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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. 4% 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.

Wapenvondst bij de Vordense Bosweg

Een inwoner uit ons dorp tipte 4 november j.l. de Rijkspolitie dat jongens by de Vordense Bosweg met een
drie-tal granaten liepen te zeulen.
De Rijkspolitie heeft toen - na de jongens gehoord te hebben - de omgeving van de vindplaats afgezet. De
brandweer heeft gedurende het weekend gesurveilleerd in en rondom de vindplaats.
Nader is gebleken dat een van de jongens ook nog wapens en minutie mee naar huis heeft genomen. On-
derzoek door de politie leverde een pistool-mitralleur met 50 stuks ammimit *. De E.O.D is inmiddels
gewaarschuwd en zal een onderzoek instellen.

Gemeentenieuws
eletbon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
ieerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 u u r .

L Verleende vergunning voor een col-
lecte
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nationaal Fonds Sport Ge-
handicapten voor de periode van 14
tot en met 19 november een collecte-
vergunning afgegeven.

2. Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken zal op vrijdag 18
november niet in de gelegenheid zijn
om het wekelijkse spreekuur te hou-
den.

3. 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 BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleen de b o u w vergu n n i n ge n:
1. Aan de gebrs. Antink, Maalderink-
weg l te Vorden, voor het bouwen van
een woning aldaar;
2. Aan de heer W.H. Koerselman
Overweg 2 te Vorden, voor de ver-
bouw van zijn woning aldaar.

4. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen niet gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-

deputeerde Staten van Gelderland.

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

1. J.A. Wagenvoort, Van Lennepweg
3 te Vorden, voor het vergroten van
een loods aldaar;
2. H. Regelink, Warkenseweg 4 te
Vorden, voor het bouwen van een lig-
boxenstal aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 25 no-
vember 1983 ter visie bij de afdeling
gemeentenwerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

Staatsexamen 1984: aanmelden voor l december
Enkele honderdduizenden leerlingen doen jaarlijks eindexamen M.E.A.O, M.A.V.O, H.A.V.O, of V.W.O. Verre-
weg de meest kandidaten leggen dat examen af aan de eigen school: de zogeheten schoolexamens.
Maar dat geldt alleen voor leerlingen van dag- of avondscholen die bekostigd worden door de minister van onder-
wijs en wetenschappen. Een aantal kandidaten bereidt zich echter op een hel andere manier voor op het eindexa-
men, by voorbeeld via schriftelijke studie of zelfstudie. Zij kunnen dan alleen maar het zogenaamde staatsexamen
afleggen.

Schriftelijk examen
Wat betreft het schriftelijk gedeelte is
er een geen verschil tussen school- en
staatsexamen. De opgaven zijn gelijk,
de beoordeling en de cijfervaststelling
zijn in beide gevallen gelijk en ook
worden schoolexamens en staatsexa-
mens tegelijkertijd afgenomen. Voor
1984 is die periode bepaald op 27 april
tot 14 mei.

Mondeling examen
Er zijn echter ook verschillen tussen
school- en staatsexamen. Aan het
schoolexamen gaat schoolonderzoek
vooraf. Daarbij worden vaardigheden
en kennis getoetst die bij het schrifte-
lijk niet of minder aan de orde komen,
bijvoorbeeld de spreekvaardigheid in
vreemde talen.

Bij het staatsexamen is natuurlijk
geen schoolonderzoek mogelijk. Van-
daar dat de kandidaat na het schrifte-
lijk een mondeling examen moet
afleggen. Dat examen wordt afgeno-
men in het begin van de zomervakan-
tie van de dagscholen voor voortgezet
onderwijs.

Deelexamens
Sinds enkele jaren bestaat de moge-
lijkheid, deze staatsexamens af te leg-
gen via een aantal deelexamens. Het
blijft natuurlijk ook mogelijk om in
één keer een volledig staatsexamen af
te leggen.
Bij een volledig examen doet de kan-
didaat examen in alle vakken die voor
het diploma vereist zijn. Wie deelexa-
mens wil afleggen, kan het examen

over enkele jaren spreiden en doet
dan telkens in één of meerdere vak-
ken examen. Eenmaal behaalde certi-
ficaten blijven geldig.
Kandidaten die volledig examen
doen, maar daarvoor zakken, krijgen
een certificaat voor de vakken waar-
voor ze een 6 of hoger hebben ge-
haald. Degenen die een deelexamen
afleggen, ontvangen eveneens een
certificaat voor het vak of de vakken
waarvoor ze een 6 of hoger halen.

Diploma
Als iemand voldoende deelcertifica-
ten heeft behaald, kan hij of zij het dip-
loma aanvragen. Voorwaarde is wel,
dat daar altijd een certificaat'of vrij-
stellingsbewijs moet zitten voor het
vak Nederlands en tenminste één mo-

Succesvol optreden
Acht Kastelen
dansertjes
Woensdagmiddag 2 november trad
voor de patiënten van Villa Nuova op,
de jongste groep van de Kinderafde-
ling „de Acht Kastelendansertjes".
Het was een kleurrijk geheel, want
voor de eerste keer hadden ze hun
nieuwe costuumpjes aan. Ook de an-
dere groep zullen binnenkort van een
costuumpje worden voor zien.
De leiding beruste bij Christien Kra-
jenbrink, bijgestaan door mevr.
Bosch.
De begeleiding was in goede handen
van mevr. v. Zantvoort, en de heer
Handstede. De explecaties bij de
dansjes werden gegeven door mevr. v.
Til. Bij de intocht van St. Nicolaas op
zaterdag 19 november zullen de twee
jongste groepen voor de Sint op tre-
den, wat de Sint zeer op prijs zal stel-
len.

N.C.V.B.
De afdeling Vorden van de NCVB
houdt op dinsdagavond 15 november
een bijeenkomst welke om 19.45 uur
in het Dorpscentrum begint. Deze
avond komen er mensen van "Tear
Fund" vertellen over hun werk onder
de mensen in de ontwikkelingslan-
den. Tevens zal een film worden ver-
toond en worden allerhande artikelen
ter verkoop aangeboden.

Kinderpostzegelaktie
op volle toerdP
Woensdag 16 november is een be-
langrijke dag voorde kinderpostzegel-
aktie: op die dag zijn de kinderzegels
voor het eerst echt v^-krijgbaar en
start de verkoopaktie \flple plaatselij-
ke comitè's. Daartoe is m het postkan-
toor Vorden een speciale verkoop-
stand ingericht, waar vrijwillige mede-
werkers een grote collectie wenskaar-
ten ten verkoop aanbieden. Ook de
kinderpostzegels zelf zijn aan de stand
verkrijgbaar in ieder gewenst aantal.
Op de zegels heeft Joost Roelofsz het
thema "Kerst en Kind" vrolijk en kleu-
rig uitgebeeld.
De opbrengst van de kinderpostzegel-
aktie komt ten goede aan voorzienin-
gen voor kinderen die extra zorg nodig
hebben, in binnen- en buitenland.
De verkoop start op 16 november en
eindigt op 22 december 1983: Elke
week op dinsdag t/m vrijdagochtend.

GEBOREN: Paul Zweverink
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: L.J. Kamphuis en
M.M.J. Katier
OVERLEDEN: Geen

derne vreemde taal.
Degenen die vóór 1983 zijn gezakt,
voor het eindexamen van een dag-
school, kunnen onder bepaalde voor-
waarden vrijstelling krijgen. Voor hen
die in 1983 voor het schoolexamen
zakken bestaat de mogelijkheid om
onder bepaalde voorwaarden deelcer-
tificaten te krijgen.

Aanmeldingen
Kandidaten die willen deelnemen aan
de staatsexamens in 1984, moeten
zich vóór l december 1983 aanmel-
den bij:
Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen,
Sectie Staatsexamens,
Postbus 967,
9700 AZ Groningen.

Naam, volledig adres en het verlangde
diploma moeten daarbij vermeld wor-
den. Het examengeld bedraagt f. 105,-
ongeacht het aantal vakken. Nadere
inlichtingen kunnen eveneens in Gro-
ningen worden verkregen; het tele-
foonnummer is: 050-642741.

Port betaald
Port payo
kantoor Vorden

Najaars-zendingsweek
In de Nederlandse Hervormde kerk
wordt in alle gemeenten van 6-13 no-
vember de Najaars-zendingsweek ge-
houden en de Najaars-zendingskol-
lekte. Dat gebeurt ook in de Vordense
Hervormde gemeente. De bij het
Kerkblad ingevoegde kollekte-enve-
loppe wordt door enige medewerkers/
sters van de Zendingscommissie en
van de Wijkouderlingen thuis opge-
haald. We vragen daarvoor goede aan-
dacht. Bij het Kerkblad was ook inge-
voegd een folder over het Zendings-
werk, dit keer speciaal over Sulawesi,
het vroeger Celebes.

Ook in de
Wildenborchse Kapel
a.s. Zondagmorgen 13 november is er
naast de kerkdienst in de Vordense
Dorpskerk ook weer een dienst in de
Wildenborchse Kapel, de tweede zon-
dag van de maand. De Cantorij, de
Zanggroep onder leiding van me-
vrouw Kok-ten Broeke hoopt dit keer
mee te zingen in de genoemde dienst
in de Kapel, a.s. zondagmorgen 13 no-
vember. De kollekte bij de uitgang is
deze zondag in de Dorpskerk en ook
in de Kapel bestemd voor het werk
van de Zending.

Agenda
Leerhuis-avond in "de Voorde": deze
week donderdagavond 10 november.
De heer Versloot uit Ede leidt in het
ondewerp: Ouders, onderwijs, school-
keuze. Eenieder is er hartelijk wel-
kom.

Wijkavonden,
contact-avonden
In de Hervormde gemeente werden
reeds en worden in de komende
maanden wijkavonden gehouden. De
verschillende wijkouderlingen nodi-
gen een aantal gezinnen, ouderen en
jongeren, uit op een bepaalde adres.

Het thema van gesprek luidt:. „Ge-
meente-zijn in deze tijd. Geloven, wat
maken we er van".

Gast aan tafel
Bij de uitgangen van de Hervormde
Dorpskerk en ook van de Kapel in de
Wildenborch liggen folders en in-
vouwbare spaarkartonnetjes om mee
te nemen en zo mee te doen met de
bekende aktie Gast aan Tafel.

De aktie-termijn loopt nu door tot de
Biddag, de tweede woensdag in maart
1984. De folder geeft informatie over
de werkwijze en de bedoeling van de-
ze aktie.

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 13 november 10.00 uur ds.
J.R. Zijlstra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 13 november 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 13 november 10.00 uur ds.
J.C. Krajenbrink, m.m.v. De Cantorij.

WEEKENDDIENST HUISARTS
12 en 13 november dr. Haas, tel. 1678.
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 12 november 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277. Tevens avond en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
12 en 13 november J. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. 05730-1483. Spreekuur al-
leen voor spoedgevallen 11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
November: mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



Heren winterjack
Een prachtig doorgestikt
winterjack met ritssluiting.
Normale Tuunteprijs 89,-
Weektopper

.c.̂

Heren uni trui
Warme gebreide trui in
diverse kleuren. Adviesprijs
29,90 Tuunteprijs

Stevige
kunststof

boodschappenmand.
Nieuwe kleuren: ^

, zwart, grijs en bruin.

Corduroy broeken
Onze bekende FAR WEST corduroy
broek verkopen we normaal voor 49,50.
Alleen deze week doen
we ze de deur uit voor
Weektopper

Stevige, gevlochten
sisal deurmat.
Maat 60 x 35 cm.

Thermo broek
Deze lekkere gewatteerde
Campri thermobroek hebben we
in de kleuren marine,
rood en cobalt blauw.
Tuunteprijs

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Kinder bodywarmer
Katoenen bodywarmer met borgvoering.
Kleuren zwart, groen en bruin
Normale Tuunteprijs 59,50
Weektopper 49,50

HEIFHEI¥|

Leifheit keukenset, wit-"^29 85
5 huishoudhulpjes met "^.™*J"
.wandhouders. Van

52.— voor

Wij steunen^^renigingen
met onze bekende sponsormunten.

