! Een ge-
slaagd voordeelfeest voor
degenen die snel reageren.

Woonkamertapijt Woonkamertapijt
400 breed, zuiver scheerwol
van 245,- voor

-f gratis leggen

219,-
p.m.

S s •" •
<*xc

Herfststormen, Winterweer.
Daar ga je niet voor opzij.
Kies bij ons dit melton jack
met staande kraag in
marine met groen voor
f 198,-. Daarbij een scheer
wollen bandplooi broek in

serge-kwaliteit.
Vanaf f 139,-.

400 breed, zuiver scheerwol
van 229,- voor

198,-
-f gratis leggen

Woonkamertapijt
50% wol, 50%nylon met korte
luspool van 139,- voor

m_

g p.m.
-t- gratis leggen (bep. voorr.)

Woonkamertapijt
400 breed nylon
van 175,- voor

+ gratis leggen

149,-
400 breed nylon
van 119,- voor

+ gratis leggen

98,-

Slaapkamertapijten
nylon, 400 breed
diverse kwaliteiten nu vanaf

-l- gratis leggen

65,-
p.m.

Nylon lopers
oersterk vilttapijt
100 breed O O C

p.m.

Keukentapijt
200 breed — —
nu vanaf OOf~ p.m.

Gratis reservering en verzekering
voor latere levering
Alles onder volledige garantie
Aanbiedingen zijn geldig zolang de
voorraad strekt

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514
Laagte 16
Tel. 05454-4190

Karpetten
zuiver scheerwol
in 150/230
vanaf

398.-

«CONTACTeen •
graag gelezep blad!

Burg Ga 6 Stl at 3 Vordun

A.S. VRIJDAG 28/10 - 9.00-21.00 UUR

ZATERDAG 29/10 - 9.00-16.00 UUR

Verkoop van showroommodellen
in zaal Hotel Bakker

zitgroepen
2-zits banken
3-zits bank
fauteuil
slaapkamer
eethoeken

met
merknamen als:
Leolux - Gelderland
Artifort
Hennie de Jong
Die Collection

Flink aantal karpetten in verschillende maten en
uitvoeringen.

-f- aantal showbanen gordijnstoffen

Dit mag U niet missen!

Én de prijzen zijn erg leuk
gehouden, want we moeten plaats
maken voor de komende nieuwe
modellen.

Vrijdag
28/10

signatuur van beter woonkomfort
vorden • dorpsstraat 22 • tel. 05752-1314

warnsveld • rijksstraatweg 108 • tel. 05750-23346

Zaterdag
29/10

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Kennisgeving openbare bekendmaking voornemen tot
wijziging van de vergunning (artikel 37 Wet Algemene
bepalingen Milieuhygiëne).

Burgemeester en wethouders van Vorden;

gelet op artikel 37, eerste lid van de Wet Algemene be-
palingen milieuhygiëne;

maken bekend dat zij voornemens zijn tot wijziging
(middels aanvulling van voorschriften) overte gaan van
de door hen op 6 mei 1980 no. 22 aan de heer C.M.
Bouwmeester, Haesebroeckstraat 52 te Zutphen ver-
leende vergunning ingevolge de Hinderwet voor het op-
richten, in werking brengen en houden van een herstel-
inrichting voor motorvoertuigen, gelegen aan de Hame-
landweg (ongenummerd) te Vorden.

De reden hiervoor is dat per 1 november 1981 de gewij-
zigde Hinderwet inwerking is getreden en dat daardoor
de Verordening tegen Landschapsontsiering van de
provincie Gelderland niet meer in dit geval van kracht is.
Op grond van deze verordening was ten behoeve van
deze inrichting een ontheffing verleend waaraan diver-
se voorschriften verbonden waren ter bescherming van
het landschap ter plaatse. De Hinderwet als bovenge-
noemd geeft thans de mogelijkheid voorschriften met
een landschapsbeschermend karakter in de vergunning
op te nemen, hetgeen middels deze wijziging zal ge-
schieden.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 10 novem-
ber 1983 bij ons college worden ingediend, degene die
een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken.

Vorden, 27 oktober 1983.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
J. Drijfhout

de burgemeester.
Mr. M. Vunderink

DE PRIJS TELU
DIT NAJMR T

Sportieve
sterke

herenschoen
voor elke dag... wat een

klasse, wat een kwaliteit
voor die prijs

Vlot, manlijk en sportief:
prachtige leren herenschoen,

licht in gewicht en op sterke
zool. Puur natuur,
puur prijsbewust.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Honderden zien uw etalage...
duizenden uw advertentie

Weekblad
Contact
Vorden

2300 abonne-

menten Vorden

en omgeving.

Zeer dichte

lezerskring.

Editie Ruurlo 3300 exemplaren.

Editie Hengelo Gld. 4500 exemplaren.

