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B & W Vorden:

Het Groote Veld geen militair oefenterrein
Het ministerie van Defensie wil in het struc-
tuurschema militaire terreinen het gebruik
van het natuurgebied Het Groote Veld, gele-
gen binnen de gemeenten Vorden en Lo-
chem, vastgelegd zien.
Het gebied zou moeten worden bestemd
voor zogenaamde eenheidsoefeningen. Dat
wil zeggen oefeningen op peletonsniveau.
Dat betekent mede het gebruik van voertui-
gen van de pantserinfanterie van 10 tot 12
ton. De mogelijkheid, dat tanks worden
ingezet is eveneens niet uitgesloten.
B&W van Vorden laten in een schrijven aan
de gemeenteraad weten, dat men een derge-

lijke bestemming nadrukkelijk van de hand
wijst. In het verleden werden in Het Groote
Veld reeds militaire oefeningen gehouden.

Het college van B&W van Vorden, dat hiero-
ver ook overleg heeft gepleegd met de ge-
meente Lochem, het provinciaal bestuur en
natuurmonumenten, zegt: "Ons uitgang-
spunt is en blijft, dat er naar moet worden ge-
streefd het totale militaire gebruik van het
Veld te beëindigen.

Waardevol
Aangevoerd wordt, dat het uit het oogpunt

van natuur en landschap een waardevol ge-
bied is. B&W hebben er wel begrip voor, dat
militairen moeten kunnen oefenen, maar er
heeft geen voldoende afweging van de be-
langen plaats gehad. Bovendien vormt Het
Groote Veld een onderdeel van De Graaf-
schap, dat wordt genoemd als een potentieel
nationaal landschap.

B&W wijzen er verder op, dat ook gedepu-
teerde staten van Gelderland en de Vereni-
ging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland (thans eigenaresse van het Veld)
de plannen van defensie afwijzen.

Wethouder J.F. Geerken:

„Vordense onderaannemers wel
betrekken bij bouw sporthal"
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Sport & Cultuur, welke
dinsdagavond werd gehouden deelde wethouder J.F. Geerken op vragen van
de heer E. Brandenbarg (WD) mede dat wanneer besloten wordt tot de bouw
van een sporthal het terdege in de bedoeling ligt dat hierbij ook Vordense on-
deraannemers worden betrokken.
De heer Brandenbarg stelde deze vraag omdat hij had gelezen dat tijdens de
vergadering van de V.S.F, hier opmerkingen over zyn gemaakt Wethouder
Geerken verduidelijkte dat de gemeente 25.000 gulden beschikbaar zheeft
gesteld voor het maken van een plan. Dit in de vorm van een prijsvraag. Vier
bedrijven hebben hierop gereageerd en een plan ingediend. Een keus moet
nog worden gemaakt. Overigens was de heer Geerken van mening dat derge-
lijke zaken niet op het terrein liggen van de Vordense Sportfederatie.

Amnesty International
Aanstaande vrijdag 20 november staat er
een kraampje op de Vordense weekmarkt
waarin mensen van Amnesty International
paraat zijn om iedereen die daar over iets
meer wil weten, wat te vertellen over de Tsje-
choslowakijeaktie. In Praag worden name-
lijk processen gevoerd tegen de onderteke-
naars van de Charta '77, een verdrag dat
mensen daar meer vrijheden moet geven.

Amnesty International probeert deze pro-
cessen gunstig te beinvloeden door kaarten
en brieven te sturen naar de autoriteiten daar
en vraagt U hieraan mee te helpen door ook
zo'n kaart te versturen. In de kraam op de
markt is ook ander materiaal verkrijgbaar.

Zaterdag aankomst
Sint Nicolaas

Op vragen van de heer A.J. Stoltenborg
(PvdA) deelde de wethouder mede dat kon-
takten met de V.S.F, in zijn algemeenheid
tot dusver zeer beperkt zijn. Dit komt ook
doordat de V.S.F, nog niet zo lang bestaat.
Met betrekking tot de plannen van de Vor-
dense tennisvereniging voor een vijfde
baan, deelde de heer Geerken mede dat de
gemeente bij twee belangenorganisaties om
advies heeft gevraagd. Deze adviezen zijn
nog niet binnen.
Met de V.S.F, is hierover verder nog geen
overleg geweest. Het voorstel van het colle-
ge om de tarieven van de huidige sportzaal te
verhogen kon de goedkeuring van de com-
missie wel wegdragen. De heer E. Branden-
barg (WD) was verheugd dat de V.S.F, deze
verhoging eveneens heeft goedgekeurd. De
heer A.J. Stoltenborg (PvdA) zei dat men
niet uit het oog moet verliezen, dat door de-
ze verhoging aanvragen vanuit de verenigin-

gen binnen kunnen komen voor toekenning
van hogere subsidiebedragen.

Met betrekking tot de inventarisatienota So-
ciaal-Culturele aktiviteiten sprak Stolten-
borg er zijn spijt over uit dat de „politiek"
niet bij de werkgroep was betrokken. „Men
moet er wel een beslissing over nemen. Het
was voor de politiek een goeie gelegenheid
geweest om een inzicht in deze materie te
verkrijgen", aldus Stoltenborg.

10% KORTING
(zie onze advertentie)

l zaterdagmiddag om 13.17
uur meFde trein aankomen voor zijn jaar-
lijks bezoek aan Vorden. Via de Stations-
weg, Dorpsstraat, Zutphenseweg, Smid-
straat, Het Hoge, Raadhuisstraat arriveert de
Sint tq^fc 14.00 uur bij het Dorpscentrum
waar n^Welkom zal worden geheten door
burgemeester Mr. M. Vunderink. Daarna
zal de Sint zich in de grote zaal van het Dorp-
scentrum een poos met de schoolgaande
jeugd bezig houden. Voor de kinderen van
de Kranenburg vindt dit vanaf 15.30 uur
plaats in zaal Eykelkamp.

Feestelijke ouderavond
De leerlingen van de zesde klas van de
school op het Hoge zullen donderdagavond
19 november een feestelijke ouderavond
verzorgen in het dorpscentrum. De leerlin-
gen zullen een programma opvoeren dat be-
staat uit zang, toneel en een musical.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.
1. Verleende vergunning voor een pennen-
aktie
2. Raadsvergadering d.d. 24 november
1981.

3. Voorlichtingsfolder voor een dierenpas-
poort.

4. Verleende bouwvergunningen (publika-
ties ingevolge de Wet AROB).

ad 1. VERLEENDE VERGUNNING VOOR
EEN PENNENAKTIE
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft aan de volleybalvereniging
„DASH" een vergunning afgegeven voor
het houden van een pennenaktie op zater-
dag 21 november aanstaande.

ad 2. RAADSVERGADERING
D.D. 24 NOVEMBER AANSTAANDE
Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur
begint en gehouden wordt in het Kasteel
Vorden zullen de volgende onderwerpen
aan de orde komen:
- wijziging gemeenschappelijke regeling

betreffende de uitvoering Wet sociale
werkvoorziening;

- regionale aanpak planning maatschap-
pelijke dienstverlening;

- wijziging Algemeen Ambtenarenregle-
ment in verband met aanvulling bepa-
ling inzake opneming vakantiedagen
door gemeentepersoneel;

- voorlopige vaststelling werkelijke uitga-
ven openbaar kleuteronderwijs over het
jaar 1980 en voorlopige vaststelling wer-
kelijke uitgaven openbaar kleuteronder-
wijs over het vijfjarig tijdvak 1976 tot en
met 1980 als bedoeld in artikel 47 van de
Kleuteronderwijswet;

- voorlopige vaststelling werkelijke uitga-
ven openbaar gewoon lager onderwijs
over het jaar 1980 als bedoeld in artikel
55ter van de Lager-onderwijswet 1920;

- aangaan van een begeleidingsovereen-
komst voor de periode l januari 1982 tot l
januari 1986 met de Schooladviesdienst
„Oost Gelderland" ten behoeve van de
begeleiding van twee openbare scholen
in de gemeente;

- verhoging tarieven sportzaal per l janua-
ri 1982;

- goedkeuring jaarrekening 1980 van de
Stichting Openbare Bibliotheek en Lees-
zaal Vorden;

- vaststelling Inventarisatienota sociaal-
culturele aktiviteiten „Welzijn Vorden";

- wijziging algemeen ambtenarenregle-
ment Wachtgeldverordening en Uitke-
ringsverordening in verband met ver-
nieuwing van hoofdstuk E van het Alge-
meen Ambtenarenreglement;

- vaststelling maximum bedrag voor aan
te gane geldleningen voor 1982;

- vaststelling maximum-krediet in reke-
ning-courant bij de N.V. Bank van Ne-
derlandse Gemeenten voor het jaar
1982;

- uitbreiding industrieterrein;
- uitbreiding aanleg riolering Kranenburg

(gedeelte Hamsveldseweg);
- vaststelling ontwerp-bestemmingsplan

Lindese Molen 1980;
— structuurschema Militaire Terreinen.

ad 3. VOORLICHTINGSFOLDER
VOOR EEN DIERENPASPOORT
Op grond van het gewijzigde Honden- en

Kattenbesluit dat met ingang van l januari
1982 van kracht zal worden, zullen honden
en katten, die bedrijfsmatig worden verhan-
deld of in asiels of pensions worden opgeno-
men van een dierenpaspoort voorzien. Een
folder die deze zaak op een duidelijke wijze
uiteenzet kunt u afhalen op de secretarie van-
de gemeente.

ad 4. VERLEENDE BOUW-
VERGUNNINGEN (publikaties ingevolge
de Wet Arob)
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact op-
nemen met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift BIN-
NEN 30 DAGEN na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer A. Bosch, Scheggertdijk 28

te Almen, voor de bouw van een muni-
tie-opslagplaats aan de Almenseweg 34
te Vorden;

2. aan de heer C. W.G. Hofman, Berend van
Hackfortweg 32 te Vorden voor het
oprichten van een parasol aldaar;

3. aan de heer A.J. Winkels, Almenseweg
40, voor het plaatsen van twee aanvlieg-
ramen aldaar.

Commissie Financiën
tegen aankoop gronden
industrieterrein
De verwachting van het college van Vorden
dat de raadscommissie van Financiën nega-
tief zou adviseren over de voorgenomen
aankoop van 4.27.90 ha, grond van de heer
Lijftogt (bestemd voor uitbreiding indus-
trieterrein) is uitgekomen. De commissie
zag het nut van deze aankoop niet in. De
heer W. A. Kok (CDA) merkte op dat de ge-
meente niet opgezadeld moet worden met
een hoop grond waarvoor niet genoeg gega-
digden zijn.
De heer B. van Tilburg (PvdA) ging met het
commissiestandpunt mee, zij het zeer aarze-
lend. „Ik hoop toch dat de economie binnen
een redelijke tijd weer wat gaat aantrekken.
Blijft de grond van de heer Lijftogt dan nog
beschikbaar of is het een éénmalige zaak?".
Wethouder H.A. Bogchelman sloot niet uit
dat het bedrijfin de toekomst toch nog wel te
koop zou zijn. Op vragen van de heer van Til-
burg naar wat meer achtergronden over de-
ze voorlopige koop, wenste de wethouder in
deze openbare commissievergadering niet
in te gaan.
Wat betreft de agendapunten over de uitga-
ven van het kleuter- en lager onderwijs hief
de heer van Tilburg zijn vinger op. „Wij
moeten kritisch bekijken wat echt noodza-
kelijk is", aldus van Tilburg, die het onder-
wijs zelf niet wilde aantasten.

Veel belangstelling
feestavonden openbare
dorpsschool
Voor de beide feestavonden die de leerlin-
gen van de openbare school uit het dorp het
afgelopen weekend hielde^fcestond een
grote publieke belangstellingPRiet minder
dan ruim 500 personen woonden de avon-
den bij. Het hoofd der school de heer G.W.
Brinkman toonde zich hierover ook bijzon-
der kontent.

or^re iDe avonden zelf werd voorrrc pauze ver-
zorgd door de leerlingen van de tweede klas,
terwijl de zesde klassers het programma na
de pauze voor hun rekening namen.

De tweede klas begon met de opvoering van
de musical "Wie vaart er mee?". Een musi-
cal die over een boot met bemanning ging.
De boot kwam aan op een onbewoond ei-
land, maar hoe kan het anders, vanzelfspre-
kend wel met een happy-end. De heer W.
Venhuis, voorzitter van de oudercommissie
bracht de kinderen dank voor hun goede
spel.
Hetzelfde deed meester Brinkman aan het
eind van de avond toen hij de zesde klassers
bedankte voor hun opvoering van de musi-
cal "De tovenaar van Alkmaar". Een tove-
naar die 4 hippies omtoverde in een kruiwa-
gen, kabouter, kikker en een ooievaar. De
leerlingen zelf hadden nog een leuke surpri-
se voor het onderwijzend personeel in petto.
Als dank voor de hulp en verdere begelei-
ding kregen de onderwijzers en onderwijze-
ressen elk een kaas met bloemen aangebo-
den.

Achterhoekse avond by
vrouwenclub
In het kader van het winterprogramma was
in het clubhuis op het Medler de heer G.J.
van Roekei uit Zelhem te gast bij de Vrou-
wenclub Medler. Hij vertoonde hier voor de
in groten getale opgekomen leden eigen
kleurendia's van de Achterhoek, waarbij hij
op boeiende wijzen een explicatie gaf. De
dames hebben erg genoten en voorzitster
mevrouw A. Norde-Nieuwenhave was de
tolk van allen toen zij hem hiervoor dankte.
Op de eerstvolgende avond zal mevrouw
Verhey uit Hengelo G. vertellen en demon-
streren over handvaardigheid met name het
spinnen van wol.