Massief beukenhouten
broodplank. Kompleet
met broodmes. Dameswandelschoen

Sportief in diverse
prachtige najaarskleuren
Maten 36 t/m 41.
Adviesprijs 59,90

Tuunteprijs 49,

Dames-
winterlaars
Prachtig gevoerd
met ideale pasvorm

Tuunteprijs

Topper van dit seizoen

Softleren schoen
in diverse kleuren.
Maten 36 t/m 46.

Tuunteprijs

69.90

Auto-
winter-
set. IJskrabber met

borstel, raamwisser
met extra lange
steel en autozeem.

p/set

Blank tenen mand. Voor
haard-

blokken,
speelgoed
etc.
0 45 cm.

18.95

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

7553 LNA Cannelle Demo
!983BX16TRSDemo
1983 2CV6 club Demo
T 982 Visa G T Demo
1982 2CV6 club
1982 Visa IIL
1982CXAthenaLPG
1982 GS A Break
1981 CX 2400 Pa/las IE
1981 CX 2500 Pal las Diesel
1981 GS A club LPG

Altijd alle ..
Nieuwe Citroen

modellen In

1981 2CV6club 7557 Renault R5 TL

1981 GS A S pee.
1'980 CX Athena LPG
1980 CX 2400 Pal/as C mat ie
1980 2CV6 club
1980 GSA Break LPG
1979 GS club matic
1979 OpelAscona 1.9
1979 GS X3
1978 BMW 518
1978 GS club LPG
1977 Ford Escort automat

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

DeVenterkamp11, Ruurto.Tel. 05735-1753
Kruislandsingel 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124 RUESINK A

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sttttk doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden



Vanaf donderdag 10 november ontvangt U weer de

SINT NIKOLAASZEGELS
l lE

L
U speelt dan direct mee in onze grote Sint Nikolaasaktie met f 15.000,- aan prijzen

(15 november eerste trekkingsavond).

Langs deze weg willen wij een
ieder bedanken voor de felici-
taties, bloemen en cadeau'sdie
ons 25-jarig huwelijk tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

BERTUSMAALDERINK

GERDAMAALDERINK-

BLOEMENDAL

Vorden, november 1983
Het Hoge 47.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen, kado's enz. die
wij bij ons 40-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen.

J. KORENBLEK

R. KORENBLEK-NORDE

7251 RH Vorden
November 1983
Baakseweg 14.

VAN HET VAT
Liter Vermouth, rood of wit

nu 5,95.
Slijterij-Wijnhandel

SMIT
Dorpsstraat 10, Vorden.

Tel. 1391

GROTE BAZAR
in 't "Pantoffeltje"

11 -12 en 13 november.
U KOMT TOCH OOK!

Georganiseerd door de
A.C. Com. v/d V.V,Vorden

Verbouw adviezen!

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen geven we-
derom gelegenheid tot inenting tegen
griep op

maandagavond 14 november en
maandagavond 21 november

beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur.
Kosten f 25,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische
hart- en longziekten, alsmede suiker-
patiënten kunnen op vertoon van hun
blauwe stempelkaart en onder overleg-
ging van f 2,50 eigen bijdrage zonder
verdere kosten gevaccineerd worden.

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Zaterdag 12 november a.s.

AFSCHEIDSBAL
Prins Gerrit 1 en gevolg

M.M.V. DANSORKEST LIVE
AANVANG 19.30 UUR. ENTREE F 7,50 P.P.

Carnavalsvereniging

de Plaggenstekkers'
Café-Weg restaurant

„de Boggelaar"

Service & Zekerheid

Bredeveld: voor u die
OBlVICB en vooral

Zekerheid.
Onze eigen technische dienst verzorgt
al Uw reparaties voor een betaalbare
prijs... en snel.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Bouw en houtbond FNV
vakantiebonnen inleveren ^
op dinsdag 15 november van 19.00 n
21.00 uur.

De p.v. - B. van Hackfortweg 8, Vorden.

GROTE BAZAR
in 't "Pantoffeltje"

11 -12 en 13 november.
U KOMT TOCH OOK!

Georganiseerd door de
A.C. Com. v/d V.V.Vorden

FRUIT IS GEZOND
Wij hebben nu weer een nieuw
adres gevonden, waardoor we
U nu 1e kwaliteit fruit kunnen
aanbieden tegen betaalbare
prijzen.
Vanaf zaterdag a.s. kunt U alle
dagen weer terecht voor o.a.
Goudreinet - Jonathan - El-
star -Jonagold -Cox Orange
- Golden Delicious - Hand-
en Stoofperen alles per kist of
per kg.
Tevens te koop een gashaard
(aardgas). 8000 kcal.
KLEIN TIESSINK,
Groenloseweg 37, Ruurlo.
Tel. 05739-261.

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ff

Vordenseweg 32, Warnsveld.

KIJK GOED UIT!!!
Voor schoorsteenbrand.

Laat hem op tijd goed vegen
Bel schoonmaakbedrijf

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

VERKOOPMIDDAG
woensdag 16 november van 14.00 tot
17.30 uur in het bejaardencentrum "de
Wehme".

Welfare-Rode Kruis

ff 'ffHET HOGE
SCHOOL MET DE BIJBEL

Feestelijke

OUDERAVOND
op donderdag 17 november a.s. in het
Dorpscentrum. Aanvang 19.30 uur.

Het programma wordt verzorgd door
de leerlingen van de zesde klassen en
bestaat uit zang, toneel en musical.

Welkom zijn de ouders van de zesde
klas leerlingen en andere belangstel-
lenden.

ZUTPHENSEWEG 29 VOflDEN TEL 05752-1971

H.H. Landbouwers.

Te huur gevraagd:
landbouwgrond v.d.
aardappelteelt.

G.D. Wullink,
Banninkstraat 54a,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1427.

30JAARVORDENSTONEEL
U KOMT TOCH OOK

Gymn. ver. „Sparta"

UITVOERING
12 nov. a.s. in de Sportzaal

aanvang 18.45 uur,
zaal open 18.15 uur.

Poelier
J.H. Hoffman

Poten
Filet

Kalkoen
Dijen
WINTERTIJD = WILDTIJD

kilo 5,75

halve kilo O,^O

küo 13.00
7,00

kilo 3,30

,-QG-) "M VAUWEior

^B»™^ chrysanten 3,5O

5 heide

Kamerconifeer

Cyclaam

5,50

6,50

4,75

Bakkerij 't Stoepje Spakenburg

BERLINER ROOMPUDDING BROODJES
van 1,25 voor 1

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

't Stampertje
organiseert woensdagavond, 9 november

informatieavond
onder deskundige leiding! Onderwerp:

DRUGS Aanvang: 20.00 uur.

Zondag 20 november
konsert van de

River Town Jazz Band
in 't Pantoffeltje.

Aanvang 15.30 uur. Entree f 5,-.

VOORVERKOOP VANAF HEDEN

Dit mag u niet missen!!!

bodeqa

1
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

De Aktiviteiten Commissie van de
Voetbalvereniging Vorden organiseert

Grote bazar
in 't 'Pantoffeltje'

op vrijdag 11 november 1983 van 18.00 - 24.00 uur.
zaterdag 12 november 1983 van 16.00 - 24.00 uur.
zondag 13 november 1983 van 14.00 -18.00 uur.

Met onder andere:
— Doelschieten, Hoofdprijs Vleesschotel t.w.v. f 150,-

— Rad van avontuur met diverse ronde prijzen.
— Handtekeningen bord. Hoofdprijs Vaat wasmachine

— en nog vele andere spelen

Naast de diverse aantrekkelijke hoofd-, tweede- en
derde prijzen zal er in ruime mate worden "GESMETEN"

met honderden taarten, krentebroden, haantjes,
verse worsten en eieren.

Tevens zaterdag 12 november trekking jeugdverloting.

IJsvereniging „Vorden"
U wordt uitgenodigd voor de ledenvergadering
die zal worden gehouden op maandag 14 novem-
ber 20.30 uur in het Dorpscentrum.

AGENDA

1. Opening door M. Groen - voorzitter
2. Notulen vergadering 29 november 1982
3. Jaarverslag door J.F. Geerken - secretaris
4. Verslag penningmeester A. Schipper
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming lid kascommissie (aftr. B. de Bruin)
7. Bestuursverkiezing: (aftr. J.F. Geerken, B.

Maalderink)
8. Contributie 1983-1984
9. Wat verder ter tafel komt.

Het Bestuur



Hij komt
Jl^F Geldig van 10/11 - 16/11

ij komt
kruidenier

Verkade San Francisco
rol van-2ï2& voor

Nutroma halfvolle
koffiemelk
0.5 Itr. 4-49- nu

Bona margarine
kuip 500 gram nu

Chateau du Bousquet
per fles 7^8 nu
1981, appellation Cötes de Bourg con-
trölée, een uitstekende rode Bordeaux, die
jong gedronken kan worden.

Yogho-Yogho
aardbeien of perziken
l literpak

Heineken bier
krat 24 flessen V.S. prijs
Nu gratis set bierviltjes bij elke krat

Boom dik spectdaas
pak 3 stuks 1-.79-

Kathy toffees
drop of vanille zak 150 gr. •

Chocolade toblerone
div. soorten ir9&nu

Kreyenbroek
spectdaas
zak 300 gram 2^19-nu

Knorr vleesbouillon
6 Itr. V.S. prijs

AU
koffer 2 kilo Z48-

Croma
per pak V.S. prijs

Biotex
pak 500 gram 3£§"
groen of blauw

Coroos kersen op
lichte siroop
3/4 pot 239-

Aviko ovenfrites
lOOOgramiOÖ-

Stïkrettine
500 tabletten-&£5-

Kitekat
5 soorten,

0?8
249

179
269
395
1.19

White Horse puzzel
1000stukjes-&95-nu

van voor

St Nicolaas
inpakpapier
2.5 m X 50 cm. 2 rol

449
8?s
0?8

Sprooktes/spelletjes- *% *vr*
boek "Roodkapje'* ^ / 5
192 pagina's -5̂ 95- *J •

395
pag:

Viltstiften
36

Elektrische trein
met trafoOQ.O»

allerlei
Tesa plakband
pak 5

Prodent fluor
tandpasta
set 3X50 ml. 2

Hansaplast
l mtr. X 6 cm.
plastic of elastisch

149

2?9
195

slijterij Bols vieux
l literiles deze week

Karaf IS

15?5

Hartevelt jonge
jenever
l literfles nu

14?5 Delaforce port
fles van 42r?5 voor

10?5

groenten
Geldig van 10/11 - 12/11

Nieuwe oogst
Boterzachte import
Spercieboontjes
1/2 kilo

Nieuwe oogst
Spaanse navellina's
forse handsinaasappelen
20 stuks

Nieuwe oogst
Spaanse Clementines
22 stuks

198

498

450
Ter kennismaking iets fijns:
Karmijn handappels
Kruising tussen een Cox en een
Goudreinet. 2 kilo

395
Ze zijn er weer... Alleen bij VS markt...

Resonant aardappelen J *JO
2.5 kilo d"*»
Eigenschap: geel en bloemig op de schotel
ondiepe ogen (pitten) en weinig afval.

Maandag 14/11:
Zuurkool
500 gram vacuüm
4 weken houdbaar

Zuurkool uit het vat
500 gram

Q59
Q59

Dinsdag 15/11:
Keuze uit: witte, rode
of groene kool
per kilo

Q68
Woensdag 16/11:
Goudgele andijvie
kilo

168

slagerij
OJ

698
Geldig van l O/11 t/m 12/11 '

Schouderkarbonade
hele kilo

Fijne verse braadworst
hele kilo

Tartaar
500 gram

Kipkarbonade
hele kilo

Hamburgers
l O stuks, ± l kilo

Gelderse schijven
l O stuks, ± l kilo

Slagersrookworst
grof of fijn 100 gram

Zuurkoolspek
500 gram

Maandag t/m woensdag;
14/11 t/m 16/11:

598
498
795
795
125
498

Magere speklappen
hele kilo

Hacheevlees
hele kilo

Gehakt h.o.h.
500 gram

698
998
398

vleeswaren
Geldig van 10/11 t/m 16/ll/'83

Schouderham
150 gram

Snijworst
150 gram

Pekelvlees halfom
100 gram

Varkenslever
150 gram

Ringleverworst
± 500 gram, per stuk

Twents schoteltje
met bacon
650 gram

bloemen
Grote pot chrysant
3-stek en 3 verschillende tinten l
Verlangt een vollichte standplaats en de
potgrond vochtig houden.