Contractkortingen mogelijk.

50%KORTING

voor combinatie advertenties.

Voor inlichtingen:

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Postbus 22, 7250 AA Vorden.
Telefoon 05752-1404.
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Donderdag 27 oktober 1983
45e jaargang nr. 33

REVUE 'ALLEMACHTIG 1983'

Vordenaren vonden het prachtig
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de afdeling Vorden van de GMvL vond don-
derdagavond in een stampvolle zaal van het dorpscentrum de première plaats van de revue
'Allemachtig 1983'.
Een revue geschreven en geregisseerd door Johan Lichtenberg uit Laren. De schrijver,
die zich heeft laten inspireren door de zoon van dichter Staring, die 130 jaar geleden de
aanstoot heeft gegeven tot de oprichting van de provinciale GMvL, kan tevreden terugkij-
ken op zijn pennevrucht.

'Allemachtig 1983' is een revue ge-
worden waar met plezier naar werd
gekeken en geluisterd. Johan Lichten-
berg is erin geslaagd om typisch Vor-
dense situaties in de revue te verwer-
ken, waarbij de humor de boventoon
voerde.

Verdienste
Dat de bedoeling van zijn teksten
goed ten uitvoer werden gebracht is
zonder meer de verdienste van de me-
dewerkers die voor deze revue werden
uitgezocht. Bij figuren als Rinus Pel-
grum (Ome Jan) en Absy Gotink
(Tante Jantje) is succes al bij voorbaat
verzekerd. Terzijde gestaan door Wil-
ly Velhorst en Dies Eggink (Willy en
Hans) liep dit viertal als een rode
draad door de revue. Prachtige dialo-
gen tussen Ome Jan en Tante Jantje.
De spaanders vlogen er soms af. Dit
tot groot genoegen van het publiek
dat zich kostelijk amuseerde.
De landbouw in vroeger dagen zoals
zich dat in de beginfase van de revue
afspeelde rondom kasteel de Wilden-
borch en waar de basis voor de plaat-
selijke GMvL werd gelegd. Een zeer
sterk nummer voor de pauze was on-
der meer de 'Zeismoloog'.

Sterke teksten
Schrijver Johan Lichtenberg is met
het maken van de revue uitstekend
aangevuld door Henk Bielderman uit
Laren. Deze schreefaansluitend op de
inhoud van de revue een zestal liedjes
met ook hier een ijzersterke tekst. Het
koor onder leiding van Peter Rouwen
had het niet gemakkelijk want bij elk
lied was men weer in een apart kos-
tuum gestoken. De dames die deze
kostuums gemaakt hebben verdienen
dan ook alle hulde voor hun smaak-
volle keuze. Het was overigens jam-
mer dat bij de zangnummers na de
pau/e de tekst niet altijd even duide-
lijk te verstaan was.

Decors
Schets en zang werden gedurende de-
ze revue afgewisseld door de meisjes
van het ballet onder leiding van Hutje
Teenstra uit Laren. Gedurende de ge-
hele avond verzorgde 'Look out1 zeer
getimed voor het geluid, terwijl de
muzikale omlijsting in goede handen
was bij het revueorkest Transit'.
De bezoekers in de zaal waanden zich
soms zelf in de buurt van kasteel de

Wildenborch, zo prachtig en echt leek
het decor van het kasteel. Herman
Wuestenenk en de zijnen hebben dan
ook alle eer van hun werk. Ook kasteel
Ruurlo was in verband met de provin-
ciale herindeling volop in deze revue
'in the picture'.

Men is in Vorden niet over één nacht
ijs gegaan. Een revuecommissie on-
der leiding van Reint Mennink heeft
zich onder meer bezig gehouden met
het aantrekken van de medewerkers
die allemaal afkomstig zijn uit kringen
van de plaatselijke GMvL, Platte-
landsvrouwen en Jong Gelre.
De gehele revue bestond uit niet min-
der dan 36 nummers. Over het alge-
meen sterke nummers. Denk aan de
buizenleggers, Aqua Bella, grensover-
schrijding, naar de keuring en niet te
vergeten het klootschieten en de
klaagmuur in Jeruzalem.

Dat de kwaliteit van sommige num-
mers wat minder was, viel in feite niet
op. De revue werd namelijk met een
dermate snelheid en variatie gebracht
dat het publiek de gehele avond ge-
boeid en met een lach de gebeurtenis-
sen op het toneel bleef gadeslaan.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Voetbal
Vorden - Winterswijk 0-0
In een over het geheel genomen mati-
ge p a r t i j voetbal hebben Vorden en
Winterswijk elkaar in evenwicht ge-
houden. Voor rust een gelijkopgaande
wedstrijd. Beide teaams kozen volop
de aanval, doch tot grootse daden
kwam men niet. Behoudens dat Win-
terswijk halverwege de eerste helft
kansen kreeg de score te openen. Vor-
den-doelman Wim Harms voorkwam
met twee snelle reükties achter elkaar
een doelpunt.