De laatste zondag....
a.s. Zondag 22 november is (al weer) de laat-
ste zondag van het kerkelijk jaar Anno Do-
mini 181. Het kerkelijk jaar loopt namelijk
enkele weken vóór op het burgelijk jaar.
In vele gemeenten worden op de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar de doden herdacht,
allen die ons in geloof zijn voorgegaan.
Toch kijkt de kerk in de Verkondiging meer
vooruit dan achteruit. De kerk durft toch
vooruit te kijken. Het zo genaamde doem-
denken is niet bijbels. We verwachten Gods
Koninkrijk, Zijn Vrede, Zijn Heelheid, hier

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

op aarde. En vanuit dat perspectief, vanuit
die (gegronde) verwachting gaan we hier-en-
nu aan het werk voor vrede en gerechtig-
heid, aarde-breed.

Leerhuis-avond liturgie
Drs. Paul Oskamp, conrector van het Theo-
logisch Seminarie "Hydepark" van de Ne-
derlandse Hervormde kerk te Driebergen,
hoopt volgende week donderdag 26 novem-
ber naar Vorden te komen om de gezamen-
lijke leerhuisavond over liturgie te verzor-
gen.
De avond wordt gehouden in "het Achter-
huus", achter de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg. Iedereen, met en ook zon-
der opgave vooraf, is er welkom. Mevr. Wil
Kok-ten Broeke hoopt als gespreksleidster te
fungeren. Het is de bedoeling van de voor-
bereidende interkerkelijke commissie op
een paar vervolg-avonden verder door te
denken en door te praten over het genoemde
onderwerp "liturgie". Het "hoe" en het
"waarom" en het "anders misschien" in de
eredienst gaat iedereen aan die de kerkdien-
sten mee-maakt.

Culturele Israël-avond in het
Dorpscentrum
De Werkgroep "Israël Comité Nederland"
Zutphen en omstreken heeft voor volgende
week donderdag 26 november een culturele
Israël-avond gepland in het Dorpscentrum.
Voor en ook na de pauze hoopt op te treden
de volksdansgroep "Diva" met chassidische
en hedendaagse israïlische dansen.
Bij de verschillende standhouders kunnen
israëlische produkten gekocht worden, o.a.
huishoudelijke artikelen, cosmetica, wij-
nen, speelgoed, souveniers enz. Verder
wordt medewerking verleend door de zan-
geres Michèle Bauerman en het duo vader
en zoon Maarten de Groot op hun electroni-
sche orgels.
Secretaris van de Werkgroep Israël Commi-
té Nederland Zutphen en omtreken is de
heer A.B. Hüsken, Het Jebbink 25 Vorden.
U bent er zeer welkom, volgende week don-
derdag 26 november in het Dorpscentrum.

U doet weer mee?
U doet weer (elke dag) mee met de aktie
"Gast aan tafel"?
Goed zo! Spaarkartonnetjes zijn in de dorps-
kerk en ook wel bij koster Eggink, kerkstraat
15, verkrijgbaar.

GEBOREN: Willem Jan Peters; Paul Ger-
tjan Ilbrink
ONDERTROUWD: A.J. Everts en J.H.W.
Klein Geltink; J. G. Stokkink en I.W.M. Eij-
kelkamp.
GEHUWD: H.L. Vreeman en M.L. Kenne-
dy.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

Zondag 22 november: 10.00 uur, ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur, ds. J.R. Zijlstra, Collecte
voor de Diaconie, Deurcoll. Rente + Aflos-
sing

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 22 november 10.00 uur: ds. C.Z. de
Jong, Ruurlo.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 22 november 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 21 november en zondag 22 no-

vember dr. Vaneker. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.H. Hagedoom, Lochem, tel. 05730-1483

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 21 november 12.00 uur tot maan-
dag 23 november 7.00 uur dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst ook
dr. Wegchelaer.

TAFELTJE DEK-JE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor
half 9.

NOODHULPDIENST
Mevr. Branenbarg, tel. 2003. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
GLD., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A. A. W.-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

APLHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige 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 Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, 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.

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend 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

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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Baronie
choc. letters
melk of puur
extra goot nu

groot nu

Kruidnoten
zak 200 gr.

Strooigoed
zak 225 gr.

Helicopter
van 16,95 voor

Klusbox
'voor de kleine
timmerman

Clipper
schildpadrace
van 30,50

Suske en
Wiske
stripboeken
van 4,95 voor

i

dl
GELDIG VAN 19-11 t/m 21-11

Export Spruiten
1 kilo

Coebergh
kersen-
brandewijn
1 liter, nu

onge enever
'Drie sterren!'
fles 1 liter

geldig van 19/11 t/m 21/11

Magere
varkenslappen
500 gr.

Goudse kaas
jong belegen
kilo

Grote Hand-
sinasappelen
merk BLAUWE
KRUIS 15 stuksDomo

aardbeienvla mager
pak 1 liter Harde uien

1 kiloMona
volle frui
0,5 liter
van 1,92 voor

Runderlever
500 gr.

Zuurkool uit
het Vat 50° 9ram

Gezouten of
Gerookt
Vet spek
500 gram

MAANDAG:

kilo Prei
van de klei

Sneeuwster
met advocaat en
slagroom
van 4,49 voor

DINSDAG:

Gewassen
Worteltjes

Hips of
bovenbeen
500 gr.

Boeren-
krentenmik WOENSDAG:

Pracht
Bloemkool

met spis
800 gr., deze week

Nierkaas
150 gr. Veluws

volkorenbrood
800 gr., nufff^Q

7.
Grote groene
Planten
zolang de voorraad

Saksische
leverworst
250 gr.

Paarde-
rookvlees
100 gr.

zware kwaliteit

GeleFresia's
groen per bos

Spek-
lappen

Verse
worst
kilo

Gehakt
half om half
kilo

van 1 ,50 voor

Karvan
Cevitam
fles 0,6 liter
van 2,59 voor

Martini
rood, wit of dry
bij V.S. altijd

Beaujolais
primeur 1981
per fles

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN•Reklames geldig van 19/11-25/11-1981

Valvoline
motorolie
bus 4 /., 20W50
van 1 7,95 voor

Startkabelset
50 a m p.
van 15,95 voor

Sleepkabel
1800 kg, met vlag
en ketting
van 15,50 voor

L i ma ra
eau de toilette
'Yellowmoon'
van 10,95 voor

Fenjal
douche crème
150 gr.
van 6,75 voor

St. Nicolaas
L.P. 'stereo'
van 6,95 voor

Nolen sprits
pak 12 stuks
van 1,49 voor

v.s.
20 meterdrop

Beckers
hamburgers
doos 12 stuks
van 7,45 voor

Timson
appelstroop
350 gr.

Kunne Up
glas mosterd
grof of Frans



VERHUISD van Het Hoge 9
naar: de Wehme, Nieuwstad
32, kamer 107.

J.W. SEESINK

Te koop: elektr. fornuis,
ATAG.
Tel. 05752-3056 (na 18.00
uur)

AFWEZIG
N.J. EDENS
tandarts

Vrijdag 20 november.
Voor spoedgevallen:

W.F. Haccou, tel. 1908
WA Houtman, tel. 2253
H.H.J. Vaneker, tel. 1908

Te koop: z.g.a.n. lattenbodem,
1 persoons, f 50,-.
Telefoon 2757

OCCASSIONS
Champion 10 vs, wit f 250,-
Champion 10 vs, blauw f 250,-
Barink, Nieuwstad 26

Te koop: in zeer goede staat ver-
kerende efel oliekachel en een
tank van 1200 liter.
Henk van Ark. Tel. 05752-
1554.

Trekking St. Nicolaasaktie. a.s.
Maandag om 19.00 uur.
Dus bonnen tijdig in de bus
doen.

Let op! nu bij

Autorijschool
„Oortgiesen"
de eerste 10 lessen è f 35,— en
gratis elke week theorie.
Brinkerhof 82. Vorden
Ml. Rijksgediplomeerd. tel.
2783

Nieuw
ledere week met grote sortering
losse koeken op de markt.
Reclame: 6 grote slagroomsoe-
zen 4,25 en 250 gram slag-
roomsoesjes 3,50.
Brethouwer, Aalten

Sint en twee pieten komen
graag bij u thuis, in uw winkel of
bij uw vereniging. Bel voor een
afspraak 05730-2634

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Deze week reclame:
200 gr.
chocolademenagerie 2,50
200 gr.
Edelweismenagerie 2,50
200 gr. roomboter van Dam
Borstplaat 1,95
Brethouwer Aalten
Elke vrijdagmorgen in Vorden
op de markt.

Te koop: coniferen bij
AA. Walgemoet, Deldenseweg
11, Vorden

Een Fongers toer-, sport-, trim- of
racefiets haalt u bij
BARINK, Nieuwstad 26 Vorden

Trekking St. Nicolaasaktie. a.s.
Maandag om 19.00 uur.
Dus bonnen tijdig in de bus
doen.

Deze week Reclame:
20 speculaasmolens...nu 3,00
3 dikke stukken speculaas2,25
2 stukken gevuld
speculaas nu 2,75
Brethouwer Aalten

Kamer gevraagd in Vorden of
Warnsveld.
Brieven onder nummer 36-1.

Te koop wegens overkompleet:
T.L. balken met lamp, f 10,-
per stuk. Plafonnières 0 20
cm en 0 30 cm. Prijs resp.
f 10,-en f 15,-.

HELMINK bv
Zutphenseweg 24, tel. 1514

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TBMKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

In plaats van kaarten

Op woensdag 25 november hopen wij met
onze kinderen ons uitgestelde 25 jarig hu-
welijksfeest te vieren

G.H. WINKEL
J. WINKEL-KOERSELMAN

wij houden receptie van 16.30 tot 18.00 uur
in zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10a te
Vorden.

Joostinkweg 1, Vorden

Op 24 november 1956 zijn we getrouwd.

Dat is op dinsdag 24 november a.s. precies een kwart
eeuw geleden en dat willen we op die dag ook vieren.

De receptie is van 15.00 tot 17.00 uur in de zaal van „De
Herberg", Dorpsstraat 10a in Vorden.

DERK BOSCH
HENTJE BOSCH-BOUWMEESTER

Vorden, november 1981
Het Jebbink14

Op 13 november 1981 is tot ons groot leedwezen overle-
den

HERMAN DE GROOT

Wij zullen zijn aktiviteiten op „Den Bramel" dankbaar
blijven herinneren.

FAMILIE THATE

„Den Bramel",
Vorden

In alle rust ging heden van ons heen onze lieve moederen
oma

GEERTRUIDA JOHANNA WISSELINK
weduwe van Derk Jan Jolink

op de leeftijd van 86 jaar.

Ruurlo: DJ. Bloemendal-Jolink

Leeuwarden: A. Jolink
DJ. Jolink-Hissink

Vorden: A J. Pelgrum-Jolink
G J. Pelgrum

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 15 november 1981
De Wehme, Nieuwstad 32

Correspondentie-adres:
Hammlnkweg 4, 7251 RB Vorden

De rouwdienst waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden
gehouden op donderdag 19 november om 12.00 uur in
het rouwcentrum Het Jebbink 4 te Vorden, waarna de
begrafenis om 13.00 uur zal plaats vinden op de Algeme-
ne Begraafplaats.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
rouwcentrum.

Zaterdag 21 november a.s. zijn wij wegens
een

PERSONEELSFEESTJE
om 15.00 uur gesloten

VIVO SUPERMARKT B. OONK

Een SL Nicolaascadeau
voor het hele jaar 1982

DE KASTELENKALENDER
met etsen van de Vordense kunstenaar

Jan Rozeboom en teksten van Annet Tengbergen
zijn vanaf maandag verkrijgbaar bij

BOEKHANDEL HASSINK
BOEKHANDEL LOGA

en
DRUKKERIJ WEEVERS

Al uw loodgieters- en Sanitaire Installaties
en dakbedekking voeren wij vakkundig
voor u uit.

Ook voor de „DOE-HET-ZELVER" hebben
wij een ruime voorraad en gratis advies
en service.
Centrale Verwarming voor zelfbouw met
begeleiding.

Loodgietersbedrijf J.H. Willink
Het Hoge 20, Vorden, Tel. 1656

Landelijk erkend gastechnisch installateur

HEDENAVOND

FRANKRUK-NEDERLAND
rechtstreeks op groot video-scherm, 11 5 x
11 5 cm in café

„Se Herberg"
Gratis toegang. Beperkt aantal zitplaatsen

Bezoek de grote

tentoonstelling
van voge'vereniging Exokan, deze wordt gehouden in dorps-
huis De Horst, Keijenburg.

Zaal open: zaterdag 21 nov. '81 van 10.00-22.00 uur;
zondag 22 nov. '81 van 10.00-18.00 uur.

Er is ook een grote verkoopklasse aanwezig

Weekknallerü!
Sportieve damesmoliere
van Rockport met voetbed
f 108,90
deze week f 75,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

IJsbaan Vorden
Ledenkaarten kunnen worden afgehaald
vanaf maandag 30 november t/m vrijdag
4 december 1981 bij de AMRO-bank tij-
dens kantooruren.

Na 6 december worden de prijzen van de ledenkaarten
met 100% VERHOOGD.

