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Slipjacht blijft
fraai schouwspel

Een slipjacht blijft een fraai schouw-
spel. Zo ook zaterdag in Vorden toen
hier een slipjacht achter de meute
werd gehouden. Vallende herfstbla-
deren, dames en heren in schitterend
"jagerstenue", voor de verschillende
toeschouwers met fotoapparatuur het
neusje van de zalm om een plaatje te
schieten.
Het was overigens al de tweede keer
dit jaar dat in Vorden een slipjacht
werd gehouden. Het ligt namelijk in
de bedoeling van de Koninklijke Ne-
derlandse Jachtvereniging om de slip-
jacht hier jaarlijks in november te or-
ganiseren. Het jachtgezelschap werd
zaterdagmiddag bij het kasteel Vor-
den ontvangen door de heer G.W.
Eyerkamp, voorzitter van de VW te
Vorden. Hij bood de stirrup cup aan.
Vervolgens werd de jacht aangebla-
zen door de sonneurs van de K.N.J.V.
waarna de meute voorafgegaan door
master Jack Bakker met 17 koppels
foxhounds zich naar de Nordeburg
begaf waar de eerste run werd ingezet.

De "kill" was bij de familie Uilenreef
van de Kostede, waarna bij de familie
Tjoonk de tweede run werd ingezet.
Op de oprijlaan van kasteel de Wiersse
werd een sherrystop gehouden. Bij de
boerderij van de gebroeders Kok werd
de derde run ingezet. Het einde van
de jacht vond plaats in de weide naast
kasteel den Bramel, waar de jacht
werd afgeblazen en waar de honden
zich de pens goed lieten smaken. Het
jachtgezelschap ging hierna naar hotel
Bakker waar nog gezellig over deze
slipjacht werd nagepraat die mede tot
stand kwam dankzij de medewerking
van vele grondeigenaren en pachters.

Geanimeerde receptie
Touwtrekver. Vorden
In zaal Eijkelkamp bood het bestuur
van de Touwtrekver. Vorden vrijdaga-
vond j.1. haar jeugdteams een receptie
aan. Dit vanwege het feit dat het kam-
pioenschap van het gewest Oost van
de NTTB werd behaald.
Voorzitter G. Barink was de eerste die
de jeugd feliciteerde. In zijn toespraak

betrok hij ook trainer H.J. Diekman
en de leiders Johan Ruesink en Henk
van Engelen.
Namens het gewest Oost van de
NTTB sprak de heer Koster uit Vor-
den lovende woorden tot de kam-
pioensploeg van Vorden.
Namens de gemeente was de heer J.F.
Geerken op deze receptie. Behalve
zijn felicitaties roemde hij de geest in
de vereniging. Naast een prachtig
clubgebouw, voorzien van alle voor
de sport benodigde materialen heeft
de vereniging nu het ruim 70 are grote
sportterrein rondom het clubgebouw,
aangekocht. En dat geheel uit eigen
middelen. Het woord subsidie valt
niet bij uw vereniging, aldus de wet-
houder van sportzaken.
Uiteraard waren ook de plaatselijke
verenigingen als de schietver., de
Vrouwenclub en de Medlertol-feest-
commissie aanwezig.
Uit het verre Erichem waren de be-
stuursleden van de Touwtrekver. Eri-
chem gekomen. Dit tekent de goede
onderlinge verstandhouding tussen
de touwtrekver.
Verrassend groot was het aantal verte-
gewoordigers van de vrije klubs, die

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05 752-23 23 -Telefoon gemeente werken 05752-23 23. Openstelling gemeentehuis: maandag-1/ m vrijdagmorgen van
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chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

bouwvergunningen zijn op 6 novem-
ber 1984 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer H.W. Velhorst, Gal-

gengoorweg 3 te Vorden, voor het
bouwen van een geluidsschutting
aan de Oude Borculoseweg alhier.

2. Aan de Woningbouwvereniging
'Thuis Best", Kerkekamp 23A te
Hengelo, voor het bouwen van 9
eengezinswoningen in Hoetink-
hof;

3. Aan de woningbouwvereniging
'Thuis Best", Kerkekamp 23A te
Hengelo, voor het bouwen van 5
bejaardenwoningen in Hoetink-
hof;

4. AandeheerA.H.Abbink,VanBra-
merenstraat 10, voor het gedeelte-
lijk verbouwen van een woning aan
de Wildenborchseweg 17 alhier.

2. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 20 november om
19.00 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer:
- vaststelling subsidieverordeningen

Sportverenigingen;
- voorlopige vaststelling werkelijke

uitgaven openbaar kleuteronder-
wijs voor het jaar 1983 als bedoeld
in artikel 47, lid l, van de Kleuter-
onderwijswet;

- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar gewoon lager
onderwijs over het jaar 1983 als be-
doeld in artikel 55 ter van de Lager-
onderwijswet 1920;

- vaststelling exploitatievergoeding
over 1983 als bedoeld in artikel 75,
3e lid, van de Kleuteronderwijswet
ten behoeve van de bijzondere
kleuterscholen;

- vaststelling exploitatievergoeding
over 1983 als bedoeld in artikel 103,
2e lid van de Lager-onderwijswet
1920 ten behoeve van de bijzonde-
re scholen voor gewoon lager on-
derwijs;