Na de rust werd er aan weerszijden
wel wat beter gespeeld doch een rede-
l i j k niveau haalde het duel niet. Ook in
deze periode weer enkele goede red-
dingen van doelman Wim Harms, ter-
wijl de Winterswijk goalie niet voor
hem onderdeed bij schoten van Chris
l l i s s i n k en Reinier Teerink. Eddy
Hiddink moest op advies van de
scheidsrechter gewisseld worden we-
gens het vastpakken van een tegen-
stander. Hans Boers was zijn vervan-
ger. Het duel eindigde zoals het begon
namelijk met 0-0.

B.V. Flash-Vorden
Badmintonuitslagen districtcompeti-
tie: dinsdag 18 oktober:
Ondanks het feit dat, alweer, de da-
mes van het tweede team hun "man-
netje" stonden door zowel de enkel als
de dubbel spelen met /eer groot ver-
schil te winnen moest het team van
B.V. Flash-Vorden wederom een ne-
derlaag lijden. De heren deden het be-
sl is t minder goed. Marlens viel in voor
Coppiëns die wegens een armblessu-
re voorlopig uitgeschakeld is. Kater en
Marlens konden niet tegen het sterke-
re heren duo van Shuttle-up, op.
Samenvallend kan gesleld worden,
dal de dames een "makkie" hadden
met hun tegenslanders en dat de he-
ren niets in te brengen hadden tegen
het sterker duo uit Aalten. Slechts een
partij van Marlens was een spannende
partij het geen niel afgelezen kon
woorden uil de einduitslag.
Uitslagen:
HE: R. Kater 12-15/4-15; H. Martens
8-15/5-15.
DE: A. Baars 11 -1 /11 -5 ; R. Liever-
dink 11-0/11-0.

GD: A. Baars/R. Kater 15-5/10-15/3-
15; R. Lieverdink/H. Martens 7-15/
15-13/8-15.
HD: R. Kater/H. Martens 2-15/7-15.
DD: A. Baars/R. Lieverdink 15-7/
15-3.
Einduitslag: 3-5 voor B.C. Shuttle-Up
'81 uit Aallen.

Uitslagen Jeugd
Hel jeugdteam van de badminton-'
vereniging Flash-Vorden haalde za-
terdag 22 jktober de volle winst bin-
nen in de thuiswedstr i jd tegen Grol 4
uit Groenlo. Alle parti jen werden in 2
sets beslist. Deze overwinning was
dan ook wel te wijten aan het feit dat
de leden van Grol 4 gemiddeld 5 jaar
jonger waren dan de leden van Flash.
Urby Duin won zijn enkel met 15-1/
15-1 en Jeroen Ni jho fwon zijn enkel-
met 15-0/15-1.
Kit ty Medze en Suzetle Duin wonnen
hun enkels mei 11-3 /11-O en 11-0/11-
0.
De twee mix par t i jen werden gewon-
nen met 15-0/15-1 en 15-3/15-0.
De herendubbel en damesdubbel
werden tenslotte gewonnen met 15-2/
15-3 en 15-1/15-2. Einduitslag 8-0 in
het voordeel van Flash-Vorden.
Eerst komende thuiswedstrijd: senio-
ren: dinsdag 2 november a.s. aanvang
19.30 uur. Flash-Vorden l - Pluumke
(67) 6.

Uit het Ratti-kamp
Ratti l da. - Terborg 2 14-0
Rat t i heelt in de 6e competitiewed-
strijd thuis tegen Terborg verdiend ge-
wonnen. In de beginfase waren het di-
rect de Ralti-dames die het heft in
handen namen. Het Ie doelpunt werd
a! in de 7e min. gescoord door B. Bos.
Dit voorbeeld werd al snel gevolgd
door A. Berendsen (2x) , A. Eggink
(2x) nogmaals B. Bos en M. Gotink
zorgde voor een ruststand van 7-0.
Na rust weer een zelfde spelbeeld met
een aanvallend Ratli. Na ruim 10 min.
had M. Gotink alweer 3 keer het doel
gevonden, waarvan de laatste via een
kopbal. Alsof de score nog niet genoeg
was maakte één van de Terborgse da-
mes ook nog een eigen doelpunt.
Hierna waren hel wederom B. Bos en
A. Berendsen (2x). Laatstgenoemde
speelster bracht na een prachtige kop-
bal de eindstand op 14-0.

Door dit resultaat staan de dames op
een gedeelde Ie plaats met Halle en
Gendringen.
Voor volgende week staat de heel wat

uitwedstrijd tegen Gen-
op het programma.