Leden kaarten voor eerste lid gezin f 7,50
Voor meerdere leden uit het gezin onder de
16 jaar f2,50
Gezinskaart f 1 5,-

Tegen inlevering ledenkaart van vorig seizoen 80/81
wordt 50% REDUCTIE gegeven op de nieuwe leden-
kaart 81/82.

Woonhuis-Wichmond
Notaris H. van Hengel te Hengelo Gld. zal op dinsdagen 1
en 1 5 december a.s. telkens om drie uur in café 't Wapen
van Warnsveld te Wichmond, bij inzet resp. toeslag t.v.v.
eigenares publiek verkopen:

Vrijstaand woonhuis met garage en tuin. Hackforterweg
9 te Wichmond, kad. Warnsveld sectie O nr. 217 ged.
groot plm. 14.03 are.

Aanvaarding, vrij van bewoning bij betaling koopsom.
Bezichtiging maandag 2-5 uur, dinsdag 2-3 uur.
Gegadigden moeten desgewenst op de veiling een ver-
klaring van hun bankrelatie overleggen inzake hun finan-
ciële gegoedheid.

Nadere inl. ten kantore van vnd. notaris, Groene Kruis-
straat 19, Hengelo Gld. Tel. 05753-1273.

VOOR AUTORULES
BEL 2783

Autorijschool Oortgiesen

Nieuw op de vrijdagmorgen markt in Vorden

Poelier Hoffman"

Groot assortiment in wild en gevogelte.

Ter kennismaking:

1 kg poten van 16,25 voor f 5,95
Alles is vers en gekoeld.

Brinkerhof 82 - Vorden

UNIEKE KANS!
OM EEN GRATIS 2-PERSOONS

REIS TE WINNEN NAAR DE BRUISENDE
WERELDSTAD PARIJS!

DEZE KANS BIEDEN WIJ U ALS U KOOPT BIJ DE
VORDENSE WINKELIERS!

in
SUPERFLY

Vrijdag 4 december:

PETER KOELEWIJN
Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Graetz
Consul stereo 4493 Hifi

56 cm beeldbuis ! 32 programma's
Infrarood afstandsbediening Stereo of simultaan-

weergave 30 Watt muziekvermogen
! Energiebesparend compact chassis

voor teletekst
Voorbereid

2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE

Vooraan in service en vooraan in techniek

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



Ingezonden mededeling. Buiten verant-
woording van de Redaktie.

St. Jeugdcociëteit "Vorden"
verruilt haar zaterdag- voor
de
vrijdag-avond
Gedwongen door de traditie der Vordense
jeugd om op zaterdag-avond naar Hengelo
te gaan heeft de jeugdsoos besloten voor-
taan op de vrijdag-avond te gaan draaien. Dit
om het feit dat de soos niet kan voortbestaan
met een bezoekersaantal dat rond de 15 ligt.
Deze "avondruil" is dan ook gedaan om te
trachten het voortbestaan van een jeugdsoos
in Vorden te handhaven.
De vrijwilligers van de jeugdsoos zijn zich er
wel van bewust dat het jeugdwerk een
ondankbare tijdverdrijf is.
Dit hebben zij in de loop der tijd wel aanden
lijve ondervonden. Doch om voor gemid-
deld 15 bezoekers hun vrije zaterdag-avond,
en de nodige tijd vooraf, te spanderen grenst
aan het onvaardbare. De werkgroep, inclu-
sief het bestuur, bestaat than nog maar uit
negen mensen. De soos heeft ook al eens tij-
den gekend met maar liefst één-en-twintig
vrijwilligers.
Je kunt dus constateren dat genoemde ne-
gen mensen tot de "doordouwers" behoren.
Deze zware last op de schouders van de vrij-
willigers zou moeten worden verlicht. Het is
echter schijnbaar onmogelijk om nog een
paar vrijwilligers te kunnen krijgen voor het
jeugdwerk in Vorden. Enkele nieuwe vrij-
willigers staan dan ook boven aan het ver-
langlijstjes van de jeugdsoos. Misschien dat
de Goedheiligman er wat uit Spanje heeft
meegenomen.
Mede door dit geringe bezoekers-aantal
heeft de soos besloten om een ander beleid
te gaan voeren wat betreft het organiseren
van optredens van groepen en het vertonen
van films, etc.
Voortaan zullen er minder, doch kwalitatief
op een hoger punt staande evenementen
worden georganiseerd.
Zo zal er op 12 december a.s in de grote zaal
van het Dorpscentrum een optreden wor-
den georganiseerd van de groep Ssst.
Deze groep, welke onder leiding staat van
ex-Normaal lid Fery Joly, heeft een Neder-
landstalig rock-achtig repertoire.
De groep trad voor het eerst in haar bestaan
op tijdens het Lochem-festi val alwaar het ge-
bodene met een luid applaus werd gehono-
reerd.
De jeugdsoos noemt dit optreden dan ook
een beslissing volgens het "nieuwe beleid",
kwalitatief hoogstaand doch financieel iet
regelmatig realiseerbaar.
Mede door deze nieuwe aanpak hoopt de
soos de jeugd binne haar deuren te kunnen
lokken en deze daar dan ook te houden.
Meer bezoekers is namelijk van levensbe-
lang voor de jeugdsoos. De reden van "het
niet gezellig zijn" in de soos moet bij de
jeugd zelf worden gezocht.
Gezelligheid kun je niet maken; deze ont-
staat spontaan daar waar meerdere mensen
bij elkaar komen.
Je kunt deze gezelligheid dus zelf maken
door met vrienden en vriendinnen af te spre-
ken eens met grote getale naar de jeugdsoos
te gaan.
Het gezegde "Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd" gaat nog steeds op. En dan als eind-
noot nog wat; mocht deze jeugdsoos met de
huidige vrijwilligers haar deuren moeten
sluiten door bezoekers-gebrek dan weten
wij nog niet hoe je hier Vorden ooit nog deze
deuren moet openen.
De jeugd in Vorden is wat dat betreft "het
kind van de rekening".

Bestuur en Werkgroep der
St. Jeugdsociëteit "Vorden"

T. Lauckhart,
Ruurloseweg 20,

7251 LK Vorden.

Trekkingslijst van de
Winkeliersvereniging
Dinsdag 17 november:
Vleespakken:
1. mevr. Teunissen-Boersbroek, Het Jeb-
bink 10, Vorden; 2. H.W. Engel, Brinkerhof
5, Vorden; 3. H.J. Schuerink, Molenweg 24,
Vorden; 4. D. Jansen, Fokkinkweg 22, Hen-
gelo Gld.; 5. W. Nijenhuis, Kerkstraat 11,
Vorden; 6. A. Meenink, Zutphenseweg 90,
Vorden; 7. E. Voskamp, De Hanekamp 25,
Vorden; 8. A.J. Makkink, Kruisdijk 11, Vor-
den; 9. Mevr. Pijpers, Stationsweg 10, Vor-
den; 10. G. Gosselink, Hoetinkhof 9, Vor-
den; 11. V.H.A. Eijkelkamp, Dr. Lulofsweg
20, Vorden; 12. H.J. Oldenhave, Hoetink-
hof 25, Vorden.
Verrassingspakketten:
1. G. Lenselink, Brinkerhof 93, Vorden; 2.
J.A. Korenblek, Zelstweg 2, Vorden; 3.
Mevr. Meijerman-Jansen, Storm v. 's. Gr.
Str. 15, Vorden; 4. B. Wunderink, Burg. Gal-
leestr. 2, Vorden; 5. K.C. Kost, Prins Claus-
laan 3, Vorden; 6. G.W. Eijerkamp, De Hor-
sterkamp 5, Vorden; 7. G.H. Hogenhorst,
Ruurloseweg 14, Vorden; 8. J. Harmsen,
Vaarwerk 22, Vorden; 9. P. Vliem, Kam-
phuizerweg l, Vorden; 10. E. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, Vorden; 11. A. Horsting, Sta-
ringstr. 4, Vorden; 12. F.J. Wijhoud-Groot
Roessink, Staringstr. l, Vorden; 13. G.H.
Weekhoud, Hoetinkhof 6, Vorden; 14. B.
Regelink, Brinkerhof 85, Vorden; 15. S. v.d.
Heide, De Boonk 21, Vorden; 16. M. Bijl,
Deventerweg 73, Zutphen; 17. J.B. Wueste-
nenk, Wildenborchseweg l, Vorden; 18. A.
Achterberg, Zutphenseweg 33, Vorden; 19.
H.v.d. Meij, Brinkerhof 34, Vorden; 20. L.
Bos, Raadhuisstr. 4, Vorden; 21. J. Veenen-
daal, Riethuisweg 6, Vorden; 22. Frans Bek-
ken, Ruurloseweg 86, Vorden; 23. L.A.M.

ONZE PRIJZEN ZIJN IN EEN WOORD GEZEGD LAAG! ONZE PRIJZEN ZIJN IN

Prijzen om koud
van te worden!

a

m

Diepvriesspinazie,
pak 450 gram, A
Wij Produkt /

Diepvries boeren-
kool, pak450gram,
vrij Produkt

Diepvries
spinaiie
(«Hot* 4909»

Diepvries
Boerenkool
inhoud 450 gram

Iglo diepvries
sperziebonen,
zak 600 gram

t- S . c.

Sneeuwster,
gevuld met
advokaat, voor
6-8 personen

l l
igio kabeljauw-
filets, graatarm,
pak 400 gram

'Uit de diepvries,"
kip 1300 gram

Makreel naturel,
blik 200 gram
Herensokken,
per paar
Penotti
hazelnootpasta,
emmer 500 gram
Toiletzeep,
3 stukken a 90 gram,
Vrij Produkt_

_ 299

_ 99
Colgate tandpasta, OQQ
bi-fluor__ _3 tubes £93
Bruine bonen,
heel blik_. 79

Mandarijnen, .
Satsuma, kilo _ '

Golden Delicious,
Hollandse, 2 kilo

Andijvie,
kilo
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling
Prijzen geldig t m 21 november as

Kapucijners,
heel blik
Mayonaise,
pot 500 ml
Elsêve shampoo,
flacon 200 ml, diverse
soorten__

79
129

Wortelen extra fijn,
3A pot

En van de andere prijzen
wordPu ook heel stil •••••!

een
woord
gezegd laag!

Elnett haarlak,
300 ml. _

Regent bonbons,
doos 400 gram__

Deense buttercookies,
blik 454gram_

Ananasstukjes,
heel blik__
Halfvolle melk,
houdbaar literflacon.
Franse mosterd,
bierpul 250 gram _
Gebroken rijst,

Spaghetti,
500 gram
Speculaas,
pak 400 gram, Vrij Produkt

149
85
79
99
79
99

t
Banketletter,

W

Roomboter, 400 gram.

Soepkoppen,
aardewerk, gedecoreerd

Fresh-up aftershave, CQQ
grote flacon 50 ml Uu u

Slagerij
Alléén verkrijgbaar m filialen met een slagerij
Prijzen geldig tot en met 21 november a.s..
Magere fricandeau,
mals, 500 gram

_ -van 895 voor
Magere hamlappen,
500 gram __ van 850 voor
\^rkensschnitzels,
blank, 100 gram

van210voor

Robijn wasverzachter, OOQ
flacon 1Y2 liter Zoo
Torn Poes brokjes, nc
blik 405 gram 30
Billies compact luiers, „ftn
30 stuks _ . 499
Appelstroop,
beker 450 gram
Choca
boterhamvlokken,
200 gram _
Couda's Glorie
frituurvet,
pak 500 gram_

99

89

169
Califomia erwtensoep, 4nn
heel blik l ̂ U
Spliterwten, nn
pak 500 gram oa
Tarwe biskwie, ftn
rol 225 gram bo
De Hoom
borrelworstjes, ftn
blik 120 gram bo
Comflakes, ^ 00
pak 375 gram l o"
Dieetmargarine,
kuipje 250 gram,
Vrij Produkt
Metropool koffie,
250 gram, gemalen,
vacuüm verpakt_

99

199

Kilo korstloze
Komijnekaas,
volvet

Golden Wonder chips, CQ
120 gram, paprika of naturel O"
Kwaktotaalwasmiddel,
fosfaatarm, zak 2 kilo_

PRIJS-SLAG
Wolsing, P. v. Vollenhovenlaan 2, Vorden;
24. G.J. Mennink, Strodijk 8, Vorden; 25.
H.J. Jansen, Beekstr. 11, Toldijk; 26. W.
Versteegen, Dorpsstr. 7, Wichmond; 27.
B.J. Oonk, Het Kerspel 10, Vorden; 28. P.J.
Oskamp, Margrietlaan 22, Vorden; 29. B.A.
Heijenk, V. Heeckerenstr. 13, Vorden; 30.
F.A. Pellenberg, Almenseweg 20, Vorden.

Reis Parijs:
F.A. Pellenberg, Almenseweg 20 te Vorden.

Vereniging „Oud Vorden"
Voor de vorige week woensdag in het Dorps-
centrum gehouden avond van de vereniging
„Oud Vorden" bestond grote belangstelling.
Er moesten nogal wat stoelen worden bijge-
zet voor iedereen een plaats had gevonden
en voorzitter Wullink de avond kon openen.