3 varentjes
keuze uit wel 5 soorten
per stuk 1.75

Pracht kas chrysanten
per bos

79

59
49
19

225
365

395

Coberco magere
yoghurt
l Itr. pak 4r±5r

Vruchtenyoghurt
0.5 Itr. 4r27-
aardbeien of perziken

Goudse kaas
belegen kilo nu

Brie van de mat
200 gram nu

Era pikantjc
smeerkaas

Q89
Q89
8?5
298

0?9

MARKTl
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden 45/'83
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P J. Jansen had mooiste vogel
op tentoonstelling de Vogelvriend

In zaal Schoenaker hield "De Vogel vriend" te Vorden voor de veertiende maal haar jaar-
lijkse clubtentoonstelling. Voor deze tentoonstelling hadden de leden vele vogels inge-
bracht. Tevoren waren de dieren gekeurd door de heren H.J. van Zwam, Velp; J. Wiltink,
Winterswyk en H.J. Bleumink, St. Isidorushoeve.
Bij de opening, op vry dagavond, kon voorzitter Th. Eykelkamp dan ook reeds de winnaars
van de diverse vogels bekend maken.

De tentoonstelling was evenals vorig
jaar bijzonder aangekleed met bloe-
men en bloemstukjes, vervaardigd
door jeugdleden en dames van leden.
Ook hiervoor waren prijzen uitge-
loofd.
Bij de snijbloemen verkreeg Anny
Harmsen de Ie prijs en Erica Eijkel-
kamp de tweede. Bij de droogbloe-
men verwierf mevr. Harmsen-Bats de
eerste prijs, terwijl Anneke Harmsen
hier de tweede prijs verkreeg.
Voorzitter Eijkelkamp kon in zijn ope-
ningswoord mededelingen doen van
de bijzonder sympathieke geste van
de heer G. Kranenbarg te Hengelo.
Hij had n.l. de grote voliére, die in het
midden van de zaal stond opgesteld,
aan de vereniging geschonken.

Uitslagen
Bij de jeugdinzendingen verwierf

Harm Harmsen met zijn grijze valk-
parkiet met 89 punten (na loting) de
eerste prijs. Jan Berendsen met Glos-
ter Corona werd hier tweede en Ro-
bert Kuipen) met 88 punten voor
Goudagaat derde.

De heer P.J. Jansen zijn ingezonden
vogel kneu X kanarie werd met 92
punten uitgeroepen tot de mooiste vo-
gel van de tentoonstelling.
Bij de stellen werd L. Harmsen met
177 punten eerste. De tweede prijs bij
de stellen kreeg de inzending van de
heer P.J. Jansen. Bij de enkelingen
kleurkanaries werd de vogel van G.
Averink beloond met 91 punten.
Tweede werd hier J. Rondeel met zijn
zilver phaeo ino met 90 punten.
Bij de postuurkanaries kregen de vo-
gels van W. Berendsen de eerste drie
prijzen toebedeeld.

Bij de bastaarden kanaries bloed ging
de heei^J. Jansen beide met eerste
prijzerflkjken.
Bij de tropen stellen wist W. Berend-
sen met Japanse meeuwtjes wederom
als eerste te scoren. Bij de tropen en-
kelingen was de zebra vink zwart mas-
kes de j^oiste na loting met de vogel
van TflJPijenhuis. De familie Harm-
sen scoorde hoog bij de grasparkieten
en grote parkieten.

Op beide tentoonstellingsdagen was
de publieke belangstelling goed te
noemen. Ook van de gelegenheid om
vogels te kopen werd gebruik ge-
maakt. Wie meer wil weten over "De
Vogelvriend" omtrent aanschaf van
hokken, begeleiding bij de koop van
vogels, kan altijd terecht bij de secre-
taris, de heer P.J. Jansen, H.K.v. Gel-
reweg 12, Vorden.

"De Snoekbaars"
bestaat 35 jaar

De Vordense hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars" bestaat de/er dagen
35 jaar. Dit /al zaterdag 12 november
tijdens een gezellige feestavond worden
gevierd in de zaal van "De Herberg".

In al die jaren is "De Snoekbaars" ui t-
gegroeid tot de grootste vereniging
van Vorden. Voorzitter D.J. Weuste-
nenk: "Inderdaad onze vereniging
maakt nog steeds een groei door. Mo-
menteel staan zo'n 90 jeugdleden en
meer dan 400 senior-leden bij ons als
lid ingeschreven".
De toeloop naar de vereniging om lid
te worden heeft ook te maken met de

tijd waarin we verkeren. Weustenenk:
"Naarmate er meer mensen zonder
werk komen of arbeids ongeschikt
worden verklaard wil men toch wat
om handen hebben. Vissen blijkt dan
voor velen een nuttige tijdspassering",
zo liet hij ons weten.
Volgens Weustenenk heeft "De
Snoekbaars" nog steeds één grote
wens, namelijk een eigen viswater.
Dit lukt nog steeds niet . Vandaar dal
men is aangewezen op het Twente Ka-
neel, De Veengoot, De IJssel en de
Berkel. Een eigen viswater zal volgens
voorzitter Weustenenk voorlopig wel
toekomstmuziek blijven.

Vogeltentoonstelling "Ons Genoegen"
Op zaterdag 12 en zondag 13 novem-
ber houdt de vogelvereniging "Ons
Genoegen" uit Vorden haar jaarlijkse
tentoonstelling in de zaal van cafe-
wegrestaurant "de Boggelaar" te
Warnsveld. Ook dit jaar zullen er weer
een groot aantal vogels te zien zijn, die
het afgelopen jaar met veel zorg door
de leden van de vereniging zijn ge-
kweekt. De vereniging is aangesloten
bij de Nederlandse Bond van Vogel-
liefhebbers in Bergen op Zoom. De
bond die naar 50 jarig bestaan her-
denkt, telt ruim 50.000 leden, die vrij-
wel al hun vrije tijd in deze hobby ste-
ken, o.a. met het voederen en schoon-
maken van de voliére. Voor het begin
van een tentoonstelling zijn de leden
druk, in de weer met het trainen van
de vogels, om deze bij de keuring goed
in de kooi te laten zitten.

Ook "Ons Genoegen" heeft dit jaar
eenjubi lem namelijk haar vijftien ja-
rig bestaan, waarbij de naam van de
vereniging voor zich spreekt.

Het vijftien jarig bestaan wordt ge-
vierd op de openingsavond van de
tentoonstelling wat georganiseerd
wordt door het bestuur te weten:

H. Smallegoor voorzitter, J. Wissels
secretaris, H. Bannink penningmees-
ter, en de commissarissen H. Lense-
link en H. Stokkink.

De tentoonstelling, waarvan het be-
stuur hoopt dat zij ook dit jaar weer
een succes wordt, is geopend op zater-
dag 12 november van 10.00-21.00 uur
en zondag 13 november van 10.00 uur
tot 17.00 uur.

Unicef, wat is dat?
Unicef, is het Kinderfonds van de Ver-
enigde Naties, dat vrijwillige bijdra-
gen van regeringen en partculieren
besteedt aan het welzijn van kinderen
overal ter wereld, ongeacht geloof, na-
tionaliteit of politieke kleur. Het be-
kostigt bijv. de opleiding van mensen
van de ontwikkelingslanden tot me-
disch hulppersoneel, maatsch. wer-
kers en onderwijskrachten. Het steunt
vele projekten zoals voorzieningen
voor zuiver water, reizende gezond-
heidsdiensten, gezondheidscentra
voor moeder en kind enz.
Jaarlijks ontvangen miljoenen kinde-
ren en moeders direkt hulp van Uni-
cef. Unicef is géén liefdadigheid. Al-
léén die landen, die zelf aktief deelne-
men aan projekten, worden geholpen.
Hoe kunt u Unicef steunen?
Door o.a. agenda's, kalenders, puzzels
en prachtige kaarten, door kunste-
naars ontworpen, te kopen. In een gra-
tis folder staan deze en nog vele ande-
re artikelen met prijzen vermeld. Ver-
koopadres in Vorden is: mevr. van
Burk, Beatrixlaan 14, die u graag de
hele collectie laat zien.

Veel succes voor
de pony Diana
Vader „Nieuwmoes warrende". Eige-
naarresse G.H. Lenselink-ten Have.
Deze pony behaalde het officiële
kroonschap bij het New Forest stam-
boek.
Deze pony werd bereden door Erie
Fles uit Ruurlo en behaalde een 2e
plaats te Ermelo in de verrichting
„dressuur vrij en belast springen en
steepeP'.

Ingezonden brief. Buiten verantwoor-
ding van de Redatie.

Wonderen in de
Dorpsstraat
Het is een dagelijks terugkerend won-
der dat er in de Dorpsstraat geen fiet-
ser wordt gemangeld tussen gepar-
keerde auto's en langsrazend vracht-
verkeer. Vorige week was ik er weer
eens getuige van hoe een voor mij rij-
dende fietser bijna klem kwam te zit-
ten tussen een geparkeerde auto en
een vrachtkolos met aanhanger die
met een hogere snelheid dan 50 km
per uur langs daverde. De fietser hield
aan weerszijden nog enkele centime-
ters over. Het wonder was wéér ge-
schied. Alleen stond ze nog enkele mi-
nuten te trillen op haar benen van de
schrik, en zag ik 's nachts de voor mij
rijdende fietser verpletterd tussen bei-
de auto's of vermorzeld door de reus-
achtige achterwielen van de vracht-
wagen.
In de jaren waarin de financiële toe-
stand van de gemeente Vorden gun-
stig was, is de omleiding van het zware
verkeer niet gerealiseerd. In Contact
van 3 nov. las ik over omleidingsplan-
nen die in de komende (financieel on-
gunstige) jaren ten uitvoer moeten
worden gebracht. En in die lange tijd
maar hopen en bidden dat het wonder
van de Vordense Dorpsstraat zich da-
gelijks blijft herhalen.

H. van Eijk
Het Jebbink 38

7251 BM Vorden

Ingezonden brief. Buiten de verant-
woording van de Redactie.

Om misverstand te
voorkomen
Hier volgt de juiste briefaJie ik verzon-
den heb naar Burgem^^?r Wethou-
ders en verdere leden van de Raad van
Vorden.

Geachte leden,
Met grote verbazing las^dat het ge-
bed achterwege gelate^pbu worden
bij de Vergadering. Allereerst richt ik
mij tot U. Als hoofd van de gemeente
weet dit dat U in de eerste plaats
verantwoordelijk bent tot welzijn van
onze gemeente. En dan sta je niet al-
leen voor de gemeente maar verant-
woordelijk in de eerste plaats voor
God voor wien U rekenschap hebt te
geven en niet voor die mensen die van
God en zijn gebod niets willen weten.
U hebt te doen wat Gods wil is. En
weet dit dat God dit straffen kan wie
God verlaat heeft kwaad op kwaad te
vrezen. U hebt als Burgemeester niet
te doen wat die mensen zeggen men
moet God meer gehoorzamen dan de
mensen onze Koningin als voorbeeld
gegeven. We zien het om ons heen
hoe de Goddeloosheid hand over
hand toe neemt en de gevolgen van
dien daar mogen we onze oogen niet
voor sluiten en hierbij sluit ik dit ka-
lender blaadje in ik hoop dat U deze
br i e fen blaadje voor leest aan de ge-
hele raad en U hoeft niet naar mij te
luisteren maar luister naar God die dit •
van U vraagt. En nu nog wat over het
kalenderblaadje. Op de achterzijde
stond in een ziekenhuis moest een
operatie plaats vinden. De dokter zei
tegen de hoofdzuster hebben we alles
wat we nodig hebben. Ja zei ze en toen
zei de dokter we kunnen nog bidden.
Een mooi voorbeeld en de zuster zei
later dat zal ik niet vergeten.
Van daar deze brief om dat in de GOC
Courant het heel anders was opgege-
ven, ledere belangstellende kan op
mijn adres, Wilhelminalaan 10 Vor-
den, mevr. Lammers, van beide lezen.
Mijn briefen dat van de verkeerde op-
gave van die Courant.