Ratti 2 zat - S.S.S.E. 6 4-1
Ratti begon aanvallend, maar konden
hun meerderheid niet snel in doel-
punten tot uitdrukking brengen. Er
werden opnieuw weer opgelegde kan-
sen gemist. In de 22e minuut scoorde
Bert Maalderink met een hard laag
schot l -0. In de 31 e minuut kreeg van
Zeeburg de bal keurig aangespecld,
en schoot zeer beheerst in het doel
van SSSE, 2-0. In de 38e minuut be-
paalde Gerard Oosterlaken de stand
op 3-0, wat ook de rustsland was.
In de rusl werden Henk Sloetjes en
Harry Rothman vervangen door resp.
Jan Harmsen en Bennie Aalderink.
Wie dacht dat Ratti langzamerhand de
score zou verhogen kwam bedrogen
uit. Het was juist SSSE dat meer
kwam opzetten, alhoewel door SSSE
weinig kansen werden geschapen. Net
buiten het strafschopgebied begin Jan
Harmsen een overtreding, waarvoor
scheidsrechter Eenink een strafschop
toekende voor SSSE, welke keurig in
eerste instantie werd gehouden door
keeper Wassink, maar in latere instan-
tie weer keihard werd ingeschoten
3-1. Aan de andere kant maakle Ben-
nie Aalderink het een speler van SSSE
zo moeilijk dat deze in paniek in eigen
doel schoot 4-1. Jammer was het dat
van Bommel en van Kesteren opge-
legde kansen in het midden van de
tweede helft mistten. Van Bommel
kwam onfortuinlijk met een oogwond
uit de wedstrijd. De eindstand bleef4-
1. Overigens een verdiende overwin-
ning.

Erix 2 - Ratti 2 dam. 2-2
De Ratti 2 dames gingen zondagmid-
dag met goede voornemens naar Lie-
velde. De dames vielen direct goed
aan. De Erix verdediging kreeg veel te
verwerken, lol dal na 10 min. Carla
Addink een scherpe voorzei gaf en de-
ze door Gerda Bos werd ingescho-
ten.
Beide elftallen bleven vechten voor
een doelpunt. Het geluk lag bij Rai t i .
Een afslandsschot van Jolanda Tem-
mink bracht de stand op 0-2. Tevens
ruststand.
In de 2e helft, met een gewisselde laat-
ste vrouw, kreeg Ratli het moeil i jker .
Erix maakte al snel een tegendoel-
punt 1-2.
In de voorhoede lukte het ook niet

meer zoals het moet. Ratti wisselde
nog een keer op het middenveld.
Door een fout van de laatste vrouw bij
de lijn, kon een Erix-speelster alleen
op goal af. Toen de keeper van Ratti de
bal vast had, kreeg deze een duw en
viel de bal met 2 spelers in de goal.
Hetgeen dan 5 min. voor einde 2-2 be-
tekende.

Ratti l zat. - F.C. Overstegen l
3-3
De Ratti-elf hebben afgelopen zater-
dag een zeer verdienstelijk gelijkspel
behaald in de wedstrijd tegen het
Doetinchemse F.V. Overstegen.
Een wat moeizaam op gang komend
Ratti moest al in de 6e minuut een te-
gendoelpunt incasseren, maar was
daarna gedurende de eerste helft
voortdurend sterker. Nadat diverse
kansen onbenut waren gelaten, was
het Wim Stokkink die Ratti in de 25e
minuut via een prachtige lob op gelij-
ke voet bracht.
Na rust waren het de bezoekers die
het eerste kwartier voor zich opeisten.
Al na 7 minuten werd het 1-2 via een
keihard diagonaal schot, waarop Ratti-
doelman Herman Rutgers het nakij-
ken had. Vier minuten later was het
wederom F.C. Overstegen dat kon
scoren via een koppende rechterspits.
Ratti gaf zich echter niet gewonnen.
Een extra aanvaller in de persoon van
Gerrit Hoetink verving André Bal-
vert. De Kranenburgers begonnen
aan een goed offensief door spits Jan
Nijenhuis. Eén minuut later werd het
zelfs gelijk door een schuiver van we-
derom Wim Stokkink die hiermee de
stand op 3-3 bracht.
In het laatste kwartier waren er voor
Ratli nog voldoende kansen aanwezig
de volle winst te pakken, maar het ge-
luk ontbrak.
De Rattianen mogen terugkijken op
een goede wedstrijd tegen medekop-
loper F.C. Overstegc^
A.s. zaterdag 29 okt^w ontvangt s.v.
Ralti koploper Sp. Haarlo. Aanvang
14.30 uur.