Bijzonder verheugd was deze over de op-
komst en over het aantal nieuwe leden, we-
kelijks komen er nieuwe bij. De monumen-
tencommissie, bestaande uit de heren Ka-
ter, Schoolderman en Vaags, heeft de eerste
contacten met de gemeente gelegd om zo-
doende in de toekomst tot een goed geza-
menlijk overleg te komen.
De heer Grootjans hield vervolgens een dia-
lezing over „de Achterhoek, vroeger en nu".
Op bijzonder heldere wijze belichtte hij alle
facetten van het leven in de Achterhoek. De
daarbij vertoonde dia's waren van bijzonder
goede kwaliteit. Al met al een boeiende
avond voor de aanwezigen.
Voor degene die belangstelling heeft: er zijn
nog enkele exemplaren van de „Vordense
Kronyck" voor nieuwe leden beschikbaar.
Deze uitgave wordt niet herdrukt en is daar-
door bijzonder waardevol om in bezit te
hebben. Voor aanmeldingen: mevr. Vree-
man, tel. 1253.

De winter heeft tenminste één voordeel

U krijgt n.l. v.a. 23 november f 50,- korting
per man per dag op binnenschilder- en
behangwerk.
Wij regelen de aanvraag voor U.

De winterschilder uitgerekend nu

'S
+S ^ SCHILDERSBEDRIJF

\J ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28. Vierakker. tel. 05754-361.

Vogelvereniging
Ons Genoegen '68

Vogeltentoonstelling
op: zaterdag 21 november van 10.00 tot
21.00 uur
en: zondag 22 november van 10.00 tot
17.00 uur

in café-weg restaurant

De Boggelaar
Vordenseweg 32, Warnsveld.

Grote verkoopklasse aanwezig
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Aanwinsten
Openbare Bibliotheek
Volwassenen: Baantjer, A.C. De Cock en het
lijk in de kerstnacht. Claus, H. De verzoe-
king. Havank en Terpstra Schaduw zonder
tralies. Landzmann, J. Alle wegen leiden
naar jezelf. Marain, E. Een mond vol zand.
Saint-Exepery, A. De kleine prins. Speelman,
E. Kil is de nevel. Strindberg, A. Eenzaam.
Wikox, A. Sollicitatieboek. Hinlopen, H. De
auto-electronica. Noomen, W.enJ.A.G. Tans
Franse letterkunde. Ferguson. M. China ge-
woon.
Jeugd: Bromberg, h. Vals spel. Honderd jaar
geleden. Leitncr, Th. en K/a<///M/rSebastiaan
op de boerderij. Steix. W. De echte dicl'. 'l'm•-
lor, M.D. Donderslagen, hoor mijn klacht .
Ferwerda, M. Het Rode Kruis. Het aanzien
van de wielersport. Lemstra, P. Huisje-
boompje-beestje in deeg. Mc^cndorf'er, L.
Je weet niet watje ziet.

Portret van de IJssel
Bij de Uitgeverij Terra Zutphen b.v. is een
zeer geslaagd fotoboek verschenen onderde
titel "Portret van de IJssel". Het boek munt
niet alleen uit door de talrijke prachtige
opnamen van fotograaf Con Mönnich,
waarvan vele in kleur. Ook de gezellige tekst
valt op.
De beide auteurs Willy H. Heitling en Leo
Lensen geven daarin een populaire, maar
bijzonder interessante beschrijving van de
Gelderse IJssel.
Het werk is verkrijgbaar in de boekhandel.

Vogeltentoonstelling
"Ons Genoegen"
De vogelvereniging "Ons Genoegen 68"
houdt het komende weekend weer haar jaar-
lijkse tentoonstelling in café-wegrestaurant
De Boggelaar te Warnsveld. Er zullen zo'n
200 vogels te zien zijn onder andere kana-
ries, parkieten, tropische vogels. De leden
hebben weer veel werk verzet om er een
mooie tentoonstelling van te maken. Zon-
dagmiddag na afloop van de tentoonstelling
zullen de prijswinnaars worden bekend ge-
maakt door de heer J. Wissels, voorzitter van
"Ons Genoegen". De vogels worden zoals
elk jaar weer gratis gevoerd door dierenspe-
ciaalzaak Borgonjen uit Vorden. Op de ten-
toonstelling is tevens een grote verkoopklas-
se aanwezig.

Kalender Bondsspaarbank
De Bondsspaarbank heeft een fraaie kalen-
der „Samen de natuur sparen" uitgegeven.
Het geheel is gewijd aan het Wereld Natuur
Fonds dat in 1982 zijn 20-jarig bestaan viert.

IJsvereniging "Vorden"
hoopt op meer ijs
De ijsvereniging "Vorden" hield onder
voorzitterschap van de heer M. Groen een
ledenvergadering die matig werd bezocht.
Het bestuur hoopt dat er dit seizoen meer ijs
zal komen. Uit het jaarverslag van de sekre-

taris de heer J.F. Geerken bleek namelijk dat
er het afgelopen winter slechts drie dagen op
de ijsbaan kon worden geschaatst. Het be-
stuur heeft dan ook besloten dat degenen die
vorig seizoen een jaarkaart gekocht heben
dit seizoen, bij inlevering van de oude jaar-
kaart, een reduktie op een nieuwe seizoen-
kaart van 50 procent zullen ontvangen.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren
G. Vreman en A. Schipper herkozen. Het
bestuur zoekt nu nog naar een bestuurskan-
didaat afkomstig uit het onderwijs, die even-
tueel de helpende hand zal kunnen bieden
bij het organiseren van wedstrijden voor de
schooljeugd. Wanneer er tenminste ijs is!

Welfare
Afd. Welfare - Rode Kruis - Vorden kan weer
terugzien, mede dank zij U, op een geslaag-
de verkoopmiddag die in de Wehme gehou-
den werd.

De sprei is gewonnen door Annie Lebbink,
zij kwam met haar 635 het dichts bij het juis-
te aantal van 637 knikkers.

Met de lucifersdoorsjes verloting zijn er nog
twee prijzen blijven staan. Zij kunnen
alsnog opgehaald worden, belt u dan wel
eerst 2121.

Vordense Sportfederatie stelde beleidsplannen
vast
Onder voorzitterschap van de heer D.W. Hiddink hield de Vordense Sport Federatie (kort-
weg V.S.F.) maandagavond in het dorpscentrum een ledenvergadering. Een van de belang-
rijkste agendapunten was wel de beleidsplannen van de federatie.
De V.S.F, is van mening dat over onderstaande onderwerpen door het gemeentebestuur
advies aan de V.S.F, gevraagd dient te woden.

Advies over aanleg en beheer van gemeente-
lijke sportakkomodaties bijvoorbeeld situe-
ring van de gemeentelijke akkomodaties en
uitbreiding akkomodaties. Voorts advies
over het vaststellen van algemene regels met
betrekking tot gebruik van de gemeentelijke
akkomodaties bijvoorbeeld vaststelling van
huur en huurverhoging; vaststelling van de
gebruiksvoorschriften; indeling van de uren
van gebruik van de akkomodaties alsmede
de openstelling van de akkomodaties.
Verder is de V.S.F, van mening dat de ge-
meente advies moet vragen over het direkt
en indirekt subsidieren van sportverenigin-
gen en/of sportevenementen; advies over
alle andere zaken betreffende de lichamelij-
ke opvoeding en de sportbeoefening in de
gemeente Vorden.
De gemeente Vorden heeft de V.S.F, laten
weten dat de sportfederatie wensen ten aan-
zien van de begroting kenbaar dient te ma-
ken in het tweede kwartaal van het jaar voo-
rafgaand aan het jaar waarop de gemeente-
begroting betrekking heeft. Ook vindt het
gemeentebestuur dat de V.S.F, haar dient te
adviseren over kadervorming en eventueel
te organiseren cursussen door de plaatselij-
ke sportvereningen.
Voorzitter Hiddink maakte bekend dat circa
22 verenigingen bij de V.S.F, zijn aangeslo-
ten. Om financieel rond te komen is het
noodzakelijk dat deze verenigingen voor-
taan f. l O,- per jaar meer aan kontributie die-

nen te betalen. De gemeente zal verzocht
worden om de V.S.F, meer subsidie te ver-
strekken.
De heer Hiddink deelde vervolgens mede
dat de V.S.F, al verschillende aktiviteiten
heeft ontplooid. Zo zijn onder meer de pro-
blemen tussen de beide plaatselijke badmin-
tonvereningen uit de wereld geholpen. Ook
is de voetbalvereniging "Vorden" de helpen-
de hand geboden toen de "rozekever" de
grasmat van de velden aantastte waardoor
"Vorden" uit moets wijken naar de terreinen
van "Ratti" en AZC.

De V.S.F, is middels twee leden te weten
mevr. M. Aartsen-HarderendeheerJ.J. v.d.
Peyl vertegenwoordigd in een werkcommis-
sie die in het leven is geroepen met betrek-
king tot de nieuw te bouwen sportzaal.
MedegedaÉd werd dat de kosten van deze
sportzaa^Prm één miljoen gulden zullen
bedragen.
De vergadering was het er niet mee eens dat
plaatselijke bedrijven geen kans krijgen om
mee te dooi om deze zaal te bouwen. Met
name de^Br N. van Houte merkte op dat
specialistenook niet altijd borg staan voor
vakwerk. Hij haalde als voorbeeld de huidi-
ge sportzaal aan, die momenteel verschillen-
de mankementen vertoont. Het ligt in de be-
doeling dat de Vordense Sport Federatie
ééns per kwartaal een onderhoud zal heb-
ben met het gemeentebestuur.

Dash-dames pakken na
6 wedstrijden (gedeelde)
4e plaats
Het eerste damesteam begint een stabieler
spel te vertonen. De afgelopen zaterdag toog
de ploeg naar Doorwerth om tegen DUNO

Bi'j ons in d'n Achterhook
Alhoewel wi'j 't op dit stuksken grond, dat Vorden heit, bes nao onze zinne heb,
kiek i'j toch wel 's met afguns zo'n vieftug jaor trugge. Goed, deluu moss'n toen
volle harder warken, althans lichameluk, as now. En zörge umme de huusholling
an 't ett'n te holl'n hadd'n ze natuurluk ok zat. Ziektes, die'w now de baas bunt,
konn'n vake heel wat narugheid veroorzaak'n. Waorbi'j wi'j wel mot bedenken
da'w now weer andere ziektes hebwao'w gin raod met wet.
Waor ze zich too nog gin zörge oaver maak'n was 't veurtbestaon van de mens-
heid as zodanug. Dat probleem was t'r too schienbaor nog neet. Da's pas later
umme 'n hook komm'n kiek'n. Neet da'k mien daor zo druk oaver maake maor
zo now en dan kom i'j d'r wel 's enen tegen die meent dat e d'r heel wat ofwet en
ow dan in zien zörge lot deil'n.

Dat ha'w un paar wekke trugge nog, too mosse wi'j nao Piet Haorman. Piet is hier,
met zien vrouw, un maond of wat trugge komm'n wonn'n. Uut de randstad wege-
gaon umdat e daor gek wodd'n zoat e zei. As goeie buurlutThadde wi'j um, samen
met Toon van de Spitsmoes, de boel um de poste glad help'n maak'n. Vandaor
dat e ons uuteneudugd hadde um op vesite te komm'n. Veur de middag al, dan
konne wi'j metene pruuv'n hoe goed zien vrouw kon kokk'n.

Koffie zett'n kon ze in ieder geval goed, daor was niks op an te marken. En ok de
eigengebakk'n koeke smaak'n bes. Dat Piet al wel 's un opmerking maak'n da'w
hier eigenluk völs te rejaal leav'n, leete wi'j maor langs ons hen gaon. 'n Borrel die
ons veur 't ett'n wodd'n aneboan slooge wi'j ok neet af ondanks Piet zien vehaal
oaver honger in de darde weald. Pe slot van 't liedjen had hee 't grei in huus en zol
d'r 't ziende ok wel van gebruuk'n. Met un goeie etlus ginge wi'j dan ok an taofel,
vol vewachting oaver de kokkeri'je van Elly, Piet zien vrouw.
Now, ampat was 't, dat mot ezeg wodd'n. Brannettelsoep krege wi'j veuraf. Veur
degene die 't nog nooit hef ehad: 't is bes te ett'n en 't schient nog oergezond te
wean ok. Goed veur rimmetiek, adervekalking en aambeien volgens Piet. Veural
dat leste warken goed op de etlus, da's jao un smakeluk onderwerp an taofel!!
Vleis kwam d'r wieter neet op taofel, dat was jao vekwisting van de eerste orde. In
plaatse daorvan kree'w iets met maiskölve. Hoewel neet helemaol smakeloos was
un karbonade toch better van passé ekomm'n. Un betjen bewondering krege wi'j
toch wel veur dit soort luu, die zich zovölle veur 'n ander wilt ontzegg'n. Bewon-
dering die ons eavenwel neet al te lange bi'j zol bliev'n. Veurugge wekke mosse
wi'j in Durkum un kegelbane besprekk'n. Daor troffe wi'j Piet en Elly ok, op 'n
feesaovund van de kaartclub, zee waarn an 't potveteern zo gezeg.
Eers met de ball'n gooi'n en dan lekker ett'n. En wat dach i'j dat zee op 't bord veur
zich hadd'n? Juustement: biefstuk sjampions!
Waormet wi'j maor wilt zeggen dat alle principes betrekkeluk bunt, ok bi'j ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman

in het krijt te treden. Van deze ploeg diende
men te winnen gezien de stand. In de eerste
set kwam Dash er weer niet uit. Angst en
onrust beheersten het spelbeeld. DUNO
maakte er 15-8 van. Wilma Rietman legde
evenwel de basis voor de overwinning door
in een serie van 7 opslagen in de 2e set DU-
NO het nakij ken te geven. Het werd 4-15. De
derde en de vierde set resp. 10-15 en 12-15.
De coach Gerben Kuiper paste op goede
momenten wissels toe. De wisselspelers wa-
ren eveneens in vorm. Mede als gevolg van
het feit, dat Bertine Rouwenhorst in een goe-
de vorm stak vooral in mentaal opzicht kon
Dash dus met een 1-3 overwinning naar huis
keren. De ploeg dient zich nu één van de
hoogste plaatsen als doel te stellen om niet te
verslappen. Kwaliteit is er voldoende. De
stand is nu na 6 wedstrijden: Activia 6-18;
Explosie 6-15; Flamingo's 6-13; Dash 6-10;
Sartunus de Molen 6-10; Shot 6-10; Setash
6-9; Trivos6-7; SVS 2 6-5; Rohda6-5; Dyna-
mo 3 6-3; Duno 6-3.