Grote bazar
V. V. Vorden
De voetbalvereniging "Vorden" orga-
niseert vrijdagavond van 18.00-24.00
uur; zaterdag 12 november van 16.00-
24.00 uur en zondag 13 november van
14.00-18.00 uur in bar-bodega 't Pan-
toffeltje een grote bazar met fraaie
prijzen. Doel van deze bazar is om gel-
den bijeen te krijgen voor de bouw
van een nieuwe kantine. De aktivitei-
tencommissie van "Vorden" die deze
bazar georganiseert hoopt dat een
fl ink aantal bezoekers de weg naar het
Pantoffeltje zal weten te vinden. (Zie
advertentie).

Aan alle burgers van het Prinsenrijk
Vorden-Kranenburg
Vanaf 19 novembeer 1983 zullen Wy, Prins.... van Vorden tot
Kranenburg gedurende het komende Karnavalsjaar Onze vro-
lijke scepter gaan zwaaien over dit Prinsenryk.
Een schone Parvl van Gelderland. Met de Karnaval zal het plezierig toe-
ven zyn in Gis rijk.
Wy proclameren als eerste en enige wet by de Karnaval, dat er
op geen enkele wyze gesproken mag worden, over het mode-
woord: Inleveren.

Wij willen U dan ook voorgaan in Ons Motto:

Leut inleveren?!!.. Dat nooit

Wie ben ik?
Vorden beziend van een hoog standpunt werk ik nogal eens een
vlekje weg en ben bemind door een ieder die van een natje en
een roogje houdt.
Kent U mij niet? Geen nood, kom naar de pronkzitting in Resi-
dentie Schoenaker op Zaterdag 19 november, aanvang acht
uur.

Prins!!!...

1.000.000 paar!
Onder invloed van een sterk wisse-
lend modebeeld komt het zelden
voor, dat een schoenmodel langer dan
enige seizoenen "meeloopt".
Een unieke uitzondering hierop
vormt het hierbij afgebeelde "man-
chet" - model van Rockport, waarvan
onlangs het miljoenste paar werd ge-
produceerd.

Ontworpen in 1977 blijkt dit model el-
ke modetendens te doorstaan en heeft
daardoor een vaste plaats binnen de
schoenmode verworven.
Een dijk van een schoen: gemaakt van
het befaamde Bufflox-leer en voor-
zien van een leren binnenzool en echt
Latex rubberzooi.
Stoer en sterk, voor jong en oud. Ver-
krijgbaar in de maten 36 t/m 50, bij
Schoenhandel Mokkink, Vorden.

Kollekte
I n d e week van 14nov. t/m 19nov.a.s.
wordt in Vorden een kollekte gehou-
den ten behoeve van de Stichting Na-
tionaal Fonds Sport Gehandicapten.
Een jaarlijks terugkerende kollekte

die steeds verzorgd wordt door een
plaatselijke sportvereniging, zo dit
jaar door de tennisvereniging.
Op deze wijze kunnen wij elkaar on-
dersteunen.
Stelt u nu de kollektanten niet teleur.

BPj ons in cTn Achterhoek
"Wa's hier dan toch an de hand?"
Meneer van Ritshuuzen, die net zien auto in de barm van de Vord. Bos-
weg eparkeerd hadde, kek zich de ogen uut. As op zovölle andere zun-
dagmeddage wol e hier met vrouw en kinder gaon wandelen. Van Rits-
huuzen holt van de natuur en besunders in de busse van 't Gelders Land-
schap (waor e begunstiger van is) zoas Vorden en de Kiefskamp mag e
graag un stuksken van zien vri'je tied deurbrengen. Maor now zaog e oa-
veral rooje linten en borden waorop aneduud ston dat t'r gin mense deur
mog.
Hendrik van 'n Draaj, die de vewondering van meneer van Ritshuuzen
zaog, leep op um too. "Jao meneer, 't wandelen kö'j hier vandage wel ve-
gett'n. Daor schient nogal wat vuurwerk zoas handgrenaten, kogels en
meschien wel hele geweers in de grond te zitt'n. 'n Paar jonges schient
dat daor vanwekke evonnen te hemmen. Die heb zowaar ok wat van dat
grei met nao huus enommen. Dat schient zu'k geveurluk goedjen te
wean dat de pelietsie 't ens neet op dörft te haal'n. Maor dat kan natuur-
luk ok veband holl'n met de stakingen, dat wet tegeswoordug maor ging
mense. De brandweer hef den graven daor al helemaol vol water epomd,
dat maakt de kans op 't in de loch vliegen al wat kleiner, snap i'j? I'j wet
maor nooit met 't gemeentehuüs zo kot in de buurte. Um een en ander
maor zo goed muegeluk bekend te maken heb ze 't hele vehaal zaoterdag
maor op de veurpagina van de krante laot'n zett'n. Dan kump t'r temin-
ste volk op af!! Dat bevordert de veilugheid, a'j 't begriepen kont".

Van Ritshuuzen snappen d'r schienbaor neet volle van: "Wi'j heb met-
ons gezin hier op dit stuk gres jao jaorn ekampeerd. De kinder hebt
inden graven vestoppertjen espöld en de hond hef t'r ok wel zo vake deu-
rerospeld at e achter un knien of veldmoes anzat. Mien duch, at dat grei
nao veertug jaor nog zo geveurluk is dan hadde wi'j al lange achter de
buukenhegge eleagen en met ons nog un heleboel andren".

"Daor he'j wel geliek an", von Hendrik, "maor wi'j wacht tookum wekke
eers maor af, dan komp de specialisten op 't gebied van menutie d'r bi'j.
Tot zolange is de brandweer d'r maor mooi druk met, hoewel as 't maor
betaald wod, kö'j d'r um dizzen tied van 't jaor met al dat mooie blad an
de beume, bes wean. En wat dat wandelen betreft; in de Kiefskamp he'j
nog wel ruumte".
Dat hef van Ritshuuzen too maor edaon. En wi'j bunt ok mao weer nao
huus egaon en wacht maor af wat de wekke brengen zal, of haal'n me-
schien wel. Want u stuk of wat luu hier in 't land schient u besunder
slech te hemmen. Die komp meschien vanwekke wel um un boterham
an de deure. Geef t'r un dan ene want i'j zölt toch neet können zien dat in
zo'n land as 't onze iemand honger hef? En zeker neet at 't soms 'n amb-
tenaar is. Maor daor praote wi'j 'n andere keer wel 's oaver. Eers maor 's
zien of dizze krante nog wel bezorgd wod, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



GRANDIOZE NAJAARSTAPIJTAKTIE
KAMERBREED TAPIJT VOOR TOVENAARSPRIJZEN

Wij hebben er wérkelijk ple-
zier in... Ook dit seizoen bren-
gen wij weer tapijtaanbiedin-
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 Woonkamertapijt
400 breed, zuiver scheerwol
van 245,- voor

400 breed, zuiver scheerwol
van 229,- voor

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

p.m.
-f- gratis leggen (bep. voorr.)+ gratis leggen

Woonkamertapijt Woonkamertapijt
400 breed nylon
van 175,- voor

400 breed nylon
van 119,- voor

149.-

Slaapkamertapijten Nylon lopers
oersterk vilttapijt

100 breed 23,95
nylon, 400 breed
diverse kwaliteiten nu vanaf

65.- Keukentapijt
200 breed
nu vanaf p.m+ gratis leggen

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

Karpetten

398Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

KADO IDEE

heeft een

schitterende collectie kalenders + agenda's 1984
kantoorkalenders

weekkalenders
notitiekalenders
omlegkalenders
desk-kalenders

zakagenda's
sukses vullingen
vredes agenda's

vrouwen agenda's
vreugde van het landleven agenda
- TEL 05752-3100 - VORDEN

Poortvliet kalender
Anton Pieck kalender
projuventute kalender
paarden kalenders
motorkalenders
mini honden
kruimkes '84
NCRV kalender
bescheurkalender
Enkhuizer almanak
LtGA RAADHUISSTRAAT 22

Wegens bedrijfsbeëindiging te
koop: bedrijfsstofzuiger,
grondkar, trekkar, mestwa-
gen, 2 weidepompen, keu-

n kast, 4 stoelen, gas-
ard, grote koelkast met

vriesvak, gascomfoor op
aardgas, brokken karretje, 2
ventilatoren, weckflessen,
schoffel machientje, hand-

k karretje enz.
ndriksen, Wiersserallee 4,

Vorden. Tel. 05752-6754.

COSTIERE OU GARD
Zachte rode Franse wijn

liter nu

5,95
Giijterij-Wijnhandel

SMIT
Dorpsstraat 10, Vorden.

Tel. 1391

Wegens omstandigheden te
koop: 5 jarige New Forest B
pony met zadel en hoofdstel.
Goed bereden en verkeersmak.
Lief voor kinderen.
1 Vz jarige New Forest mer-
rie, bruin. Vader: kantjes Uste-
ro. Zeer goede gangen en pre-
mie waardig.
Tel. 7305, Hengelo Gld.

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

CONFECTIE EN MODE

De er «ge echte

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

heeft het.

aguAsport
regenpakken

/;<•<•/ n-tU-lijk' i-uu l>rijx.
Vff/MTMYIS/J IA' IlItU hilH'
n-iixhtitir (lul i(t .)
l)c iii(t(lifii~c kleuren
~<mls rooil. hliinn . grijs
(>l ccru ~ijn altijd iiilstc
kt'Htl Ie konihiin-ren uu-t
mr rok. /iiiiitfiltni tij

Ms 79,5O

MODEHUIS

Burg. Galleestraat 3 - Vorden

Nu ook voor de sportieve vrouw
een echte Roekport laars.
Sportief; individueel en . . . .
behaaglijk.
In dematen 36 t/^nt 42.

KOCKPOKT
Uw official Rockport dealer

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14-Vorden-Telefoon 05752-2386

Jonge
Hooghoudt
15,25

Vieux Florijn
15,45

Vat 69
Whisky 17,95

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

SMTT
Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 1391

Het Groene Kruis,
Vorden

Wij nodigen alle leden uit tot het bijwonen van een
algemene ledenvergadering op dinsdag 15 no-
vember a.s. om 20.00 uur in het wijkgebouw.

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaresse
5. Jaarverslag penningmeester
6. Rondvraag
7. Sluiting.

Het Bestuur.

Volkorenbrood
wit of bruin
moet u bij

Echte Bakker

Zutphenseweg 18, Vorden

zijn.

Zo uit de oven in de winkel.

met
Televisie

reparaties
=1- direct

li i > : naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

GROTE BAZAR
in 't "Pantoffeltje"

11 -12 en 13 november.
U KOMT TOCH OOK!

Georganiseerd door de
A.C. Com. v/d V.V.Vorden

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

Vogeltentoonstelling
bü

Café-Weg restaurant

de Boggelaar
Vordenseweg 32, Warnsveld.

OPENINGSTIJDEN

Zaterdag 12 november: 10.00 - 21.00 uur
Zondag 13 november: 10.00 -17.00 uur

VOGELVERENIGING

ONS GENOEGEN 68
VORDEN



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Voetbal
Fortuinlijk gelijkspel van
Vorden tegen OBW Zevenaar
Nadat Vorden in de belangrijke wed-
strijd tegen OBW al na vijf minuten
spelen de leiding had genomen, was
nadien de vraag hoe lang gaat het du-
ren alvorens OBW de gelijkmaker zal
scoren. Behoudens de laatste tien mi-
nuten van de wedstrijd, toen Vorden
nog wat terug deed, was het meer dan
een uur lang alles OBW wat de klok
sloeg.
Aanval na aanval golfde op het Vor-
den-doel. Daarbij geassisteerd door
een voortreffelijk spelende linkervleu-
gelverdediger Andre v.d. Vlekkert en
voorstopper Ernst te Velthuis was het
steeds weer doelman Wim Harms die
zich heer en meester binnen het straf-
schopgebied toonde.
Overigens het doelpunt waarmee
Vorden de leiding nam, was een ju-
weeltje. Chris Hissink legde de bal te-
rug op Bas Oosterink die vervolgens
de lange Henk Stokkink in stelling
bracht. Met een keiharde kopstoot
verdween de bal hoog in de OBW
doel. Doelman Polman, die de gehele
wedstrijd niets te doen kreeg, was vol-
komen kansloos. OBW strandde
steeds op Wim Harms, welke laatste
zich een paar maal voor de voeten van
één der OBW aanvallers moest stor-
ten toen met name Reindjan Wester-
veld te nonchalant terugspeelde.
Na de rust veranderde het spelbeeld
nauwelijks. De Zevenaarse ploeg
bleef aanvallen, hoewel geleidelijk
a m het geloof in eigen kunnen wegeb-
de. Tien minuten voor tijd viel dan
toch nog de meer dan verdiende ge-
lijkmaker. Na een scrimmage voor het
Vorden-doel schoot Dick Gersthuizen
keihard raak 1-1. Vlak voor tijd kopte
Eddy Hiddink uit een vrije schop van
Chris Hissink buiten bereik van doel-
man Polman tegen de lat. Een Vorden
overwinning zou ook niet verdiend
zijn geweest.