Zutphen 4 - Ratfel (zon) 1-5
s.v. Ratti houdt aan^nling in de kop
van de competitie. Het leek erop dat
s.v. Ratti de wedstrijd in de eerste helft
goed onder controle kreeg, een paar
kleine kansjes van de heren Over-
beek, Schroër en Hendriks gingen ver-
loren.
Zo langzamerhand kreeg Zutphen
greep op de wedstrijd wat resulteerde
in de 30e minuut in een goal. 1-0.
Tweede helft een tolaal ander beeld.
Een snel en agressief Ratti. Nu tak-
tisch goed spelend, in de ruimte, kreeg
nu kansen. Het begon bij Rudi Heu-
velink een afstandschot 1-1, daarna
was het Dinant Henndriksen, die 1-2
en l-3 maakte. De opmerkelijkste spe-
ler Martin Overbeek, een solo van het
middenveld, scoorde beheerst in de
hoek 1-4.
Ralli beheerste totaal de wedstrijd en
misle nog vele kansen. In de slotfase
wist weer Dinant Hendriksen te sco-
ren 1-5. A.s. zondag de wedstrijd te-
gen S.C.S. een belangrijke i.v.m. de
koppositie in de competitie.

Zaalvoetbal
Velocitas

Het eerste team van de zaalvoetbal-
club "Velocitas" speelt woensdag 2
november om 20. l O uur in Borculo te-
gen Meilink l . Op vrijdag 4 november
speelt Velocitas l in de derde ronde
om de KNVB beker uit tegen Lape-
tum Ocus.
Velocitas III gaat die avond op bezoek
bij Pandawa IV.

Vorden - Duikelaar 2-6
De darhes van Vorden gingen zater-
dagavond in Eefde tegen de Duikelaar
met 2-6 kopje onder. Nadat de dames
van Duikelaar mei 0-1 de leiding had-
den genomen werd het in de eerste
periode via Grietje Wellenweerd 1-1.
In de tweede speelperiode werd niet
gescoord. In de derde periode liep
Duikelaar uit tot 1-3.
In de laatste periode scoorde Grietje
Wellenweerd bijdesland l-4 tegen. In
de slotfase werd het 2-6.

Triton - Vorden 8-8
In de wedstrijd tegen Triton presteer-
de het jongensteam van Vorden het

St Nicolaaskrant
Deze krant wordt verspreid in Vorden, Hengelo, Steen-
wordt ook dit jaar weer uitgegeven in samenwerking met
de Vordense Winkeliersvereniging. Uw kopij voor adver-
tenties dient uiterl i jk 28 oktober in ons bezit te /iju.

Deze krant wordt verspreidt in Vorden, Hengelo, Steen-
deren, Baak, Wichmond, Vierakker en Almen huis aan
huis per Post

de redaktie.

om op gegeven moment een 5-1 ach-
terstand geheel ongedaan te maken.
Dit was in de derde speelperiode. De
Vordense treffers werden toen ge-
scoord door Mark Karmiggelt (2x);
Herwin Wilgenhof en Herman Eilan-
der (2x).
De laatste periode kende spannende
momenten voor beide doelen. Beide
ploegen scoorden driemaal. Vorden
via Herman Eilander, Han Berenpas
en Martin Siebelink. Eindstand 8-8.

Samengestelde
wedstrijd
Ieder najaar vindt er een sportieve
ontmoeting plaats tussen de LR en PC
de Graafschap met de LR de Zeven-
steen en PC-de Viersprong uit Steen-
deren en Toldijk.
Dit jaar was de organisatie in handen
van de twee laatste genoemde clubs.
Er werd gereden om en nabij de boer-
derij van de fam. Memelink te Toldij k.
De dierenartsen bokaal Vorden, ver-
reden tussen de ponyclubs werd ge-
wonnen door de PC de Graafschap
met 245 tegen 248 punten.
De dierenartsenbokaal Steenderen,
verreden tussen de paardenclubs
werd eveneens gewonnen door de
Graafschap met 318,5 tegen 343,5
punten.
De Wisselbeker beschikbaar gesteld
door de fam. Wolterink voor de beste
combinatie klasse L en B van Vorden
werd gewonnen door Rita Wijnbergen
met Gorsoio.
De Wisselbeker beschikbaar gesteld
door de fam. Oplaat voor de beste
Vordensecombinatie beginners werd
gewonnen door Marcel Bosveld met
Irene.
's Avonds maakte de voorzitter van de
Zevensteen de heer E.J. Vleemingh in
een zeer volle zaal van de Bremer te
Toldijk de prijzen bekend. De heer
Spijkerman, voorzitter van de Graaf-
schap, bedankte de organiserende
vereniging voor de uitnodiging en /ei
te hopen dat men het volgend jaar,
wanneer Vorden weer voor de organi-
satie zal tekenen, in net zo'n grote ge-
tale naar Vorden komt.
Totale uitslagen samengesteld
Ponies beginners:
l. Jolanda Jansen, viersprong; 2. Jean-
net Lenselink, Graafschap; 3. Rianne
Bouwhuis, Graafschap.
Ponies beginners groep II:
l. Marcel Bosveld, Graafschap; 2. Mi-
randa Schiphorst, Viersprong; 3. Ka-
rin Hammink, Graafschap.
Paarden L:
1. Gerrie Uenk, Zevensteen; 2. Marja
Oosterink, Zevensteen; 3. Rob Mas-
selink. Zevensteen.
Paarden B:
1. Mirjam Doornbos, Graafschap; 2.
Erik Pardijs, Graafschap; 3. Katja v.
Biljouw, Graafschap.
Paarden beginners:
1. Peter Wiegman, Zevensteen; 2.
Wilrieke Stegeman, Zevensteen; 3.
Erna Schieven, Zevensteen.
Ponies L:
1. Karin Groot Jebbink, Graafschap;
2. Rita Wijnbergen, Graafschap; 3.
Karin Schut, Viersprong.
Ponies B:
1. Manon Aalderink, Viersprong; 2.
Marieke Rekswinkel, Viersprong; 3.
Michiel Veenhuis, Viersprong en Jo-
rien Heuvelink, Graafschap.