Heren verliezen op het
nippertje van Harfsen
Het gaat de heren-ploeg de laatste tijd niet
voor de wind. Overwinningskansen of ten-
minste gelijkspel zitten er dikwijls in, maar
het lukt niet dit te realiseren. Zo ging het ook
afgelopen maandagavond in Harfsen. Dash
liet zich met 3-1 nederlaag naar huis sturen.
In de beslissende set won Harfsen met 16-
14, hetgeen voor de thuisclub voldoende
was om de volledige winst te pakken.

Overige uitslagen: m.asp. Dash a - Bruvoc
b: 3-0; Dash c - SVS a: 1-2; j.asp. Dash a -
DVO a: 3-0; Dash c - Hansa b: 3-0; Dash b -
Vios a: 3-0; Dash c - SVS a: 3-0; j.jun. Dash -
Sp. Dev.: 3-0; m.jun. Wilh. - Dash: 3-0; ds.
3e kl. Dash 6 - Hansa 6:2-1; Dash 7 - DVO 4:
0-3; ds. 2e kl. Vios 4 - Dash 5: 3-0; Dash 5 -
Almen 1: 0-3.
omp.: het is opvallend, dat vooral de aspi-
ranten-ploegen het de laatste tijd bijzonder
goed doen. De resultaten van een goede trai-
ning laten leuke wedstrijden zien.
Programma: zaterdag 21 november: Ba t ti-
men: j.asp. SVS a - Dash c; m.asp. ABS a -
Dash a; m.asp. Isala - Dash d; Diepenveen:
j.jun. DSC a - Dash; Warnsveld: j.asp. Han-
sa a - Dash b; ds. Ie kl. Hansa 3 - Dash 3;
Vorden: heren prom.kl. Dash l - Ven K 1;
dames prom.kl. Dash 2 - Wilp 1; dames 3e
div. Dash 2 - Shot l. Maandag 23 november:
Zutphen, ds. 3e kl. DVO 5 - Dash 6; ds.

Prins F red de Eerste
vorst der Deurdreajers

In residentie Schoenaker te Kranenburg was het zater-
dagavond j I. een gezellige drukte tijdens het laatste op-
treden van Prins Emil l en zijn gevolg.
Nadat voorzitter Hans van der Linden en President Jan
ter Beek in enige korte woorden de avond hadden geo-
pend, kwam om 11 over 8 de Prins met zijn gevolg hun
intrede doen.
In zijn openingswoord sprak Prins Emil de vurige wens
uit nog eenmaal onder zijn leiding de leut en de gein
hoogtij te laten vieren.
De bühne werd hierna vrijgemaakt vooreen wervelen-
de Ritch-Ratch-polki^^n de Dansmarikes. Daarna
was het de beurt aan d'n Draodnaegel uut Zutphen die
in zijn boerenplunje, kompleet met strontskuppe, op
zijn eigen humorvolle wijze de draak stak met tal van
personen en gebeurtenissen.
Waardige opvolgster^^de rij der artiesten waren de
Mijori's die als harermmmes van sjeik Emil-Ben-Kar-
Na-Val het aftreden van hun heer en meester hogelijk
betreurden maar wel enige kanttekeningen plaatsten
bij diens handel (verkoop van grasmaaimachines in de
woestijn) en wandel (met zijn prima-donna Anke).

Na hun optreden was het moment gekomen dat de
Prins zijn gevolg onthief van alle taken waarna op zijn
beurt President Jan een einde maakte aan de rege-
ringsmacht van Prins Emil I. Op "beschamende"wijze

werd de (oud)Prins in een groot postpakket retour ge-
zonden naar het land der Arabische sjeiks.
In de pauze werden loten verkocht om ook de nieuwe
Prins het komende jaar in staat te stellen diverse aktivi-
teiten voor o. a. de Vordense jeugd, bejaarden en pa-
tiënten op touw te zetten.
Rond de klok van 10 uur brak dan einde/i/k het moment
aan waarop de nieuwe Prins zijn opwachting maakte.
Vermomd als zwaargewond slachtoffer en om-
zwermd door verpleegsters en doktoren werd hij ten
tonele gedragen. Nadat "vakkundig"het verband ver-
wijderd was, maakte de nieuwe vorst zich bekend als
Prins Fred de Eerste (Fred Scharrenberg). In zijn ope-
ningswoord en proklamatie kondigde hij aan diverse
Vordense problemen (verkeerssituatie, ontbossing,
snelheidsbeperking op de Kranenburg) krachtig te zul-
len bestrijden en resoluut op te lossen onder zijn per-
soonlijk motto: "Ik nol neet, moar dreaj deur!"
Hierna kwam de Hofliederentafel die met nieuwe le-
den versterkt fris van de lever het wel en wee van de
Deurdreajers bezongen.
Nadat de Dansmarikes wederom een dans ten beste
gaven, ditmaal de Can-Can, werd het officiële gedeelte
besloten en kon, na bekendmaking van de loterij-win-
naars, traditioneel Prins F red de Eerste en zijn gemalin
de dans openen onder de voortreffelijke muziek van
het Hanska duo.

prom.kl. Wilh. l - Dash 2; Vorden: j.asp.
Dash 6 - SVS a; ds. l e kl. Dash 3 - DVO l; ds.
3e kl. Dash 7 - Hansa 5.

Vordenaren aktief hij
damkampioenschappen
Zaterdag 21 november wordt in Arnhem
een begin gemaakt met de Gelderse dam-
kampioenschappen. Bij de aspiranten pro-
beert Henk Hoekman zich te plaatsen voor
de Nederlandse halve finales of zelfs kam-
pioen te worden. Johan Krajenbrink en Wie-
ger Wesselink zijn beiden te oud voor de
aspiranten en nemen deel aan de juniorenfi-
nale. Konkurrenten voor beide heren zijn
Dinant Spieker uit Doetinchem en Henk
Sonderen uit Winterswijk. Henk Ruessink
neemt deel aan de Hoofdklasse Senioren.

Vijfde tennisbaan in Vorden
De leden van de tennisvereniging "Vordens
Tennis Park" hebben donderdagavond met
overgrote meerderheid hun goedkeuring ge-
geven aan de plannen van het bestuur om
een vijfde baan aan te leggen. Dit zal dan ge-
schieden op het trapveldje naast het huidige
tenniscomplex. De kosten voor de aanleg
van deze gravelbaan zijn berekend op f.
47.200,-. De kontributie zal daardoor voor
het nieuwe seizoen flink worden verhoogd.
De seniorleden gaan 25 gulden meer betalen
en komen daardoor op een bedrag van f.
160,- per jaar. De juniorleden moeten f.
12,50 per jaar meer gaan betalen. Voor vol-
gendejaren zal dit afhankelijk zijn van het le-
denaantal.
Wat betreft de aanleg van deze vijfde baan
zal eerst nog overleg met de gemeente be-
reikt moeten worden.

Verdiende nederlaag Vorden
tegen RKZVC
Het eerste elftal van de voetbalvereniging
"Vorden" heeft de uitwedstrijd tegen
RKZVC uit Zieuwent met 2-1 verloren. Ge-
zien het wedstrijdbeeld geen onverdiende
nederlaag. Het is trouwens voor "Vorden"
altijd moeilijk om in Zieuwent tot winst te
komen. Dat is de afgelopen jaren slechts
éénmaal gelukt.

In de beginfase zag het er voor Vorden zon-
dag nog niet zo slecht uit. Gescoord werd er
echter niet.
Na de rust kwamen de geel zwarten toch op
0-1. Goed doorzetten van Marcel Mulders
(hij ontfutselde één der RKZVC spelers de
bal) bracht hem in goede schietpositie 0-1.
Het was een poosje later opnieuw Vorden
dat de roos trof! Echter in eigen doel. Bertus
Nijenhuis kreeg de bal ongelukkig op zijn
hoofd zodat er voor doelman Wim Harms
geen houden meer aan was 1-1.
RKZVC kwam na dit onverwachte succes
sterk opzetten. Nadat Reinier Teerink de bal
van de doellijn had gehaald kwam kort daa-
rop de thuisclub toch op voorsprong. Door
een doelpunt van Guus Slot 2-1.

Dammen
Het reserveteam van DCV Vorden blijft in
de race om het kampioenschap van de Ie
klasse. Vrijdag werd met grote cijfers van de
dammers uit Sinderen gewonnen, die ook
hoog op de ranglijst stonden. De uitslag was
14-6, die tot stand kwam door verdiende
overwinningen van Dimmendaal, Wiersma,
Breuker, Ter Beest en Hulshof. Bertus Ni-
jenhuis liet zijn stand remise lopen en Henk
Klein Kranenbarg verloor, na een tijdje be-
ter te hebben gestaan.

De individuele uitslagen zijn: S. Wiersma -
T. Weenink 2-0; B. Nijenhuis - J. Huls 1-1;
G. Dimmendaal - J. Krajenbrink 2-0; B.
Breuker - B. Berkelder 2-0; J. Lankhaar - J.
Tuenter l -l; G. ter Beest - G. Klompenhou-
wer 2-0; G. Hulshof- H. Rikkers 2-0; H. Kl.
Kranenbarg - G. Tuenter 0-2; J. Hoenink - J.
Colenbrander 1-1; H. Wansink - H. Tuenter
1-1.

Het eerste team van Vorden speelde zijn
voorlaatste wedstrijd. Ditmaal moest tegen
Amsterdam '80 gespeeld worden; een klub
die deze kompetitie lange tijd de ranglijst in
de landelijke 2e klasse heeft aangevoerd.
Voor de Vordenaren waren ze toch wel
enigszins bang want ze kwamen met een zg.
taktische opstelling: de sterkste spelers zit-
ten dan aan de onderste borden en de zwak-
ste aan de bovenste. Het pakte taktisch uit,
maar wel voor de Vordenaren. Aan de eerste

7 borden kon slechts een remise genoteerd
worden, de rest was voor DCV, al had Harry
Graaskamp niets te klagen: hij stond slecht.
De Amsterdamse 'cracks' speelden aan de
onderste borden remise tegen Slütter en A.
Wassink. Herman Luimes verloor in een re-
misestand op de klok.

De individuele uitslagen zijn: T. Wessels -
H. RuesinkO-2;R. Altena-J. MasselinkO-2;
J. Huisman - H. Graaskamp 0-2; H. Elen-
baas - W. Wesselink 0-2; H. v.d. Heuvel - J.
Krajenbrink l - l ; H. Schut - G. Wassink 0-2;
H. Kroes - F. Hofman 0-2; R. Alias - H. Lui-
mes 2-0; F. Groot - T. Slütter l -l; H. v. Hal -
A. Wassink 1-1. Eindstand: 5-15.

Onderlinge kompetitie: senioren groep 1: J.
Krajenbrink - W. Sloetjes 2-0; A. Wassink -
H. Esselink 2-0; B. Wentink - S. Buist 2-0.
Groep 3: G. Wassink - G. Brummelman 2-0;
Jeugd groep 1: P. Eckringa-N. de Klerk 1-1;
W. Berenpas - E. te Velthuis 0-2; W. Hulshof
- J. Dijk 2-0; M. Boerkamp - M. v. Burk 0-2.
Groep 2: A. Sloetjes - H. Berenpas 0-2; R.
Slütter - B. Voortman 2-0; A. Plijter - G.
Brinkman 0-2; E. v. Est - J. Brandenbarg l -1;
R. Bielawski - B. v. Zuylekom 0-2; R. Bulten
- E. v. Est 2-0; A. Plijter - H. Berenpas 2-0; B.
Voortman - M. Boersbroek 0-2; J. Kuin - M.
Bouwman 2-0; R. Slütter - J. Brandenbarg 2-
0; A. Sloetjes - M. Ruesink 2-0; M. Bouw-
man - M. Ruesink 0-2; M. Boersbroek - R.
Bulten 2-0.

Waterpolo
Forse nederlaag heren Vorden
De heren van Vorden hebben zaterdaga-
vond de thuiswedstrijd (welke in Zutphen
werd gespeeld) tegen Octopus uit Wezep
met forse cijfers 4-12 verloren.

In de beginfase konden de Vordenaren het
tempo nog wel bijbenen. De eerste speelpe-
riode werd afgesloten met een 1-1 stand. In
de tweede periode liep Octopus uit tot l -3. In
de derde periode werd het 4-7, waarna het
dozijn in de vierde speel periode werd volge-
maakt. Voor Vorden scoorden Arjan Men-
gerink 3x en Gerard van Bemmel.



Wie heeft woensdagavond na
de diaavond van de vereniging
Oud Vorden in het Dorpscen-
trum een verkeerde paraplu
meegenomen, U kunt deze rui-
len bij
Weevers. Nieuwstad 12. Vor-
den.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serviee
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Vanaf maandag zijn de
KASTELENKALENDERS
weer verkrijgbaar.

Een leuk St. Nicolaascadeau!