Uitslagen V.V. Vorden
Zaterdag 5 november:
Vorden AH - MvR AH: 0-4; Vorden
B l - Ruurlo B l: 0-2; Wilh. B2 -Vorden
B2: 1-1;SKVWC1 - Vorden Cl: 2-1;
Vorden C3 - Lochem C4: 0-4.
Zondag 6 november:
Vorden-OBW: 1-1; Vorden2-Pax 4:
1-1; Vorden 3 - Zelhem 4: 1-3; Zut-
phen 4 - Vorden 4: 3-2; Vorden 5 - So-
cii 3: 1-1; Socii 4 - Vorden 6: 3-2; Vor-
den 7 - Witkampers 1-0.

Programma V.V. Vorden
Zaterdag 12 november:
Witkampers A l - Vorden A l; Vorden
C2 - SSSE C2.
Zondag 13 november:
Voorwaarts - Vorden; Vorden 6 - Eer-
beek 5.

EGW - Ratti l (zat)
In de 40ste minuut gestaakt hi j de stand
1-1 door te dichte mist.
EGW begon na het beginsignaal
meteen sterk, maar het was Ratti dat
door een goed lopende aanval de
stand op 0-1 bracht door Jan Nijen-
huis. Hierna bleef EGW vaker in bal
bezit, maar de kansen waren voor Rat-
ti .
Vlak voordat de scheidsrechter de
wedstrijd staakte, maakte EGW uit
een vrije trap de gelijkmaker. Hierna
besloot de scheidsrechter dat verder
spelen geen zin had.

Ratti 2 (za) - DZC 68-7 4-2
Ratti 2 afd. Zaterdag heeft de slag om
de bovenste plaats tegen DZC gewon-
nen. DZC dat medekoploper was
werd met een 2-4 nederlaag naar Doe-
tinchem gestuurd. In de 23e minuut
kreeg Jan van Bommel de bal aange-
speeld. Uit een zeer moeilijke hoek
schoot hij keihard in de uiterste bo-
venhoek, 1-0. Ratti rook de overwin-
ning, en het was Gerrit Hoetink die in
de 26e minuut met een kopbal de
stand op 2-0 bracht.
In de 43 minuut werd een speler van
DZC onvoldoende gedekt en kon met
een had schot wat tegendoen 2-1.
In de rust werd Jan v. Bommel gewis-
seld voor Rob Immink. In de 50e min-
uut was het opnieuw Gerrit Hoetink
welke Ratti met een kopbal aan een 3-
1 voorsprong hielp. Toch werd bij een
aanval op rechts van DZC de stand op
3-2 gebracht. In deze periode diende
een DZC speler een Ratti-speler een
kopstoot toe en werd uit het veld ge-
zonden. In de 82e minuut maakte Rob
Immink aan alle onzekerheid een ein-
de door Ratti op een 4-2 voorsprong te
brengen. Ratti heeft nu een voor-
sprong van 2 punten op tegenstander
DZSV.

BeQuick4-Rattil: 1-1
Een wedstrijd waar Ratti met name in
de eerste helft erg mat voetbalde.
Be Quick had de eerste helft redelijk
onder controle en kreeg zelfs nog een
paar kansjes.
Tien minuten voor het einde van de
eerste helft maakte Be Quick 1-0 door
een misverstand in de achterhoede
van s.v. Ratti. Na de rust werd Rudi
Heuvelink gewisseld voor Dinant
Hendriksen die zijn entree meteen
goed maakte door een doelpunt te
maken.
Een kwartier voor tijd kreeg Ratti nog
een penalty mee maar die werd helaas
gemist.
Ratti drukte door maar maakte de
kansen niet. Het bleef zodoende bij 1-
1.

Ratti l - Halle: 6-0 (DAMES)
Het eerste doelpunt werd door J.
Boers al in het begin van de wedstrijd
gemaakt. Niet lang daarna werd er ge-
scoord door B.Bos. Halle kwam ook
een paar keer naar voren maar dit
werd gestopt door de achterhoede.
Ook de keepster J. Bijen heeft een
paar goeie ballen eruit gehouden.
Met rust was de stand 2-0.
In de tweede helft werd er gescoord
door B. Bos, A. Berendsen. Na de 4-0
stand werd er nog 2 maal gescoord
door B. Bos en dit bracht de eindstand
op 6-0.

Zaalvoetbal
Meilink l - Velocitas 1:1-2
Velocitas startte deze wedstrijd, in
Borculo, met een fel offensief. Mei l ink
werd ver teruggedrukt, maar doelpun-
ten bleven, mede door uitstekend
keeperswerk, achterwege.
Mede hierdoor werd, naarmate de
wedstrijd vorderde, het spel minder
en begon Meilink hoop te koesteren.
Maar ook doelman Tonnie Meyer,
aan Vordense zijde, stond garant voor
enkele fraaie reddingen.
Toch zorgde Corry ten Barge nog voor
rust voor een 0-1 voorsprong. Het was
de zelfde speler, die voor 0-2 zorgde.
Een nummerieke meerderheid werd
even later niet benut. Het was zelfs
Meilink, dat een onachtzaamheid in
de Velocitasdefensie afstrafte (1-2).
Van een slotoffensief was echter geen
sprake meer en de wedstrijd kabbelde
rustig naar z'n einde. Eindstand 1-2.
Lapetum Ocus l -Velocitas 1:
(3e ronde K.N.V.B.-beker) 6-2
Lapetum Ocus uit Doesburg heeft,
Velocitas uit de bekerwedstrijd ge-
wipt. Na een vrij gelijk opgaande eer-
ste helft, met kansen over en weer,
ging de Doesburgse formatie met een
2-1 voorsprong rustten. De Vordense
tegengoal kwam op naam van Rudy
Hengeveld. In de tweede helft was La-
petum Ocus duidelijk de betere. Met
de regelmaat van de klok werd de sco-
re opgevoerd naar 5-1. Bij deze stand
scoorde Richard Bargeman nog één-
maal tegen (5-2). Uit een strafschop
(wegens hands van keeper Tonnie
Meyer) werd de eindstand tenslotte
op 6-2 bepaald.

F.C.den Dreajer 2 -Velocitas l
In de fraaie sporthal in de Veldhoek en
in een zeer goede wedstrijd, traden
maandag j.l. Velocitas en F.C. den
Dreajer tegen elkaar aan. Beide ploe-
gen deelden samen de koppositie. Na
een doelpuntloze eerste helft, werd er
na rust volop gescoord. F.C. den Drea-
jer nam een 1-0 voorsprong door een
dekkingsfout af te straffen. Hierna na-
men de Vordenaren het initiatief over.
Op rij scoorden: Mark Rouwen, Jan
Leegstra, Heimoed Megens en Rudy
Hengeveld, waarvan de laatste twee
goals uitstekend werden uitgespeeld.
F.C. den Dreajer kon de stand nog te-
rugbrengen tot 2-4 (tevens de eind-
stand), maar de overwinning lieten de
Vordenaren zich niet meer ontglip-
pen, waardoor ze nu alleen de ranglijst
aanvoeren.

Pandawa 4 - Velocitas 3:12-0
Het derde team van Velocitas leed in
de uitwedstrijd tegen Pandawa 4 een
forse 12-0 nederlaag. Bij de rust was
de stand reeds 7-0.
Velocitas 3 deed het iets beter. In de
uitwedstrijd tegen SMS 12 werd met
9-2 verloren. De ruststand was hier 6-
0.
PROGRAMMA: 14/11 Velocitas l -
Dynamo 4: Velocitas 3 - Veldhoek 1.

B.V. Kranenburg
Het eerste team ging afgelopen week
bij Excelsior II in Baak op bezoek. De
Kranenburgers keerden terug met
een 30-39 overwinning.

Het tweede team speelde remise te-
gen Beuseker II. Kranenburg III
moest met 28-32, de punten aan Tre-
methe II laten. De vierde uitgave
moest dat ook doen tegen Tremethe I.
De Dremptenaren gingen huiswaarts
met een 31-39 overwinning.
De uitslagen van deze week zijn:
Kranenburg l - De Keu: 40-21; Kra-
nenburg 2 - Ons Genoegen 3: 31-32;
De Ruif 3 - Kranenburg 3: 37-33; Ons
Genoegen 4 - Kranenburg 4: 34-31.

Volleybal
Winst en verlies voor heren
Het eerste herenzevental van Dash
speelde dit weekend twee wedstrij-
den. Beide ontmoetingen hadden een
spannend verloop. In de uitwedstrijd
tegen Colmschate wonnen de Vorde-
naren met 1-2. De setstanden waren
15-11, 9-15 en 11-15.
De thuiswedstrijd tegen Bruvoc II uit
Brummen had eveneens een span-
nend verloop. De eerste set eindigde
in 10-15 en de tweede in 13-15 voor de
heren van Bruvoc. In de laatste set
deed Dash wat terug en won met 16-
14. Eindstand dus l-2. Deze week spe-
len de heren van Dash voor de beker
tegen Almen.
De heren II behaalden een uitstekend
resultaat door met 2-1 van Boemerang
II te winnen.

Dash dames tegen Set Up uit
Ootmarsum met 3-1 ten onder
In een door beide ploegen goed ge-
speelde wedstrijd hebben de dames
van Dash uit Vorden zaterdagmiddag
in de uitwedstrijd tegen Set Up uit
Ootmarsum met 3-1 verloren. De
Vordense dames hadden in deze ont-
moeting iets meer problemen met de
opslag van de Ootmarsumse dames,
dan dat het andersom het geval was.
In de eerste set kwam Dash al snel aan
een 2-9 voorsprong, maar had toen
geen verweer tegen de speciaal via de
buitenkant opgezette aanvallen van
Set up. Het werd uiteindelijk 15-9.
In de tweede set knokte Dash voor
wat het waard was en slaagde erin de-
ze set met 15-17 winnend af te sluiten.
Dit kostte het team van coach Ab Pol-
derman echter^^veel energie dat de
derde set met ̂ p in het voordeel van
Set Up eindigde. In de vierde set tot
10-10 een gelijkopgaande strijd. Daar-
na had Dash geen antwoord meer op
de opslagen van één der Set Up da-
mes. Setstand J^IO. Zaterdag 12 no-
vember speell^ash om 16.00 uur
thuis tegen ATC uit Hengelo.

Graafschaprijders
Nederlands kampioen

Enduro junioren
"De jongens hebben zich uitstekend
aan de opdracht gehouden. Zeer be-
heerst gereden en volop met de ge-
dachten erbij", aldus een reaktie van
Gerrit Arfman manager van het club-
team van de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" dat dit weekend in
Amsterdam kampioen van Nederland
werd bij de Enduro junioren voor
clubteams.
Het is voor de eerste keer in de ge-
schiedenis van "De Graafschaprij-
ders" dat een dergelijk kampioen-
schap van Nederland in de categorie
clubteams werd behaald. Manager
Gerrit Arfman is uitermate te spreken
over de coureurs Herman Groot Nue-
lend, Jan Willemsen en Joop Wueste-
nenk, die het team vormden.
Arfman: "Wij en daar bedoel ik mee
Jan Slagman en ik, hebben de jongens
voor de wedstrijd begon op het hart
gedrukt het koppie er goed bij te hou-
den. Wij hadden in feite al 50 punten
voorsprong, die tijdens de twaalf voor-
gaande wedstrijden werden behaald.
Onze taak was de rit in Amsterdam uit
te rijden. Lukte dat dan was het kam-
pioenschap een feit".
Wel de heren coureurs deden het uit-
stekend. Niet alleen reed het drietal
gediciplineerd de rit uit (zowel vrijdag
als zaterdag moesten er drie ronden
van 60 kilometer worden afgelegd)
bovendien werd op de tweede plaats
beslag gelegd zodat het algeheel kam-
pioenschap van Nederland nog meer
glans kreeg.