Dammen DCV
Gelijkspel eerste tiental
DCV tegen Nijkerk
Het loopt dit jaar duidelijk niet met
het Ie team van DCV, en het streven
is dan ook om de schade te beperken
tot handhaving in de 2e klasse. Te-
gen Veluwezoom waren de onderste
borden al snel uit; de sterkste spelers
van de tegenstander /.aten daar. Aan
de bovenste borden stonden de Vor-

dcnaren echter allen goed. Doordat
met name Johan Krajenbrink ver-
zuimde een gewonnen stand tot winst
te voeren, werd het wederom een
puntverlies.

De individuele uitslagen waren:
J. Krajenbrink -T. Bollebakker l -l; W.
Wesselink - H. van Drie 2-0; H. Rue-
sink - G. Bouwland 2-0; G. Wassink -
H. Cousijnsen 2-0; H. Graaskamp -
J.A. v. Sweden 1-1; A. Wassink - E.
v.d. Pol 1-1; S. Wiersma - P. Staal 0-2;
B. Nijenhuis - J. Haverkamp 1-1; T.
Slutter - J. v.d. Werfhorst 0-2; S. Buist -
J.C. van Hierden 0-2.

Onderlinge kompetitie
J. Krajenbrink - A. Wassink 2-0; G.
Wassink - H. Graaskamp 0-2.

Jeugd:
F. Ibrahim - B. v. Zuylekom 1-1; H.
Boerkamp - H. Berenpas 0-2; R. Slut-
ter - M. Boersbroek 0-2; A. Bouwman
- G. Brinkman 2-0; A. Bouwman - J.
Brandenbarg 2-0; J. Slutter - W. Be-
renpas afg.; M. Boerkamp - H. Boer-
kamp 2-0.

Aspirantenkampioenschap
Henk Hoekman heeft zich op Texel
bij het aspirantenkampioenschap niet
in de voorste gelederen weten te drin-
gen. De start was bijzonder slecht: 3
punten uit 6 wedstrijden. Hierna
kwam Hoekman nog wel terug o.a.
door een overwinning op Sjakko San-
dee en een gelijkspel tegen de uitein-
delijke kampioen Johan Smits. De
eindstand is:
1. Johan Smits, Makkum 13 pnt.; 2.
Hans Westerhof, Groningen 12 pnt.;
3. Maarten Linssen, Huissen 11 pnt.;
4. Willy v.d. Braak, Tilburg 10 pnt.,
Harm v.d. Gugten, Rijnsburg 10
pnnt., HenkKlarenbeek, Lunteren 10
pnt.; 7. Henk Hoekman, Vorden 7
pnt., Kian Hien Tan, Uitgeest 7 pnt.;
9. Willem Leyenaar, Harlingen 5 pnt.,
Sjakko Sandee, Kloetinge 5 pnt.

DCV 4 - DEZ Laren 8-2
De jeugdspelers uit het 2e hebben de
eerste overwinning te pakken. Een 8-2
zege op DEZ. De spelers uit Laren
bleken niet echt goed te zijn; Jurgen
Slutter en Wim Berenpas stonden na
5 zetten al 2 schijven voor en wonnen
gemakkelijk. Martin Boersbroek had
een zeer spannende partij en stond al-
lengs verloren; echter op het moment
dat het vast zou lopen offerde de te-
genstander geheel onnodig, zodat
Martin de partij kon uitmaken. Mi-
chiel Boerkamp won ook. Verlies was
er voor Rik Slutter.

Individuele uitslagen:
J. Slutter - A. Hayting jr. 2-0; W. Be-
renpas - D. Mombarg 2-0; M. Boers-
broek - G. Reurslag 2-0; R. Slutter - W.
Slagman 0-2; M. Boerkamp - H. Heu-
vel 2-0.