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

met
Televisie

reparaties
- direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Deze week reclame:
6 appelkoeken 2,75

10 voor 3,75
6 gevulde pencéés 2,7 5

10 voor 3,75
6 roomboterrondjes 2,75

10 voor 3,75
Brethouwer Aalten

Te koop: Volbloed Neur M.R.IJ
Vaars aan de telling. V. Reb.
Rob. prod. moeder.
2.05 jaar 4514 l. 4.09 vetg.
3.57 eiwit 291 dg.
3.04 jaar 6081 l. 4.22 vetg.
3.71 eiwit 327 dg.
B.F. Bennink. Wïldenborchse-
weg 18. Vorden. Tel. 05752/
6745

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Laat de Sint
zo'n mooie
duster
geven
van

CONFECTIE EN MODE

KAST ELENKAljENDER

Evenals voorbijgaande jaren geeft Drukkerij Weevers weer een kastelen-
kalender uit. De kalender bevat afbeeldingen van kasteel „Hackfort", kas-
teel „Den Bramel", kasteel „De Wildenborch", kasteel „Medler", kasteel
„De Wiersse", kasteel „Het Onstein", kasteel „De Kieftskamp", kasteel
„Vorden", Huize „'t Zelle", kasteel „Verwolde", kasteel „'t Velde" en kas-
teel „Ruurlo".

Dit jaar zijn de afbeeldingen verzorgd door de Vordense kunstenaar Jan
Rozeboom; de beschrijving van de kastelen is verzorgd door de bekende
schrijfster Annet Tengbergen uit Eefde.
De originele etsen zijn te bezichtigen in de Openbare Bibliotheek.

Vanaf maandag is de kalender verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Boekhandel Hassink, Raadhuisstraat, Vorden

Boekhandel Loga, Raadhuisstraat, Vorden

Boekhandel Hoytink, Borculoseweg, Ruurlo

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat, Hengelo (G.)

Drukkerij Wevo Druk, Laarstraat, Zutphen

Drukkerij Weevers, Nieuwstad, Vorden

De vastgestelde verkoopprijs van deze kunstkalender is
(inclusiefBTW).

PAARDRIJDEN!
Les op prima paarden in onze grote
(40 x 27 m) binnenmanege.

PAARDRIJLESSEN
volwassenen, 10 lessen f 150,-
jeugdruiters, 10 lessen _ f 125,-

PONYRULES
10 lessen f 80,-

Voor geoefende ruiters ieder weekend buitenritten

Manege „De Gompert"
GOMPERTSDIJK 11 - HENGELO GLD. - TEL. 05753-1983

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat

Vorden, telefoon 1770

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Geldig voor zaterdag 21 nov. en zondag 22 nov.

Openingsaanbiedinge
DISCOBAR
Bier- en frisdranken
Wijnen ....
Alle sterke dranken
Alles per glas

CAFETARIA:
Kroketten, f rikandellen, bami- en nasischijven
Hamburgers
Karbonade (met patat)
Slaatjes (groot)
Slaatjes (klein)
Saté
Schnitzel (met patat)
Patat

Speciaal voor kinderen:
zaterdag 21 november van 15.00-18.00 uur
Patat voor

DE EIKEBOOM
St. Janstraat 69 - Keijenborg. Tel. 05753-1 329

n!

f 1,00
f 1,50
f 1,50

75 et.
f2,00
f4,00
f2,00
f 1,25
f2,75
f4,00
f 1,25

25 et.

De Sint komt weer in Vorden!

Daarom trakteert uw warme

bakker

Twee stukken dik speculaas voor
de prijs van één

Warme bakker OPLAAT
bakt het voor U. Tel. 1373

Vorden
COMPLEET KOOPCENTRUM

GEZELLIGHEID

ECHTE BEDIENING

EN VEEL

PARKEERRUIMTE

o
o
O
O
O
O
O
O
O
O
€
€
€
O
O
O
O
O
€
O
O

Sinterklaas
een boekkado
is zo

Vijfentwintig VOORKEURBOEKEN dank zij uw ent-
housiasme. Daarom nu voor de feestdagen als extra
verrassing het Jubileum-Voorkeurboek!
Tot 31 december 1981:

Nelly van Dijk-Has
LIEFDE KENT GEEN TUSSENWEG
In deze onvergetelijke trilogie de boeken:
Alles ging anders. Cirkelgang en Toch komt het goed

Totaal 568 blz., gebonden met een fraai kleuromslag.
Normale prijs f 31,90

NU SLECHTS f 15,90
Uw voordeel f 16,-
Bij uw boekhandel LtGA
bent u goed uit.

H,

Raadhuisstraat 22. Tel. 3100.

Akku Service Toldijk
gunstig in prijs gratis montage

Uitsluitend 's avonds na 18.00 uur Zaterdag de gehele dag

Tel. 05755-2154 Hardsteestraat 14, Toldijk

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

, 1 1 1 1
II U

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!
ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-
delen en mogelijkheden van woningisolatie.
Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

ISOLATIEBEDRUF PETERS B.V.
JUTLANDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars"),
7202 CV ZUTPHEN, TEL. (05750) 14519
FILIAAL: DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:
D muurisolatie
D dakisolatie
D glasisolatie
D vloerisolatie
D geïsoleerde aluminium

puien.

INFORMATIEBON

straat

postcode woonplaats

tel.
Informatiebon in enveloppe ZONDER POSTZEGEL zenden aan
isolatiebedrijf Peters, Antwoordnummer 201, 7200 VB Zutphen



Zeer lage prijzen

ALLESBRANDERS
Kolen - gas - oliehaarden, gevelkachels
fornuizen, vrieskisten, koelkasten...

Te koop gevraagd: allesbranders, fornuizen, gevelka-
chels.

Fa. JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. tel. 05753-
1360

2UTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Biiisisolatie
voor Centrale Verwarming en waterleiding

Met zeer hoge isolatiewaarde
bij

Loodgietersbedrijf J.H. Wiltink
Het Hoge 20, Vorden, Tel. 1656

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge artikel
26, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter
openbare kennis dat de raad der gemeente Vorden bij
zijn besluit van 27 oktober 1981 heeft vastgesteld de 1 e
wijziging van de voorschriften (artikel 18) behorende bij
het bestemmingsplan "MedlerTol 1969".

Genoemde wijziging heeft uitsluitend betrekking op een
verhoging van het bebouwingspercentage in artikel 18
("Sportterrein") zulks ten behoeve van de uitbreiding
van de accomodatie van de Touwtrekvereniging Vorden.
De wijziging ligt met bijbehorende toelichting vanaf vrij-
dag 20 november a.s. gedurende een maand vooreen ie-
der ter inzage ter secretarie, afdeling Algemene Zake c.a.

Aangezien bij de gemeenteraad geen bezwaren zijn in-
gediend tegen deze wijziging is niemand bevoegd be-
zwaar in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

Vorden, 19 november 1981
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inza-
ge het ontwerp van de beschikking op het verzoek van
Borstelfabriek Havo B.V., Burgemeester Galleestraat
25, 7251 EA Vorden, om een nieuwe, de gehele inrich-
ting omvattende vergunning tot het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een inrichting
voor het vervaardigen van huishoudelijk en industrieeK
borstelwerk waarbij elektromotoren worden gebezigd,
op het preceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie K, no 4236, plaatselijk bekend Burgemeester Gallee-
straat 25, te Vorden, datum verzoek 17 juli 1981.

Strekking van het ontwerp van de beschikking: de ver-
gunning te verlenen onder de gebruikelijke voor dat
soort inrichtingen geldende standaardvoorwaarden ter
voorkoming van gevaar, schade of hinder van ernstige
aard.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking
kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door de
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling
bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergun-
ning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in
staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 4december 1981. Indien men dat
wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene d ie
een bezwaarschift indient niet bekend gemaakt. Het ver-
zoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het be-
zwaarschrift bij het gemeentebestuur worden inge-
diend.

Datum: 19 november 1981.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden.
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Hou de kou en
de dokter
van uw lijf

draag

4SCONK
THERMOLANA

WARMTE-ISOLEREND EN ENERGIE-BESPAREND
ONDERGOED BIJ

Kado keuze volop,
tegen lage prijzen.

l

Ash Flash
schijnwerper

Dertig meter
jange lichtbundel zet alles
in een zee van licht.
Van f 19,75 voor i

W\

Sandvik
verstek-

geleider
Een precisie

gereedschap voor
het zagen onder 7

verschillende hoeken.
Zeer gemakkelijk.

Van f 28,- voor

Spanfast
opbergrekjes
Voor het overzichtelijk
opbergen van gereedschap
van f 13,15 voor i

Speciaal voor
sleutels.

Van f 14,15 voor

Elto Blitz
soldeerpistool

Kompleet
met tin,

soldeervet
en reserve-

stiften in
kadoverpakking.
Van f 47,50 voor

Amarvllis
Met pot in

fraaie
geschenk-

verpakking.
Voor slechts

Fischer klusjesbox
Kunststof opberybox,

2 vakken, metalen
handvat.

van f 10,75
voor

Planten-
spuit

Zeer praktisch,
inhoud

1/2 liter.
voor slechts

Heeft u de Welkoop
kadokrant '81 al

ontvangen?
zo niet, haal

hem dan bij de
Welkoop winkel.
weer boordevol

goede kado's tegen
lage prijzen.

r f I

24?
Stabila
40 cm lanc
aluminium.'
van f 24,95
voor

aterpas
sterk

ae& Kamer-
kweekkasje

Tesa bMe-handje
Handig

opbergbakje.

Van f 9,75 voor

95

Met door-
zichtige kap,

met ontluchtings-
regelaars.
Nu voor

Ü

Welkoop kadobon
De welkoop kadobon
voor zelf-kiezen van kwaliteit
tegen lage prijzen.

Een groot assortiment
kwaliteitsvoeders en

accessoires vindt u bij
Welkoop altijd tegen
scherpe prijzen. Een
greep uit de keuze:

Hondevoer, kattevoer,
knaagdierenvoer,
paardebrokken,
schapekorrels.

Bij Welkoop bent u beter
uit. De Winkel waar ze
wat weten van dieren.

Hanning
werkbankslijp-
machine type WB 4

Met 2 slijpstenen, fijn en
grof (0150 mm)

Van f 255,- voor

219*
Looplamp
Makkelijk bij de hand, met
10 m snoer,
van f 27,75

voor air

'Einhell
acculader BF 7
Goed voor 7 ampère, met

kabels en
klemmen.

Van f 87,50
voor 67150

Goed hè, d i e lage prijzen bij Welkoop!
Makita decoupeer-
zaag 430 sv
Een machine met
mogelijkheden.
Variable toerental.
breedtegeleider,
universele zaagklemmen.
Zaagt tot 50 mm diep.
Kompleet met inbussleutel,
21 zaagjes voor hout, metaal
en plastic. Van f 240,- voor

145:

Peugeot handzaag
Met kunststof handvat,
45 cm zaaglengte
Van f 20,25 voor

13275
Raaco metalen
opbergkastje
25-delig, voor over-
zichtelijk opbergen
van alles en nog wat.
Van f 41,30 voor

welkeep
doet z'n naam eer aan!

prijzen incl. BTW geldig t/m 24/12-1981

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583— ^fl^r^PV Jh •• ••*•«•••• ^*^*m wmwmumw

Ruime voorraad in 30 soorten
NIEUWE

kolen- en
houtkachels
Voor kleine afhaalprijzen.
Komt zien, en u slaagt!

C.W. SEEGERS
Zomerweg 21, DREMPT bij Doesburg. Tel (08334)

2722, Halseweg 58, HALLE. Tel (08343) 798.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Oafé.Reataunmt

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6654

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN



nu wordt het tijd voor een

warme overjas of jack
wij hebben nog volop keus

WINTERJASSEN
in diverse modellenJACKS

SUÈDE JACKS
PARKA'S en FIELDJACKS

v.a.

129,
a 69,

179,
119,

SPECIALE AANBIEDING
Kostuums nu 198,-

RUURLO
Vrijdags doorlopend open tot 9 uur

biedt EXTRA voordeel voor iedereen

Op ons totale welkoopassortiment en op onze speciale
aanbiedingen

(zie hiervoor onze kado-krant) geven wij nog eens

10% KORTING
in de periode van

20 november tot en met 5 december a.s.

Vanaf dinsdag 1 december t/m vrijdag 4 december
zijn wij's avonds open tot 21 .00 uur.

Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713
Ruurlo, Stationsstraat 12, tel. 2500
Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

Sierlijke zilveren ringetjes
voor 'n charmant kado-
prijsje. Nu per stuk
van 32,50
voor

Jonge Florijn 15,25
Koffielikeur
Cashba van 11,95 voor 10,95
Zeiler Schwarze katz
nu liter 7,95

Slijterij - wijnhandel
SMTT

Dorpsstraat 10, 7251 BB Vorden. Tel. 1391

Nieuw: Postpak!
Iets versturen? Voortaan kan dat in een

'Postpak'. Een handige vouwdoos om alles
gemakkelijk in te verzenden. Verkrijgbaar
in 4 formaten. Compleet met plakstroken,

touw en draagtas. Nu te koop voor ƒ 1,75 -
ƒ 2,25 - ƒ 3,25 en ƒ 4,- op 300 postkantoren

en bij de kantoorboekhandel,
beide herkenbaar aan de Postpak-sticker.