Alleen kun je het niet
Gerrit Arfman stelt overigens dat een
begeleidingsteam bij Enduro-wed-
strijden uitermate belangrijk is. "Ik
ben dan weliswaar manager, maar al-
leen kun je het niet. In het afgelopen
seizoen waren we bij alle wedstrijden
tenminste met vier man te weten Jan
Slagman, Free Rothman, mijn vrouw
en ik /.elf. Het belangrijkste is natuur-
lijk dat je kunt beschikken over een
goed team. Herman, Jan en Joop heb-
ben het gehele jaar door bewezen erg
geconcentreerd te kunnen rijden. We
hebben in al die wedstrijden praktisch

geen uitvallers gekend. Dat komt voor
een groot deel aan op de rijders zelf.
Zij verzorgen hun motoren uitermate
goed. Rijders die dat niet voor de volle
honderd procent doen merken dat
wel", zo laat Gerrit Arfman weten.
Het bestuur van de Vordense auto- en
motorclub zal het succesvolle kam-
pioensteam met hun begeleiders op
een nog nader vast te stellen datum
uitvoerig huldigen.

Dammen
BDV Brummen - DCV 3 14-4
Vooral aan de onderste borden heeft
DCV de wedstrijd tegen BDV Brum-
men verloren. De borden 4 tot en met
8 verloren allen. De vier punten wer-
den binnengehaald door een knappe
overwinning van Berend Rossel op
Brummens klubkampioen Evert Ker-
sten en remises van Benny Hiddink
en Jan Hoenink.
De individuele uitslagen waren:
W. Aalders - B. Hiddink 1-1; E. Ker-
sten - B. Rossel 0-2; H. Meyerhof - J.
Hoenink 1-1; A. v.d. Horst - H. Esse-
link 2-0; R. Zuetenhorst - J. Lamers 2-
0; K. Liefhebber - B. Wentink 2-0; H.
Meenink - G. Brummelman 2-0; J.
Geerken - E. Brummelman 2-0.

UDC Ulft - DCV 2: 7-13
Voor deze wedstrijd stonden beide
teams met 3 punten in lichte degrada-
tiezorgen. De nood van DCV 2 is iets
verlicht door deze '4 punten' overwin-
ning van 13-7. Gert Hulshof nam na
een uur al een dam en al duurde het
even, de winst was binnen. Intussen
had de tegenstander van Jan Masse-
link zich in een uitgedunde stand ver-
gist wat hem op een nederlaag kwam
te staan. Na remises van Bernard
Breuker en Han Lankhaar, die wel
een finesse nodig had om een neder-
laag af te wenden wist ook Bertus Ni-
jenhuis te winnen. In een klassieke
stand had de tegenstander de schijven
niet zo goed geposteerd, waardoor hij

vastliep. De overwinning liep toen
niet meer gevaar, ook niet toen Her-
man Wansink door een misrekening
zijn gewonnen stand nog verloor.
Henk Klein Kranenbarg haalde bij 6-
10 de winnende punten binnen door-
dat de tegenstander, die moest win-
nen om een kans te houden op 10-10,
iets te voortvarend te werk ging en
verloor. Wim Sloetjes had ook nog
kansjes gekregen, maar niet genoeg
voor winst. De persoonlijke uitslagen
waren:
A. Heutinck - J. Masselink 0-2; S. van
Uum - B. Nijenhuis 0-2; J. Ketelaar -
H. Klein Kranenbarg 0-2; H. Robben -
G. ter Beest 1-1; H. van Uum - J.
Lankhaar 1-1; H. Wilms - B. Breuker
1-1; K.J. Roele - H. Wansink 2-0; R.
Derksen - G. Hulshof 0-2; E. Schwar-
zenberg - W. Sloetjes 1-1; B. Renting -
S. Buist 1-1.

Onderlinge kompetitie
T. Sluiter - H. Esselink 2-0; W. Huls-
hof- H. Hoekman 0-2; H. Graaskamp
- G. Brummelman 2-0; J. Lamers - W.
Wassink 0-2; J. Hoenink - W. Beren-
pas 0-2.

Jeugd
F. Ibrahim - J. Kuin 0-2; J. Branden-
barg - M. Kuin 0-2; R. Slutter - W. Be-
renpas afg.; M. Boersbroek - M.
Bouwman 2-0; J. Hoenink - G. Brink-
man l - l ;1. Baakman-A. Bouwman 1-
1; H. Berenpas-A. Bouwman0-2; H.
Berenpas - W. Addink 2-0; J. Slutter -
M. Boerkamp 2-0; H. Boerkamp - W.
Addink 2-0; J. Kuin - M. Bouwman 2-
0; H. Boerkamp - M. Boersbroek 0-2.

Waterpolo
Vorden (da) - BZ&PC 3-2
De dames van Vorden '64 hebben za-
terdagavond een verdiende 3-2 zege
behaald op het bezoekende BZ&PC
uit Borculo.
In de eerste periode een gelijkopgaan-

de strijd welke met 0-0 werd-afgeslo-
ten. Grietje Wellenweerd gaf Vorden
in de tweede periode een 1-0 voor-
sprong, waarna BZ&PC gelijk maakte
1-1. Via een doelpunt van Diseree
Westerveld nam Vorden een 2-1
voorsprong, doch opnieuw maakten
de bezoeksters gelijk 2-2. Het winnen-
de doelpunt werd in de laatste periode
gescoord door Grietje Wellenweerd.

Treffers '80
Voor de competite werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld voor de Tref-
fers:
Senioren:
Treffers 4 - ETW 4:7-3. In deze weds-
trijd behaalde het vierde team een uit-
stekende overwinning, daar M. Marti-
nus en R. de Beus voor het eerst dit
seizoen al hun partijen wisten te win-
nen, waaronder het dubbelspel. H.
Dieters verloor echter al zijn partijen.
Treffers l - Grol 3: 10-0. Het eerste
team blijft door deze zege boven in
het klassement. De spelers F. Evers,
H. Knippen en S. Hovenkamp wisten
al hun partijen te winnen.
Jeugd:
Treffers l - Grol 4: 7-3. Een ruime ze-
ge voor het eerste jeugdteam door het
winnen van twee van de drie partijen
door G. Weevers, R. Bruinsma en E.
Nijenhuis.
RTTV 2 - Treffers 2: 1-9. Het team
blijft ongeslagen bovenaan staan door
deze ruime overwinning. F. Hoven-
kamp en Wiekart wonnen hun drie
partijen en invaller M. Kemper wist
tweemaal te winnen.
Programma:
Winterswijk - Treffers 1; Treffers 4 -
Smash 3; Bredevoort 2 - Treffers 2.

Gymn. ver. „Sparta"

UITVOERING '
12 nov. a.s. in de Sportzaal

aanvang 18.45 uur,
zaal open 18.15 uur.

ZATERDAG 12 NOVEMBER IS ONZE ZAAK IN VORDEN

1 JAAR GEOPEND
MET EEN SPECIALE AANlPDING WILLEN WIJ DIT VIEREN

DECORATIEVE PARASOL

SET BORDEN
140 stukjes niet 9,75 maar

plat - diep desert. Wit porselein niet 9,95 maar

6,50
6,75
5,95

BAZAR
SUETERS

Dorpsstraat 15
Vorden

Telefoon 3566

Voordeel prijzen
m 3 kleuren t/m 48 nu

Helanca ds. pantalons

Flanellen ruithemden ane maten

39,5 U

39,5O

39,50

Ruurlo

Vrijdags koopavond tot 9 uur.

Voor mede-bouwer nog ca
400 m2 bouwgrond (v. semi-
bung.) beschikbaar in centrum
van Vorden. Inl. via:
brieven onder nummer 25-1
aan bureau van dit blad.

Te huur: garage. Margrietlaan
10.
Te bevragen L. Vel horst,
't Wiemelink 11, Tel. 1880.
Tussen 18.00 en 19.00 uur.

Vergeet u het niet: a.s. zater-
dag speelt Vordens Toneel in
het Dorpscentrum.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

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

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

w||doen
veeivooru

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

wtf geven
woonadvtezen

wty komen
de imai IMIIMJI

wij naaien
gordijnen

SJSU
wij leveren
bHuthute

w If leggen
vloerbedekking



Weekend voordeel!!
IN ONZE KINDERAFDELING

t/m zaterdag 11 november

1O en 2O% KORTING
OP ALLE KINDERJACKS EN JASJES,
OOK OP DE BARBARA-FARBER KOLLEKTIE

KINDERTRUIEN VOOR

HALVE PRIJZEN
Modecentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond tot 9 uur.

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.

Sloggi-slips. Nu met vernieuwde,
zachtere boordjes.

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

GROTt BAZAR
in 't "Pantoffeltje"

11 -12 en 13 november.
U KOMT TOCH OOK!

Georganiseerd door de
A.C. Com. v/d V.V.Vorden

Manege de Hessenkamp kan
weer leerlingen aannemen
voor paardrijles.
Kerkhoflaan 5, Vorden.

Sloggi-slips staan bekend om hun perfecte
pasvorm. Toch kon er nog iets aan verbeterd
worden: door de boordjes extra soepel en /acht
temaken volgen xe nog beter je natuurlijke vorm.
Knellen of 'insnijden' is dus absoluut onmogelijk.
Dit betekent dat strakke kleding nog beter /it en
het slipje niet aftekent.

De nieuwe Sloggi-slips /ij n er in vele maten
en kleuren - /itten ook na vele keren wassen nog
als gegoten.

blijft als nieuw
Slipjes: katoen 95%, 5% Lycra. Shirts: katoen 97%, 3% Lycra. Lycra®. Gedep. handelsmerk van Dupont.

MODEHUIS

Burg Galleestraat 3

" Sliïerklaaskado's voor
surprise-prijzen
BLACK & DECKER
DECOUPEERZAAG,
TYPE H 521K

Nog zo'n Welkoop-exklusiviteit: een
découpeerzaag voor de meest uiteen-
lopende zaagkarweien. Rondzagen,
figuurzagen enz. Vermogen 330 Watt
bij 3.000 t.p.m. Zaagdiepte 55 mm.
Voor het zagen in hoeken is de
zool verstelbaar. Met ^^
gratis vijf
zaagblaadjes.
Van 149,-
Voor

BLACK & DECKER CIR
KELZAAG, TYPE DN 227

Een semi-professionele cirkelzaag-
machine met een vermogen van maar
liefst 550 Watt. Zaagdiepte 40 mm,
zaagblad diameter 140 mm. Inklusief
gratis zaagblad met hardmetalen
tanden ter waarde van 34,95.

Van 204,-

Alléén bij Welkoop!

VALMA WINTERSET IN
GRATIS PECHKOFFER

Met deze set komt elke autobezitter
probleemloos de winter door. Hij
bevat een slotspray, ruitensproeier-
antivries, ruitontdooier en anti-
condensdoek. En voor het opbergen
van uw autospullen wordt
een gratis pechkoffer

meegeleverd.

WELKOOP HANDZAAG

De fameuze Welkoopzaag van een on-
verwoestbaar Westduits fabrikaat.

Lengte: 19". Nergens vindt u
zo'n kwaliteitszaag voor

zo'njage prijs.
* 6,50

Voor de Sint is Welkoop elk jaar weer een vanzelfsprekende
zaak. Want wat je bij Welkoop allemaal voor Sinterklaaskado's vindt,
dat gaat zelfs Piet boven z'n pet. Wat 'n keuze, wat 'n kwaliteit.

Van de découpeerzaag tot honderiem en van autospullen tot
kweekkasje. En de prijzen? Die zijn zelfs voor de doorgewinterde
Sint een surprise.

BINNEN/BUITEN
THERMOMETER

Deze kunststof thermo-
meter geeft zowel
de binnen- als de
buitentemperatuur
aan. Kompleet met
voeler en lange
draad.
Van
28,95
Voor

REXBORENSET

De meest gangbare
beton/steenboren in
een aantrekkelijke
opbergdoos:
5, 6 en 8 mm.
Van 18,90
Voor

wclkoop
De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis en Tuinrvoor Mens en Dier.