DCV 2 - DCZ Zevenaar 10-10
Saskia Buist speelde een hoofdrol in
deze wedstrijd. Nadat door winstpar-
tijen van Bennic Hiddink, Jan Masse-
link en Henk Klein Kranenbarg de
stand op 10-8 gebracht was, stond Sas-
kia Buist in gewonnen positie. Ze was
echter in de veronderstelling dat het
speeltempo 50 zetten per 2 uur was,
en liet de vlag op de 58e zet vallen. I le-
laas was het tempo 65 zetten per 2 uur,
zodat ze door de klok verloor.

De individuele uitslagen waren:
J. Masselink - C.T. Fontein 2-0; B. Ni-
jenhuis - P. van Ooyen 1-1; G. ter
Beest - D.H. Pietersen 0-2; H. Klein
Kranenbarg - D. Koole 2-0; J. Lank-
haar-H.W.. Hermsen 1-1; B. Breuker
- W.D. Kingma 1-1; H. Wansink - H.
Willemsen 0-2; S. Buist - M. v.d. Wolf
0-2; B. Hiddink - H. Essink 2-0; E. Es-
selink - Kingma jr. 1-1.



RUIM 350 DEELNEMERS AAN START

Oost-Gelderlandrit
Zaterdag 29 oktober wordt voor de 20ste keer de befaamde Oost-Gel-
derlandrit gehouden. Een betrouwbaarheidsrit die tot de grootste van
Nederland wordt gerekend. Bij deze Euduro-wedstrijden komen alle
topcoureurs uit Nederland aan de start. Deze rit meetellend voor het
Nederlands kampioenschap wordt ook nu weer georganiseerd door de
Vordense motorclub "De Graafschaprijders", die by de bemanning
van de controleposten wordt bijgestaan door leden van "Sport &
Vriendschap" uit Lochem en „Hamac" uit Harfsen.

Sekretaris Jan Slagman van de "Graaf-
schaprijders" is bijzonder kontent met
de medewerking die van gemeente-
wege is verkregen. Slagman: "De rit
voert de deelnemers geheel over het
grondgebied van Vorden.
Ik moet zeggen dat we van de plaatse-
lijke autoriteiten alle medewerking
hebben gekregen bij de verlening van
de vergunningen, terwijl ook de land-
goedeigenaren en omwonenden langs
het trajekt alle medewerking hebben
toegezegd".

Voor de organisatoren is heel wat
werk aan de winkel, wanneer we be-
denken dat tot dusver 366 coureurs
hebben ingeschreven. Inklusief oftï-

cials zijn er zaterdag zo'n 100 mensen
in touw om alles in goede banen te lei-
den. Ook een dag na de wedstrijd is er
voor de leden van "De Graafschaprij-
ders" een boel te doen. Immers dan
moeten alle paden e.d. weer in origi-
nele staat worden teruggebracht. Een
klus waarvoor men in Vorden niet te-
rugdeinst gezien de ervaringen uit
voorgaande jaren.

Vanwege de zesdaagse die in Wales
werd gehouden is deze Oost-Gelder-
landr i t dit keer pas eind oktober. De
rijders krijgen het niet gemakkelijk.
De junioren rijden drie ronden van elk
60 kilometer, terwijl de senioren 240
kilometer moeten afleggen. Onder-

weg worden er verschillende proeven
ingelast.
Dat begint al direkt met een cross-
proef aan de Kostedeweg/Bekmans-
dijk. Hier moeten de coureurs twee-
maal zo snel mogelijk een afstand van
2 kilometer afleggen.
Bovendien is er in de eerste ronde aan
clc I l i lferinkweg een accelleratieproef
over 200 meter.
Het "grote karwei" vindt plaats op het
militair oefenterrein. Hier wordt een
crossproefgehouden overeen afstand
van 4 kilometer. Voor de junioren in
de 2e en 3e ronde. Voor de senioren in
de 3e en 4e ronde.
De start van deze Oost-Gelderlandrit
is "s morgens vanaf 9.00 uur bij cam-
ping de Reehorst. Vandaar gaan de rij-
ders richting Kranenburg, Linde, Del-
den, weer terug naar Linde, Medler en
vandaar richting m i l i t a i r oefenterrein.
Zoals gezegd het "puikje" uit de Ne-
derlandse Enduro-wereld komt aan
de start.
Zoals bijvoorbeeld Henk Poorte uit
Nijverdal die in Wales een gouden
plak behaalde. Martin Schalkwijk uit
Hilversum; Gerrit Wolsing, Laren;
Arne Kies, Appelscha; Dinand Zijl-
stra uit Daarle allemaal mannen waar-
mee terdege rekening moet worden
gehouden. Bij de junioren onder meer
een fl ink aantal deelnemers uit de di-
rekte omgeving.