Verpak 't goed. Verpak 't in een Postpak. ipost

JOWE-KEIJENBORG
BRANDERHORSTWEG 5 -TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-
hout- en compostmachines, verticuteermachines,

grondboren, motoren enz. enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

DE SINT LIEP DOOR VORDEN ROND
EN STOPTE BIJ HELMINK TERSTOND
HIJ ZEI: •

HIER IS KEUZE VOOR ELK GEZIN
EN KOCHT LEUKE PRĵ ENTJES IN

HANDDOEKEN
LAKEN SETS
SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN

HELMINK
UW ZAAK

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN

etc. etc.

ZUTPHENSEWEG 24
VORDEN

TEL. 05752-1514

Behaaglijk in huis
Schoenen uit en meteen
deze soepele
dameshakmuil aantrekken.

f 19,90
Vlotte muil die u
overal bij kunt dragen.

f24,90
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

pfS
heerlijk^ brood
... zo uit de
oven van
de warme
bakker..

haalt u bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg.Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 _ 1877

GRATIS

VORDEN

PARIJS

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
'DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

OOK GOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN - TEL 05752-1971

Koop in Vorden tijdens
de St. Nicolaasaktie
en u maakt kans op
een van de vele prijzen
waaronder vijf
2-persoons reizen
naar Parijs.

l , IX n 7.11 \ / •KIKtKIIHJ-mi: (t'lll:k
S/'// A/A' / /•/'/> ///•\1J-//>i<;/JH

Huizinga
administraties/verzekeringen

ALLE VERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463 Vrijdagochtend 6 november maakten de kleuters van de openbare kleuterschool „Het Kwettemest" hun jaarlijkse herfstuitstapje. Dit keer ech-
ter op een heel aparte manier. Namelijk in de koetsen van de familie Bakker. Dat hadden ze nooit eerder meegemaakt, zo knus en ouderwets
langzaam. Het was geweldig.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 19 november 1981

43e jaargang nr. 36

Stationsencyclopedie

Spoorstations tussen Aalten en Zwijndrecht door Marinus Vermouten

Vorden
Vorden is een plm. 7.500 inwoners tellend
dorp en is te vinden in één van de mooiste
delen van de Gelderse Achterhoek.
Bij de opening van het spoortraject Zut-
phen-Winterswijk op 24 juli 1878, kreeg het
toen circa 2.740 inwoners tellend Vorden
een volwaardig station. De Vordense ge-
meenteraad heeft zich steeds positief opge-
steld om deze gemeente in het spoorwegnet
op te nemen.

Reeds in 1864 was men betrokken bij de
plannen tot aanleg van een railverbinding
Zutphen-Emmerik en sinds 1865 bij Zut-
phen-Munster en Zutphen-Empel. Deze
plannen zijn echter niet gerealiseerd, dit in
tegenstelling tot het plan voor aanleg van de
lijn Zutphen-Winterswijk-Duitsland, gelan-
ceerd door de heren J. Willink en J.B. Snel-
len. Vermoedelijk waren ter plaatse J.H.
Gallée (burgemeester 1853-1893) en J.I.
Brants (wethouder 1851-1893) het meest
aktief op dit gebied. In de necrologie van
eerstgenoemde (Zutphense Courant 13
april 1901) werd onder meer aan zijn aktivi-
teiten op het gebied van de spoorweg aan-
dacht besteed. Hij was in de raadsvergade-
ringen altijd voorstander voor de grootst
mogelijke steun aan de lijn Zutphen-Win-
terswijk. Ook mogen in dit verband de na-
men van Jhr. I.F. Storm van 's Gravensande
(wethouder 1865-1891) en P.A. baron van
der Borch tot Verwolde (raadslid 1876-1877)
niet onvermeld worden.
Aanvankelijk was het tracé van de spoorlijn
in de gemeente Vorden ongeveer 100 meter
zuidelijker gepland dan het zou komen te
liggen. Het nieuwe tracé was in veel opzich-
ten een verbetering. De lijn werd 100 meter
korter, doorsneed minder kostbaar terrein
(dat bovendien hoger gelegen was) en het
station kwam dichter bij het dorp. Boven-
dien had de Rijksstraatweg en de weg naar

Linde geen last van het geplande rangeerter-
rein.
Het ruim 100 jaar oude stationsgebouw, dat
in de jaren zeventig een interne renovatie
heeft ondergaan, verkeert nog in goede
staat. Was het in het verleden vooreen groot
aantal reizigers een oud, ongezellig verblijf
met een grote kolenkachel midden in het
plaatskaartenkantoor, een klein ouderwets
schuifloketje met daarbij staande plaatskaar-
tenbakken, na de renovatie werd het een ge-
zellig en mooi verblijf met een moderne lo-
ketwand, een fraai geheel betegelde vestibu-
le met prachtige verlichting en een gezellig
door gaskachels verwarmde wachtkamer.
Ook de omliggende spoorwegaccommoda-
tie is ingrijpend veranderd. Werd de beveili-
ging voorheen grotendeels geregeld met de
telegraaftoestellen; later werd die vervangen

door het zgn. blokstelsel A. Op l december
1979 is het NS-personeel overgeplaatst, zo-
dat in feite dit station "ontmand" is en de
vervoersbewijzen in de trein kunnen wor-
den gekocht.
Tegen het einde van de tweede wereldoorlog
werd de spoorlijn tussen Zutphen en Vor-
den vernield en was de spoorbrug over de
IJssel opgeblazen. Hierdoor moest tijdelijk
de passagiersdienst gestaakt worden.
Meermalen is er sprake geweest van ophef-
fing van de lijn Zutphen-Wmterswijk, name-
lijk in de periode 1940-1953 en 1967-1973.
Doch vooral de betrokken gemeentebestu-
ren hebben zich met vele brieven en protest-
vergaderingen tegen de opheffing verzet, en
met succes!
Het verzorgingsgebied van dit station is vrij
klein en beslaat hoofdzakelijk de forensen
en scholieren. De toeristische attractie van
Vorden is de "acht kastelentocht" per rijwiel
(33 km.), in het zomerseizoen. Alle acht, in
de gemeente Vorden liggende kastelen wor-
den dan bezq^^Hiervoor kwamen vroeger
veel rijwielen^? spoor aan.
Het voornaamste railgoederenvervoer van
en naar Vorden bestond o.a. uit kolen, vee-
voer, kunstmest en mijnhout. Ook werden
er wagons voo^en toenmalige vleeswaren-
fabriek en d^^pt meer bestaande) Empo-
rijwielfabriek.

Dit artikel maak deel uit van een uitgebreide
stationsencyclopedie der Nederlandse
spoorstations tussen Aalten en Zwijndrecht
die waarschijnlijk volgend jaar wordt gepu-
bliceerd.

Bronvermelding: Gemeentearchief Vorden.
H.J. Holsbeeke, Holten. H.S.J. Albers, Vor-
den. J. Eefting, streekachivaris. J. v. Plas
Nunspeet.

Marinus Vermooten, Molenstraat 5, 1781
NJ Den Helder, tel. 02230-16969.

„Vorden" hoopt dit seizoen quitte te spelen
Tijdens de maandagavond gehouden ledenvergadering van de voetbalvereniging „Vorden"
deed penningmeester G. Bloemendaal de voor de leden verheugende mededeling dat de vere-
niging hoopt dat dit seizoen quitte wordt gespeeld.
Dank/ü een aantal bezuinigingen is „Vorden" er namelijk in geslaagd de onkostenpost flink te-
rug te schroeven. Om het de penningmeester wat gemakkelijker te maken bij /ijn begroting
voor de komende jaren besloot de vergadering om de kontributie voor de senior-leden met f 15,-
per jaar te verhogen zodat deze senioren jaarlijks f 135,- dienen te betalen.

Voorzitter J. van Ark zei in zijn openings-
woord dat de vereniging nu niet bepaald een
rustige seizoenstart heeft gehad. Eerst was
het de rozenkever die roet in het eten gooide
waardoor de velden anderhalve maand niet
gebruikt konden worden, terwijl de vereni-
ging bovendien werd gekonfronteerd met
het vertrek van trainer Fleming, waarvoor
zoals inmiddels bekend, de heer B. Gerrit-
sen uit Dieren is aangetrokken.
Voorzitter van Ark haalde vervolgens het ge-
sprek aan welke hij onlangs met Burgemees-
ter Vunderink heeft gevoerd en dat positiefis
verlopen.
Zo is de voetbalvereniging onder meer met
de gemeente overeengekomen dat verho-
ging van de huur van de velden niet, dan na
overleg tussen de vereniging en de gemeente
zal plaats vinden.
Van Ark deelde mede dat de vereniging van
plan is om over circa vijfjaren de huidige
kantine te vervangen door een "stenen" kan-
tine.

Sekretaris de heer D. Besselink nam tijdens
zijn jaaroverzicht de resultatne van de ver-
schillende elftallen onder de loupe. Hij me-
moreerde het kampioenschap van het vijfde
team. Momenteel telt de vereniging in totaal
392 leden te weten 161 senioren; 112 junio-
ren en 119 pupillen. De heer L. Slütter ging
uitgebreid in op de aktiviteiten van de A.C.
Deze commissie die pas een jaar bestaat
heeft al heel wat goodwill voor de vereniging
gekweekt. Niet alleen op het punt om de
onderlinge band tussen de leden te stimule-
ren maar ook om de vereniging wat meer fi-
nanciële armslag te bezorgen. Middels
opbrengst reklameborden, bingoavonden,
bazars, heeft de A.C. zo rond de 34 mille
bruta bijeen vergaard. De netto-opbreng-
sten zijn voor diverse "doelen" aangewend.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden de heren D. Besselink en J.
Golstein bij akklamatie herkozen. De heer
G. Stokkink stelde zich niet herkiesbaar. Hij
wordt opgevolgd door de heer F. Veldkamp.

Ratti - Zutphania 4: 3-0
Het eerste van Ratti kreeg zondagmiddag
bezoek van Zutphania 4 en wist de punten
thuis te houden door een 3-0 zege. De thuis-
club was in de eerste helft het meest in de
aanval, maar erg produktief bleek men niet
te zijn. Na een kwartier wist Rudi Heuvelink
(linkshalf) de score te openen. Nadat de bal
aanvankelijk bij een hoekschop het veld
weer instuitte, kon Heuvelink in tweede
instantie zuiver in de rechterbenedenhoek
scoren: 1-0.

In de tweede helft kwam Zutphania opzet-
ten en kreeg enkele kansen; Ratti kroop door
het oog van de naald want nadat eerst paal
redding bracht, ging er diverse schoten over
en naasst het doel van Hans Bos. Na een half
uur werd het 2-0 door rechtsback Wim
Koers, die met een strak schot de Zutphense
doelman het nakijken gaf: 2-0. Vijf minuten
voor het eindsignaal stelde Martin Overbeek
de zege voor Ratti veilig, toen hij een hoek-
schop van richting veranderde en zuiver in-
schoot: 3-0. Bij Ratti werd na rust Dinant
Hendriksen vervangen door Jos Jansen en

werd Antoon Peters gewisseld voor Bert
Klein Brinke.

Afdeling zaterdag
Wilp l -s.v. Ratti 1:1-0
Wilp begon sterk aanvallend, waarbij enkele
gevaarlijke situaties ontstonden voor het
Ratti-doel. Toch kwam Ratti, dat met 2
invallers speelde na een halfuur spelen beter
in het spel. Maar het bleef tot rust gelijk,
waarbij gezegd moet worden dat Nijenhuis
de beste kans kreeg om op voorsprong te ko-
men maar zijn kopbal zag hij net naast gaan.
Direct na rust kwam opnieuw Wilp opzet-
ten, waarbij paal en lat Ratti nog weieens te
hulp kwamen. Overigens was keeper Was-
sink in uitstekende vorm. Langzamerhand
nam Ratti het heft iets meer in handen, ook
al doordat Ratti de wind mee had. Eggink,
Stokkink en van Royen kregen de beste kan-
sen, maar de keeper kreeg ook nog weieens
hulp van de paal of achterspelers. Een kwar-
tier voor tijd werd laatste man Berenpas ge-
blesseerd. Hiervan werd door Wilp dank-
baar gebruik gemaakt. Net in die tijd dat Be-
renpas werd geholpen aan de zijlijn schoot
aanvoerder Wassink in het Ratti-doel 1-0.
Schoten van Klein Brinke, Ikkink, Nijen-
huis en Eggink konden aan de stand niets
meer veranderen. Een gelijk spel had de ver-
houding beter weergegeven.

Uitslagen en programma
Afd. jeugd: s.v. Ratti Al - Socii Al: 2-5; s.v.
Ratti BI - Reunie B2: 0-16; s.v. Ratti Cl - Sp.
Eibergen C3: 0-6. afd. zaterdag: s.v. Ratti l -
Wilp 1: 0-1; s.v. Ratti 2 - SSSE 3: 0-1; s.v.
Ratti 3 - Eerbeekse Boys 3: 2-0. afd. zondag:
s.v. Ratti l - Zutphania 4: 3-0; s.v. Ratti 2 -
Oeken 5: 2-2. afd. dames: s.v. Ratti l - Labor
1:0-0; s. v. Ratti 2 - Hal Ie l: 1-3.

Programma:
afd. jeugd: s.v. Ratti Al vrij; Eibergen B2 -
s.v. Ratti BI: s.v. Ratti Cl - WVC C2. afd. za-
terdag: s.v. Ratti l - Sp. Teuge l; Zelos 4 - s.v.
Ratti 2; s.v. Ratti 3 - Groen-wit 8. afd. zon-
dag: Socii 3 - s.v. Ratti 1; s.v. Ratti 2 - Sp.