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 5 december 1983.

HYDRO-KULTUURSET

Hydro-kultuur... de perfekte
manier om planten te stekken en te
kweken. Deze set bestaat uit: 5 stek-
buisjes + 1 stektafeltje, 2 hydro-
potten, hydro-korrels, 2 hydro-
meters, 2 sierpotten en een hydro-
kultuur instruktieboekje. Van 12,50

Voor

RAHSOL DOPPENDOOS

Een grandioze set kwaliteitsgereed-
schap in een metalen koffer met
binnenbak. Zo heeft u alle maten
dopsleutels overzichtelijk op een rijtje.
24 Stuks in totaal, met een aansluit-
vierkantvanl/2".
Van 120,-
Voor

AUTOMATISCHE
HONDERIEM

Geef uw hond de lengte, met deze 3
meter lange Flexi hondelijn. Blijft altijd
strak dankzij de automatische terug-
loop.
Van 29,95
Voor

KWEEKKASJE

U kunt nu zelf thuis plantjes kweken
in deze fraaie kweekkas met doorzich-
tige bovenkap en twee verstelbare
ontluchtingsregelaars.
Afmetingen 33 x 21 x 17 cm

Van 15,80
Voor

WELKOOP
ALLESKNIPPER

De wonderschaar die overal doorheen
komt: papier, karton, plastic, blik enz.
Zo spaart u uw gewone schaar. De
Welkoop allesknipper heeft speciale,
gehard stalen bekken. En een geknipt
prijsje.
Welkoop aktieprijs

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel: 1256

Er zijn nog steeds
mensen die op hun geld
zitten

Die zitten dan zonder
die hoge rente van deNMS.

Ncderiandsche MkJdensundi
Spaarbank

Voor alle i n f o r m a t i e over on/c spaarvormcn, kunt u terecht
h i j ons agentschap:

makelaars - o.g. en
jVZt!t ï l?U£t5 assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531

DE PRIJS TELT
NAJAAR

Kwaliteitsleren
herenschoen op

echte leren zool...
topkwaliteit

voor een
lage prijs.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1 342

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

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

Alles op maat gemaakt naar:

U bent welkom aan de Burg. Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijen speciale prijzen.
Vanaf heden gewijzigde openingstijden. Woensdag t/m
vrijdag 9.00 t/m 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur.



WIJ ZIJN ZO BRUTMLDE PRIJS
VANMAOJEANS TANDPASTA

FUNKUfTTEKNUPi
Zo doen we dat Lekker brutaal inkopen en u flink

laten profiteren. Op die manier komt u deze week wel heel
voordelig aan allemaal nuttige en frisse dingetjes voor in de
badkamer.

We noemen: tandenborstels (Jordan), crèmedouche
en zeep (Fenjal). Maar ook badschuim. Dat is een
Vrij Produkt, dus merkkwaliteit voor een veel lagere prijs.

U merkt het: ook voor uw badkamer bent u beter uit
met een brutale kruidenier.

Jordan tandenborstel
hard of medium

ZWITSAL BABYZEEP
pak 4 stukken

nieuwe oogst

net ca 2 KILO

NIVEA CREMEBAD
flacon 500 ml

STERADENT TABLETT
buisje 26 stuks

ODOREX DEODORANT-
ROLLER

SPAANSE
SINAASAPPELEN

50 ml.

O.B. TAMPONS
normaal of speciaal, doosje 40 stuks

GEVULDE SPECULAAS
pak 250 gram

staaf 100 gramMARSEPEIN
KLEUTERTAAI zak 500 gram _

ROOMBOTER
AMANDELSTAAF 200 gram
KIKKERS EN MUIZEN
VEUJCO APPEIMOES

Macleans tandpasta,
rood of blauw, tube 75 ml

Douche/badschui
flacon 500 ml.,
Vrii Produkt

Fenjal crèmedouch
flacon 150 gram

ZUURKOOL
pak 500 gramKRUIDEN

SHAMPOO
flacon 200 ml.

IÏÏteö^ftft
I 77

SPLITERWTEN
zak 500 gram

JONKER FRIS
VLAAIVULLING
half blik, aardbeien of kersen

KNAKWORST
blik 10 stuks, 300 gram, Vrij Produkt.

CAUFORMA
ERWTENSOEP™

199
149
139

4$*r***

UTEX INLEG
KRUISJES
pak 30 stuks

99
Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling.
Prijzen geldig t/m 12 november a.s.

GOUDREINETTEN,,n299

gcmclAVOCADO'S 25§

199

AUGURKEN
zoetzuur, pot 1700 ml

BLOOKER CACAO
pak 125 gram

299

WITLOF
500 GRAM

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij
Prijzen geldig t/m 12 november a.s

VERSE BRAADKUIKEN

ROBUN GECONCENTREERD
WASVERZACHTER 500
CHAUDFONTAINE
BRONWATER
BORDEAUX SUPERIEUR
ROOD fles 0,7 liter

59 JAC. HERMANS
499

BOVENPOOT KILO

SANTUSA ZUIVERE
BUENHONING
pot 450 gram 299

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN 45
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Gezellige feestavonden
Openbare School
Voor een goed gevulde zaal van het
Dorpscentrum hebben de leerlingen
van de openbare lagere dorpsschool
gedurende twee avonden hun jaarlijk-
se uitvoering gegeven. Met behulp
van het onderwijzend personeel wer-
den de afgelopen maanden heel wat
uurtjes aan het oefenen besteed ten-
einde de ouders en andere belang-
stellenden (waaronder een flink aan-
tal oud-leerlingen) een leuk program-
ma te kunnen bieden. De kinderen
zijn hier uitstekend in geslaagd.
De leerlingen van de tweede klas
brachten voor de pauze het stuk "Dro-
men zijn bedrog". Zo nam Klaas Vaak
een meisje mee naar de Sultan. Aller-
hande verwikkelingen. Lekkere patat,
een leuke goochelaar. Kortom één en
ander werd leuk gebracht.

Hetzelfde kan gezegd worden van de
musical "Het vreemde songfestival"
dat na de pauze door de leerlingen van
de zesde klas werd opgevoerd. Het to-
neel van het dorpscentrum was bijna
te klein om alle 38 medewerkenden
aan deze musical te herbergen. Het
lukte toch. Er werd in deze musical
goed gezongen. Vooral de burge-
meester en de bakker deden het in de-
ze musical erg goed. De decors waren
gemaakt door de leerkrachten. Bij het
vervaardigen van de kleding had het
onderwijzend personeel de hulp van
verschillende ouders gekregen. Als
dank kregen de leerkrachten een at-
tentie van de kinderen en een boeken-
bon van de ouderraad aangeboden.

Het hoofd van de school de heer H.
Meeren sprak beide avonden een kort
openingswoord.

De nieuwe catalogus van NOVIB -
SOS-Wereldhandel is uit

Evenals vorig jaar verschijnt ook dit jaar de geschenkencatalogus van
de NOVIB welke samen met SOS-Wereldhandel wordt uitgebracht.
Een catalogus boordevol artikelen uit de Derde Wereld. En by iedere
product hoort een verhaal. Alles wordt in kleine bedrijven gemaakt
die opgezet zyn door mensen uit de marge van de samenleving.

Hiermee hopen zij genoeg inkomsten
te krijgen om in het eigen levenson-
derhoud te voorzien. Mocht er geld
overblijven dan gebruikt men dat voor
investeringen in land of vee en andere
activiteiten gericht op een blijvende
verandering van hun positie in de
maatschappij.

SOS-Wereldhandel neemt de produc-
ten tegen rechtvaardige prijzen af en
zorgt in samenwerking met de NO-
VIB voor de verkoop in Nederland.

Hiermee wordt niet alleen een groot
publiek bereikt, maar koml tevens
een nieuwe groep mensen in aanra-
king met de ontwikkelingproblema-
tiek.

De activiteit van de NOVIB heeft alle-
reerst als doel om door middel van
aankoop van producten door SOS-

Wereldhandel en de afzet binnen Ne-
. derland de positie van de kleinschali-
ge bedrijven in de ontwikkelingslan-
den te steunen. Daarnaast steunt de
NOVIB die strijd indirect door druk
op nationale en internationale overhe-
den uit te oefenen om uiteindelijk te
komen tot een eerlijke handelsrelatie
tussen de ontwikkelingslanden en de
rijke wereld.
De catalogus heeft naast het aanbie-
den van de verschillende producten
ook een educatief aspect, bij ieder arti-
kel is informatie opgenomen over de
bedrijfjes waar ze gemaakt worden.
Zoals bijvoorbeeld over de Alpaca-
wol uit Peru.
De NOVIB catalogus is verkrijgbaar
bij de NOVIB, Amaliastraat 7, 2514
JC Den Haag, tel. 070-624081. Pro-
ducten uit de catalogus zijn ook in de
plaatselijke wereldwinkels te bestel-
len.

Kleurenwandplaat
Paarden & Pony's
Zo ongeveer de hele wereld van paar-
den en pony's in ons land staat afge-
beeld op de nieuwste kleurenwand-
plaat van de Stichting Public Relations
land- en Tuinbouw te Den haag. De
60 x 42 cm grote wandplaat is een
werkstuk van de Rotterdamse kunste-
nares Marleen Felius. Het origineel
dat zij heeft gemaakt in opdracht van
genoemde Stichting is een gouache,
een met een soort waterverf geschil-
derde prent.
Op de wandplaat zijn alle paarden- en
ponyrassen te zien die in de in ons
land bestaande stamboeken staan in-
geschreven. De meeste paarden en
pony's zijn geschilderd in situaties die
kenmerkend zijn voor het ras in kwes-
tie. Het Friese paard bijvoorbeeld, dat
het meest oorspronkelijke Nederland-
se ras is, wordt vooral als tuigpaard
voor de Friese sjees gebruikt en zo
staat het dan ook op de plaat afge-
beeld. Bij alle afbeeldingen staat een
korte toelichting.
Wie f. 6,- (zes gulden) overmaakt op
gironummer 53.66.16 van de Stichting
Public Relations Land- en Tuinbouw
te Den Haag krijgt de plaat opgerold
in een kartonnen koker toegezonden.
Betaalkaarten of cheques moeten ge-
zonden worden aan de Stichting, Post-
bus 91430,2509 EA Den Haag. Bij de
betaling vermelden: Paarden en Po-
ny's.
"Paarden & Pony's" is de vijfde kleu-

renwandplaat van de Stichting Public
Relations Land- en Tuinbouw. De vo-
rige hadden de Melkveehouderij, de
Bloemenkwekerij, Dieren op de boer-
derij en de Akkerbouw in de vier sei-
zoenen tot onderwerp.
Deze zijn tevens opgerold in een ko-
ker verkrijgbaar. De wandplaten
Melkveehouderij, Bloemenkwekerij
en Akkerbouw in de vier seizoenen
kosten f. 7,50 per stuk. De wandplaat
Dieren op de boerderij kost f. 6,-.

Achterhoekse
restaurants bieden
opnieuw
wildspecialiteiten
De Gelderse Achterhoek is een ge-
bied voor fijnproevers. Gastvrijheid,
gezelligheid en gastronomie zijn en-
kele van de typisch Achterhoekse
kenmerken die deze streek zo geliefd
hebben gemaakt. En de Gelderse
Achterhoek doet er alles aan om die
goede naam hoog te houden. Twee
jaar geleden startte, op initiatief van
de Streek-VW Achterhoek en de Pro-
vinciale VW Gelderland een cul inai-
re aktie onder de naam: "Wild eten in
de Achterhoek".
32 restaurants haakten op die aktie in
en schotelden gedurende het jachtsei-
zoen hun gasten een keur aan wild-
specialiteiten voor. Zowel bij de ga-
sten als bij de deelnemende restau-
rants vielen deze culinaire aktiviteiten

zo in de smaak, dat de aktie ook in
1983 wordt voortgezet.