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

KOMPLEET
INBEELD.

HERFST-
TOPPERl
Sterke, stoere, flexibele
herenmolière.
Slechtst. 60,-

>'#'<%
f+*m

Prima kombinatie,
bestaande uit aktuee jadc
met zakken en ritsen m o a
ratblauw engnj^ ^^
Maten V JH|• m—
458Vm Ijfitir

Bijpassende pantalon met oi

zonder
bandplooi
al
vanat

M KKINK

DIEPVRIESVOORDEEL
27 - 28 - 29 OKTOBER

5 kg mooi gehakt

f 45,-
Slagerij J. Krijt, Dorpsstraat 32,
Vorden

Kunstgebittenreparetie

DROGISTERIJ
TBIKATE

/ulphcnscvvci; 2 - Vorden
Telefoon 2219

VOOR AL UW

met Club
ruitjes shirt in o,

blue en
bnque
Maten
3 8 t/m 44

Najaarsmode '83

grijs gevoerde
platte dameslaars

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffend!

Vorden, tel. 1272

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

CONFtCIlt EN MODF

Laarzen zijn bij deze mode niet
meer weg te denken b.v.

50,-
zwart kort laarsje
met O C
klein sleehakje <LJv/

zwarte lange laars
met
klein hakje

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 057521971

Bij uw
vakman-

schoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK

In Oost-Gelderland is 't
nog steeds Oranje boven
„Toen we dit samenwerkingsverband van Oostgel-
derse en Liemerse Oranjeverenigingen oprichtten,
beseften we dat het een moeizaam karwei zou wor-
den. Nu, tien jaar later, kan ik echter met een blyde
blik de zaal inzien."

Dit zei de heer M. Wielant, mede-op-
richter van het Oranje-gewest Oost-
Gelderland tijdens de zaterdag gehou-
den bijeenkomst in het Cultureel
Centrum te Dinxperlo.
Ruim 175 bestuursleden van diverse
oranjeverenigingen hadden zich in
„Ons Huis" verzameld om het tienja-
rig bestaan van het oranjegewest luis-
ter bij te zetten. Van de in totaal 80
oranjeverenigingen in Oost-Gelder-

land en De Liemers hebben 30 hun
krachten gebundeld in het samenwer-
kingsverband. Nadat burgemeester
Van As van Dinxperlo en gedeputeer-
de A. Th. te Bokkel zich tot de aanwe-
zigen hadden gericht sprak voorzitter
E. Krabbenbos de wens uit dat „zijn"
oranjegewest het grootste van Neder-
land mag blijven.
Nadat de diverse sprekers zich tot de
toehoorders hadden gericht bestond

er voor belangstellenden de mogelijk-
heid een rondrit door de omgeving
van Dinxperlo te maken. Verder was
er in het cultureel Centrum een ruil-
en informatiebeurs ingericht. Na een
gezamenlijk koud buffet werd de vie-
ring van het tweede lustrum afgeslo-
ten met een feestavond.
Ook de oranjeverenigingen van Ruur-
lo en Vorden zijn bij het samenwer-
kingsverband aangesloten. De heer
Mulder uit Ruurlo is een der aktieve
bestuursleden van het Oostgelderse
samenwerkingsverband.
Dat Oranje ook leeft in onze streek
bleek uit de grote opkomst der be-
stuursleden. Samen is wat positiefs te
bereiken hetgeen ook nu weer bleek.

"Sparen zonder
vastzetten en toch
met Hoge rente?''

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

PATENÏREKENING
31/2,51A6en61/2%rente!
• hoge rente en toch vrij opnemen
• rente opgebouwd uit basis- plus

premierente
• bijschrijving op l december en l juni
• vraag voor meer informatie de folder

bij uw kantoor in de buurt

* rente inclusief premie.

Doe meer met de spaarbank die meer doet

Barchem: Lochemseweg 12; Borculo: Spoorstraat 4;
Laren: Dorpsstraat 5; Vorden: Decanijeweq 3.
Lochem: Dr Rivestraat/Oosterwal; Frans Halslaan 1a;
Ruurlo: Borculoseweg 4

spaarbank

VORDEM ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

KIJK GOED UIT!!!
Voor schoorsteenbrand.

Laat hem op tijd goed vegen
Bel schoonmaakbedrijf

"Glimmo" even
Vorden, tel. 05752-2414
Gorssel, tel. 05759-2118

PREMIE A WONING?

School-.11 l /
Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

met
Televisie

reparaties
- direct

ui naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: bloeiende violen bij:
Kwekerij Hendriks,
Uilenesterstraat 15
Keijenborg. Tel. 05753-1395.

Te koop: droog openhaard-
hout.
Telefoon 05752-6646
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