Brummen 5; Zutphen 4 - s.v. Ratti 3; s.v. rat-
ti 4 - SHE 5. afd. dames: s.v. Ratti l vrij; s.v.
Ratti 2 vrij.

Bazar voerbalvereniging
"Vorden"
De bazar die de voetbalvereniging "Vorden"
het afgelopen weekend hield is qua belang-
stelling wat tegengevallen, behalve zondag-
middag toen er wel veel bezoekers waren.
Desondanks was de A.C. die deze bazar
organiseerde niet ontevreden over de
opbrengst. Zoals bekend komen de baten
ten goede aan een fonds, waaruit de voetbal-
vereniging over circa vijfjaren de fmanciëen
wil putten voor een op dat tijdstip te bouwen
nieuwe kantine.

Velocitas
De beide teams van de zaalvoetbalvereni-
ging Velocitas kwamen ditmaal in competi-
tieverband tegen elkaar uit. Na een aanvan-
kelijk gelijk opgaande strijd liep Velocitas l
in het tweede gedeelte van de eerste helft
met regelmaat van de klok uit tot 7-1. Na de
rust liep het spel van Velocitas l niet naar
wens. Weliswaar werd er volop gescoord.
Uitslag 12-3 voor Velocitas 1. De goals wer-
den gescoord door Rob Henstra 5x; Ap
Wentink 3x; Jan Leegstra 2x; Mark Rouwen
en Corry ten Barge. Karel Kornegoor, Ron-
nie Stokkink en Hans Böhmer scoorden
voor het tweede team.

Klootschieten
Kompetitie AKF de IJsselstreek

Op de vierde kompetitiezondag van de afde-
ling De IJsselstreek van de Achterhoekse
Klootschieters Federatie, hebben vooral Ro-
de Herten uit Gorssel en Trefpunt uit Steen-
deren weer winst geboekt. De uitslagen wa-
ren als volgt:
Eerste klasse: 1. Rode Herten (Gorssel) 58
schoten 92 meter; 2. TKV160-10; 3. 't Haag-
je l 60-4; 4. TKV2 62-3; 5. EDKVl 65-18; 6.
't Haagje 2 66-19; 7. TKV3 68-74; 8. 't Haag-
je 3 78-46.
Tweede klasse: 1. 't Woudhuis Apeldoorn
65-25; 2. De Boggelaar l Warnsveld 66-25;
3. EDKV 2 70-70; 4. TKV4 73-65; 5. Rode
Herten 2 73-57; 6. 't Woudhui^fr -78; 7.
EDKV 3 76-65; 8. TKV 5 85-33"
Derde klasse: 1. 't Trefpunt l Steenderen 64-
84; 2. TKV6 73-10; 3. 't Woudhuis 3 77-46;
4. 't Trefpunt 2 78-67; 5. EDKV4 80-59; 6. 't
Haagje 4 81-23; 7. EDKV6 82-39; 8. EDKV
5 83-59; 9. De Boggelaar 2 86-
7 87-6.
Vierde klasse: 1. Rode Herten 3 74-67; 2. 't
Trefpunt 3 78-73; 3. 't Trefpunt 4 78-41; 4. 't
Woudhuis 4 79-14; 5. Rode Herten 4 85-63;
6. TKV 7 86-64; 7. 't Trefpunt 5 86-58; 8. 't
Woudhuis 6 87-22; 9. 't Woudhuis 5 99-29;
10. KTV8 103-32; 11. EDKV 8 108-0.
Na vier toernooien is de stand: (eerste drie)
Eerste klasse: l. TKV 1240; 2. 't Haagje 244;
3. Rode Herten l 245.
Tweede klasse: 1. 't Woudhuis l 255; 2. De
Boggelaar l 261; 3. EDKV 2 274.

Derde klasse: 1. 't Trefpunt l 265; 2. 't
Woudhuis 3 294; 4. 't Trefpunt 2 297.
Vierde klasse: 1. Rode Herten 3 305; 2. 't
Trefpunt 3 306; 3. 't Trefpunt 4318 punten.

•.

Touwtrekvereniging Vorden
bruist van activiteiten
De touwtrekvereniging Vorden, die haar do-
micilie heeft in de buurtschap het Medler,
bruist van activiteiten. Op de in het clubhuis
gehouden najaarsvergadering onder leiding
van de heer G. Barink werden een groot aan-
tal plannen voor het winterseizoen bekend
gemaakt.
De opkomst was zeer goed, de voorzitter
heette speciaal oud-voorzitter en erelid de
heer J. Knoef welkom. In zijn terugblik over
het afgelopen seizoen memoreerde hij de
goede eindplaatsingen van de ploegen in de
640 A en C-klasse en de jeugd. Het bedrijf-
stoernooi evenals het scholentoernooi wa-
ren succesvol verlopen.
Op 28 november wordt in het clubhuis een
grote bingoavond gehouden; op 9 januari
staat er een nieuwjaarsreceptie benevens de
traditionele boerenkoolavond op het pro-
gramma. Op 6 februari is er een oriënte-
rings-avondwandeling. Ook in februari wor-
den de gebruikelijke toneelavonden gehou-
den bij Schoenaker voor de donateurs, le-
den en de leveranciers van het oude papier.
Op 27 maart wordt een feestavond georgani-
seerd samen met de Vrouwenclub Medler
en de schietvereniging.
Besloten werd om de contributie enigszins

te wijzigen. Voor de seniorleden bedraag dit
nog f. 30,- per jaar; de jeugd, die tot nu toe
vrij gesteld was, zal nu ook f. 15,- dienen te
betalen. Omdat de afdracht aan de bond is
verhoogd zal in de voorjaarsvergadering een
contributieverhogingsvoorstel voor de se-
nioren op de agenda staan. Jeugdleden krij-
gen van de vereniging hun shirt in brui-
kleen, broek en sokken zijn voor eigen reke-
ning. Freek Eggink bracht verslag uit na-
mens de ontspanningscommissie; in de ko-
mende winter staan er elke dinsdagavond
schietwedstrijden op de geluksbaan op het
programma. De leiding van deze avond is in
handen van Gerrit Klein Brinke en Bennie
Harmsen.
De kantinebeheerder Henk Barink krijgt
voortaan assistentie van Harry Groot Roes-
sink. Trainer Hendrik Jan Dijkman zal op
dinsdag l december startten met de winter-
training voor senioren. Hij traint ook de
jeugd op vrijdagavond. De vereniging wil
echter een tweede trainer engageren die in
voorkomende gevallen Dijkman kan ver-
vangen.
In het komende winterseizoen zal er voor
het eerst in de geschiedenis van de meer dan
dertig jaar bestaande TTV Vorden een reü-
nie voor alle oud-leden worden gehouden.
Henk Brummelman zal de contacten en
voorbereiding treffen. Henk Groot Roes-
sink en Henk Barink zullen, naar aanleiding
van een gestelde vraag, de mogelijkheid be-
kijken om deze winter te gaan voetballen.
Men zoekt een geschikt veld. De voorzitter
wenste alen een sportief en succesvol win-
terseizoen toe.

De Sint is weer gekomen, uit het warme land
met vele zwarte pieten, zijn staf stoer in zijn hand.
Per boot, per auto, ja zelfs te paard:
Begint hij Neerlands tocht, nog fier en onvervaard.

Hij komt voor groot en klein
Die lief zijn, soms ook stout.
Hij komt voor alle mensen.
Ook al zijn ze nog zo oud.'

Dat laatste is een vrome wens, van onze beste Sint,
Bij boterletters, speelgoed, en wat nog meer is in die geest!
Maar Zwarte Piet, alleen op reis, en wat nog meer is in die geest!
Maar Zarte Piet, alleen op reis, in heggen en door steggen
Ziet in menig huisje, één man alleen, en wat moet hij dan zeggen.
Of bij een moedertje jaren oud, die niemand meer heeft die van haar houd:
Hier stond Pieterbaas wel een paf.
En zei: hier klopt iets niei, dat is niet af.
En daarom Piet's verzoek aan heef de burgerij.
Aan alle gezinnen zo vro'i/k en blij.
Het is een sterk en dringend verzoek!
Vergeet de eenzamen niet, in hun verschoten hoek.

Tik even aan het venster, en zet dan op de stoep.
Een hele dikke letter, of een machtig grote koek.
Maak gauw een rijm, hoe gebrekkig het ook zij.
Want heus lieve vrienden. Sint en Piet zijn dan erg blijf
Dat u dacht aan dat oudje, daarginds op die hoek.
Deze goede daad van u, komt in geen enkel boek.
Maar wel geeft u het genoegen, dat u spontaan,
Op Sint-Nicolaasavond iets voor een ander hebt gedaan. sint en Piet

Mevr. Brouwer

Tips voor winterfietsers bij sneeuwen gladheid
Draag warme, niet te strak zittende kleding. Een fietsregenpak beschermt niet

alleen tegen vocht, maar geeft ook warmte.

Praktisch zijn handschoenen, wanten en oorwarmers en soms stuurkappen.

Een lange, uitwaaierende das is onpraktisch, zelfs erg gevaarlijk.

Schoenen of laarzen met grof rubberprofiel zijn aanbevolen.
Je glijdt bij op- en afstappen minder gauw uit.

Het bandenprofiel mag niet afgesleten zijn: dit verhoogt slipgevaar.

Hang geen tassen aan het stuur. Gebruik fietstassen, mandje of snelbinder.
Houdt banden op voldoende spanning; bij gladheid echter niet te hard.

Dat verhoogt het slipgevaar.

Stuur en zadel moeten op elkaar zijn afgesteld, zodat de fiets goed past.
Niet te hoog, zodat u met de voeten redelijk bij de grond kunt komen.

Houdt verlichting perfect in orde; pas op voor slippende dynamo.

Banden met reflecterende zij-kant-strips of reflectoren in de spaken
maken de fiets bij wegkruisingen opvallend zichtbaar.

Geef draaiende en bewegende delen van de fiets wat extra vet en olie en
maak uw fiets geregeld schoon. Zo bestrijdt men roest.

. Fiets bij sneeuw en gladheid niet té langzaam, een gelijkmatig tempo
aanhouden komt de stabiliteit ten goede.

Wees bij sneeuw en gladheid extra attent op het andere verkeer.
Snel afremmen is dan* ook voor de andere weggebruikers moeilijker.



Feestelijke openingen

Zaterdag 21 november

Cafetaria
,De Eikeboom" om 14.00 uur

Zie
OPENINGSAANBIEDINGEN

elders
in dit blad

Zondag 22 november

Discobar
,Candle-light" om 13.30 uur

St. Janstraat 69 - Keijenborg

Tel.05753- 1329 De Eikeboom
Harrie Mentink

heet u van harte welkom

Een wat klassiek tonend jurkje in bouclé
met toch een vleugje trend: roesjes aan
kraag en mouwen, plooitjes op de schouders
en nerfplooitjes op het voorpand.
Voor het comfortabel dragen is het rok-
gedeelte gevoerd.
In Bordeaux-rood, Wolwit en RAF-blauw
van maat 38 t/m 46. 139,.

MODEHUIS

K
W
Q
U

VORDEN TEL. (05752) 1381

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Sachs-Dolmar professionele kettingzagen
Grote vermogens... licht te hanteren.
Bedrijf szeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veilig l

Wij adviseren u graag over uw
Sachs-Dolmar kettingzaag!

SACHS barendsen
Zutphenseweg - Vorden
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RETURN OP EEN TWIST-SERVICE. IRETURN OP EEN SLICE-SERVICE.
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ALLES MOETJE LEREN,
MET GELD OMGAAN OOK.

HANDIG SPAARBOEK
BIJ PIEK-FIJN SPAARREKENING

Alles moetje leren, met geld
omgaan ook. Alles moetje leren. Ijopen,
zwemmen, dus cx)k sparen en omgaan met

Peld. Daarom heeft de Bondsspaarbank het
iek-fijn Pakket ontwikkeld, twee rekeningen

waarmee je vanzelf leert omgaan met gelden
bankzaken.

Hoge rente, extra premie, gratis
spaar boek. Het Piek-fijn Pakket begint met
oe Piek-fijn Spaarrekening: rente 8% plus nog
een extra premie! Met het gratis prima Piek-
fijn Spaarooek wordt alles piekfijn bijge-
houden.

De Op & Af Rekening: zelf geld-
zaken regelen met de BankBox. Vanaf 11
jaar kan je bovendien een Op & Af Reke-
ning openen, om na overleg met je ouders zélf
geld over te maken, of te ontvangen. Met een
eigen pasje kun je ook nog /elf geld opnemen.
Met de gratis BankBox hou je 't allemaal
handig bij.

Piek-fijn: alleen bij de Bonds-
spaarbank. Alleen de Bondsspaarbank heeft
het Piek fijn Pakket. Kom dus naar de Bonds-
spaarbank en vraag erom. Want jong geleerd is
goed gedaan.

HANDIGE OPBERGBOX BIJ
OP & AF REKENING PIEK-FIJN, ONZE JONGSTE SPAAR- EN

BETAALREKENINGEN. .

NDSSPAARBANK

Portemonnaies
Portefeuilles
Rijbewijsetuis
Sleuteletuis
Kofferlabels

Voor St-Nicolaas een

extra grote kollektie bij

Wullmk

WULLIIMK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT4-TELEFOON 05752-1342

RUURLO

VOOR AL UW KINDERKLEDING

10-20% KORTING
op Jacks - manteltjes en pantalons

en gratis St. Nicolaaszegels
Vrijdags doorlopend open tot 9 uur
Zaterdags doorlopend open tot 4 uur.


	tmp01
	tmp02