Sfeer en romantiek
Bij de start van het nieuwe jachtsei-
zoen, zijn het ook nu weer 32 gereno-
meerde restaurants in de Achterhoek,
die hun gasten uitnodigen voor een
goedverzorgde wildmaaltijd.
Het is nu de tijd van het jaar, die ver-
langen naar warmte, sfeer en roman-
tiek oproept. De chefkoks nemen vol-
op tijd voor de voorbereidingen in de
keuken; de gasten verheugen zich op
een maaltijd aan een feestelijk gedek-
te tafel.
Met heel veel zorg hebben de 32 re-
staurants die aan de aktie "Wild eten
in de Achterhoek" meedoen, hun me-
nu's voor deze herfst en winter samen-
gesteld. De gasten kunnen kiezen uit
een scala van verrukkelijke gerechten,
variërend van een eenvoudige wild-
soep tot een uitgebreide wildschotel.
Daarbij is ervoor gewaakt, dat de p r i j -
zen niet uit de pan springen. Voor de
kleintjes, die misschien niet zo van
wild houden, is er een speciaal kinder-
menu.

Meer extra's voor de gasten
Waren er verleden jaar al enkele re-
staurants die hun gasten in het kader
van de aktie "Wild eten" iets extra's
boden, dit jaar voegen bijna alle re-
staurants een extraatje toe aan hun
wild-presentatie, bijv. een gratis apéri-
tief, glas wijn of "versierd" kopje kof-
fie. Enkele hotel-restaurants bieden
de mogelijkheid om tegen een gere-
duceerde prijs te overnachten, er zijn
speciale wildmenu's verkrijgbaar voor
gezelschappen en er zijn speciale wild-
weekends.
Speciaal voor deze aktie schenkt men
een voortreffelijke wijn, een Crozes
Hermitage 1981, die uitstekend past
bij de wildgcrechten. Tot besluit van
een wildmaaltijd ontvangen de gasten
een vouwblad met een paar recepten
voo^pldgerechten die iedereen zon-
der veel moeite in zijn eigen keuken

•'kan klaarmaken.

Folder
Bij JB^W-i-kantoren in heel Neder-
lancPP-' grote VVV-kantoren in Gel-
derland en alle VVV-kantoren in de
Achterhoek ligt inmiddels een infor-
matiefolder klaar. Daarin staan alle
gegevens van de 32 restaurants: na-
men, adressen, telefoonnummers,
openingstijden en een overzicht van
de "extra's" die ze bieden. De folder is
ook verkrijgbaar bij Steek-VVV Ach-
terhoek te Zutphen, tel. 05750-19355.

Stad in de
middeleeuwen
Het pas verschenen boek "Stad in de
middeleeuwen" beschrijft het doen en
laten van de gewone man in een mid-
deleeuwse stad. Als voorbeeld heb-
ben de beide auteurs, Leo Lensen en
Willy H. Heitling, Zutphen genomen.
Het resultaat is niet alleen een werk,
waarin het dagelijks leven in de mid-
deleeuwen duidelijk wordt beschre-
ven. Het boek geeft daarnaast ook een
indruk van de reusachtige invloed die
een stad als Zutphen heeft gehad op
een verre omgeving. Als er moeilijk-
heden waren met de dijk bij Emmerik
pakte Zutphen het herstelwerk aan;
als er oorlog dreigde met Kleef ston-
den Zutphense verspieders op kerkto-
rens in de Achterhoek en de Liemers
en door Zutphen betaalde spionnen,
als dan niet in geestelijk gewaad,
dwaalden door de grensstreek.
Omgekeerd sprongen de kloosters en
kastelen uit een verre omgeving bij
met geld of zware eiken balken als
Zutphen een toren moest herbouwen
of de verdedigingswerken ging verbe-
teren.
"Stad in de middeleeuwen" is royaal
uitgevoerd en goed geïllustreerd door
Uitgeverij Terra Zutphen. Het boek is
verkrijgbaar in de boekhandel. De
pri js is f. 59,-.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. bruin lederen flapportemonnee f.
16,25, 2 strippenkaarten etc.; 2. grijs-
gestreept poesje met witte bef; 3. 2
lapjeskatten (wit en donker); 4. witte
kindersokjes; 5. auto sleutels; 6. fiets-
sleuteltje; 7. één paar voetbalschoe-
nen; 8. zwart poesje; 9. sleutel, nr. 7 of
1; 10. kinder-driewieler; 11. raam-
stang; 12. sleutels.

Verloren:
1. kleine zwarte Bouvier; 2. leesbril
(klein montuur); 3. epallette van jas
(grijs); 4. bruine portemonnee f. 70,- +
huissleutel en fietssleutel; 5. beige
portemonnee f. 2,60; 6. gouden arm-
band (dun); 7. zwarte portemonnee f.
5,--l-kleingeld en danskaart; 8. wit met
bruine hond (Fox-model); 9. blauw
trainingsjack maat 154 met witte bies;
10. goudkleurig dameshorlogé met
zwarte nylon band; 11. zilveren da-
meshorloge; 12. grote zwarte hond
met groene halsband; 13. linnen tasje
met letters GMEW, inh. boomrits
(mes), boompaser met inscr. HAW
1863.
Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden. Bu-
reau geopend: dagelijks 09.00-17.00
uur.

11 nov. Jong Gelre volleybal
Dorpscentrum

12 nov. uitvoering gym.ver. Sparta
12 nov. uitvoering Vordens Toneel
12 nov. feestavond De Snoekbaars

35 jaar bestaan
14 nov. Jong Gelre agrar. gespreks-

groep, hotel Bloemendaal
15 nov. NCVB Tear Fund
17 nov. Bejaardenkring Dorps-

centrum
18 nov. Jong Gelre volleybal

Dorpscentrum
22 nov. KPO
25 nov. Jong Gelre alg. leden verg.

hotel Bloemendaal
26 nov. uitvoering Vordens dames-

koor. Dorpscentrum
1 dec. Bejaardenkring Dorps-

centrum
2 dec. Jong Gelre schaatsen
9 dec. Jong Gelre volleybal

Dorpscentrum
12 dec. Jong Gelre agrar. gespreks-

groep
15 dec. NCVB A
17 dec. Jong Gelre zaarvoetbal comp.

West-Achterhoek, Veldhoek
20 dec. KPO Kerstavond

Klaverjasst^f
op Kranenburg
a.s. Vrijdag is er wederom een klaver-
jas-drive in zaal Schoenaker. Deze dri-
ve omvat een achttalavonden. Twee
avonden zijn gepasseerd. De resulta-
ten van de zes best gespeelde avonden
tellen voor elke deelnemer. Hij/zij die
naar blijkt aan het eind van de serie
drives de meeste punten heeft be-
haald, verwerft het uitgeloofde halve
varken.

Wildrit
Graafschaprijders

Aan de door de VAMC De Graaf-
schaprijders gehouden wildrit werd
door 48 deelnemers deelgenomen.
De rit was uitgezet door de heren
B.A.W. Horsting en B. Regelink. Na
afloop reikte de heer D.J. Rouwen-
horst aan de volgende personen de
prijzen uit:
A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo G. 2
strafpunten; 2. P. Reinders, Zutphen
22 str.pnt; 3. C.J. Boertje, Drachten 36
str.pnt.; 4. W.D. Wisselink, Ruurlo 38
str.pnt.; 5. J. Klijnstra, Tietjerk 60
str.pnt.
B-klasse: 1. J. Mennink, Ruurlo 139
str.pnt.; 2. L.H. de Boer, Vorden 163
str.pnt.
Toerklasse: 1. T.A.B. Enzerink, Zel-
hem 33 str.pnt.; 2. T. Mentink, Haaks-
bergen 37 str.pnt.; 3. W. Leerkes, Let-
tele 37 str.pnt.; 4. B.P. Hendriksen,
Zwolle 65 str.pnt.; 5. L.G.j. Jolink,
Doetinchem 67 str.pnt.; 6. S.S. Schits-
tra, Warnsveld 69 str.pnt.; 7. J. Bakker,
Zutphen 72 str.pnt.; 8. G.M. de Haan,
Wijhe 91 str.pnt.
Motor-toer: 1. H.W. van de Wal, Zut-
phen 196 str.pnt.
Poedel-toer: A.B. Stokkink, Lochem
412 str.pnt.
Poedel A/B-klasse: B. de Wend,
Voorst 287 str.pnt.
De volgende rit van de Graafschaprij-
ders is de 'Pannekoekenrif op 18 de-
cember.

PKV nieuws
Op de regionale klein dierenshow van
de V.P.K.V. te Varsseveld, die gehou-
den werd in de „Van Pallandthal" be-
haalden leden van de PKV weer
mooie predikaten.
dwerghoenders:
Wyandotte Columbia blauw get. H.

Berenpas: l x G; Duitse kriel pa t r i j s
mej. G. Sanders: l x F; Idem zilver
Patrijs: l x F, l x ZG; Minorca /wart
G.W. Tragter: 3 x ZG.
Sierduiven:
Duitse Modena rood mej. G. Sanders:
l x G; Idem geel: 2 x ZG, l x G; Ti-
misch Burger Schecke mej G. San-
ders: 2 x F, l x ZG.
Kou i j in.'11 grootras:
VI. reus Kon. grijs G.j. ten Bokkel: l x
ZG, l x G; Idem ijzer gr.: l x G. VI.
reus wit L.G. Weevers: l x G; Idem
André Snellink: l x G.
Konijnen middenras:
Groot zilver, donker zwart H. van
Heerde: I x Zg, l x G; Idem midden
zwart: l x ZG. Rode Nieuw Zeelander
l larry Bakering: 2 x G, 2 x ZG. Witte
Nieuwzeelander H. Verstege: l x F, 2
x ZG, 2 x G. Rex Castor M.G. Li.jl-
togt: l x ZG, 2 x G. Deilenaar W. van
Beem: l x Zg, l x G; Idem G.J. ten
Bokkel: l x G. Alaska H.G.J. Horst-
man: 2 x Zg, 2 x G. Papillon zwart mej.
G. Sanders: l x ZG. Parelfeh. G.J. ten
Bokkel: l x G.
Koni jnen klein ras:
Ned. Hangoorwit W. Boersma: l xG;
mid. sept. Marter l x G. Idem Mada-
gascarmvr. D. van Hccrclc-Wassink: l
x F, l xZG. Klein zilver mid. kon. grijs
E. Bruinsma: 2 x Zg, l x (i. l lollander

/wart J.G. Derksen: 3 x G. Idem G.J.
ten Bokkel l x ZG. Kle in Lotharinger
kon. gr i js M.J. Kroneman: l x ZG.
Idem zwart: l x /g, Idem blauw l x
ZG.
Cavia's
Goud. A. Goutti mej . G. Sanders: l x
F, Idem zilver Agoutti: l x Zg. Engels-
crested: l x F, 3 x Zg.

Uit het politie-rapport
De heer N. uit Vorden deed aangifte
bij de Rijkspolitie dat zijn auto, staan-
de op het parkeerterrein bij het ge-
meentehuis was aangereden. De da-
der had geen br ief je achter de ruiten-
wisser gedaan.

Uit een schuur aan de Wilmerinkweg
is op 6 november een rijzadel ont-
vreemd.

R. uit Vorden en P. uit Didam kwa-
men door nog niet geheel opgehelder-
de oorzaak met de auto's met elkaar in
botsing. De rijkspolitie onderzocht
een en ander. Daarbij bleek dat P.
geen rijbewijs bezat. De botsing vond
plaats op de Deldenseweg hoek I lam-
minkweg.

Wie kan helpen?
Wij ontvingen een schrijven met enkele foto's van Mr. L. Catley, 50 Low-
dale Lane, Sleights Whitby. N.E. Yorkshire Y 0225 AD England, waarin
hij verzoekt of er nog Vordenaren zijn die informatie kunnen verstrek-
ken of eventueel foto's hebben betreffende het verongelukken van een
engelse bommenwerper in de nacht van 30 of 31 mei 1942, waarbij ook
zijn broer het leven liet.

Mochten er onder u zijn die hiervoor of naar aanleiding van de foto's nog
aanvullende informatie hebben, dan kan men dit schriftelijk laten weten
aan bovenstaand adres of via de redaktie van Contact.

Foto I: Plaats van het neerstorten (Linde)

foto 2: Begrafenis van de bemanning te Vorden op n juni 1942

foto 3: Verongelukte piloot R. Catley
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