- vaststelling afvloeiingsregeling
openbaar kleuter- en gewoon lager
onderwijs;

- aankoop grond van het R.K. Kerk-
bestuur en overdracht om niet aan
de Stichting Samenwerkingsschool
Kranenburg/Vorden, voor de
bouw van een nieuwe basisschool;

- beschikbaarstellen krediet voor de
realisering van superonrendabele
gasaansluitingen in het Buitenge-
bied;

- vaststelling maximum-krediet in
rekening courant bij de N.V. Bank
van Nederlandsche Gemeenten
voor het jaar 1985;

— vaststelling maximum bedrag voor

aan te gane kasgeldleningen voor
het jaar 1985.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 20 no-
vember 1984 om 20.00 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komen on-
der meer:
- vaststelling nieuwe archiefverorde-

ning;
- wijziging Algemene Politieveror-

dening terzake van geluidhinder;
- verdaging beslissing omtrent de

ontvankelijkheid van een verzoek
om schadevergoeding van H.J.
Boesveld te Vorden;

- wijziging verordening op de kam-
peerplaatsen en kampeermiddelen
inzake seizoen gewone en bijzon-
dere kampeerexploitatievergun-
ningen (vervolgvoorstel op voor-
stel nr. 5 van de vergadering van 30
oktober j.1.);

- vaststelling bestemmingsplan
"Kranenburg 1984, no. l";

- verzoek van de heer R.J.E.M. van
Zinnicq Bergman tot het nemen
van een voorbereidingsbesluit
voor het perceel Maalderinkweg 3,
alsmede het voornemen tot wijzi-
ging van de regeling voor burger-
woningen in het buitengebied.

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 21 no-
vember om 20.00 uur in het koetshuis
bureau gemeentewerken. Aan de or-
de komt onder meer:
- beschikbaar stellen krediet voor de

realisering van superonrendabele
gasaansluitingen in het buitenge-
bied.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 21 november a.s.
om 19.00 uur, eveneens in het koets-
huis bureau gemeentewerken. Aan de
orde komt onder meer:
- vaststelling subsidieverordening

sportverenigingen.

Voor deze vergaderingen gelden de
volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het* agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

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

3. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de Algemene ver-
klaring van geoLbezwaar van Gedepu-
teerde StateiijHi Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen xvfee heeft deze te verle-
nen met getl^V-aking van de door
Gedeputeer«|&aten van Gelderland
afgegeven al^piene verklaring van
geen bezwaar:
1. H.W. Ellenkamp, Heegherhoek 3,

voor het verplaatsen en verkleinen
van een kippenhok aldaar;

2. G. Arendsen, Berend van Hack-
fortweg 7, voor het bouwen van
een duivenhok aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 30 no-
vember 1984 ter visie bij de afdeling
gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

4. Beschikking geldelijke steun verbe-
tering particuliere woningen 1979/11
Met ingang van 12 november j.1. is de
beschikking geldelijke steun verbete-
ring particuliere woningen 1979/11
vervallen. Dit is door het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieuhygiëne op vrijdag 9
november bekend gemaakt.
De beschikking is ingetrokken op
grond van budgettaire redenen. De in-
trekking geldt uitsluitend voor parti-
culiere woningen, derhalve niet voor
huurwoningen.
Met ingang van l januari 1985 treedt
de Wet op de Stads- en Dorpsvernieu-
wing in werking. Op grond hiervan zal
de gemeenteraad een subsidieveror-
dening dienen vast te stellen die de
Beschikking geldelijke steun zoals bo-
vengenoemd gaat vervangen.
Hoe deze subsidieverordening er pre-
cies uit gaat zien valt thans nog niet te
zeggen. Te zijner tijd zullen hierover
nadere mededelingen volgen.
Indien u vragen omtrent het boven-
staande hebt kunt u zich (telefonisch)
wenden tot de afdeling gemeentwer-
ken.

5. Wijziging portefeuilleverdeling
Op 8 november is in deze rubriek
meegedeeld dat er een wijziging in de
portefeuilleverdeling heeft plaatsge-
vonden. Zaken betreffende bouw- en
woningtoezicht zijn van de portefeuil-
le van wethouder Geerken overge-
gaan naar de burgemeester; zaken be-
treffende economische aangelegen-
heden (waaronder werkgelegenheid)
zijn overgegaan van wethouder Bog-
chelman naar wethouder Geerken.
Eveneens heeft wethouder Geerken
de taken betreffende de Volksgezond-
heid van de burgemeester overgeno-
men.

jaarlijks akte de presence geven op het
grote bedrijventournooi.
Onder genot van een drankje en een
hapje bleven bestuur en leden van de
vereniging en vele bezoekers nog lan-
ge tijd gezellig bijeen.

Aktie kaart en
kwartetspel groot
succes
Dezer dagen heeft de muziekvereni-
ging Concordia een verkoopaktie ge-
houden van het kaart en kwartetspel
over Vorden.
Nadat het eerste exemplaar was aan-
geboden aan wethouders J.F. Geer-
ken, werd al tijdens de voorverkoop
een 600 tal spellen verkocht. De huis
aan huis aktie is dermate goed verlo-
pen dat aan het eind van deze dag kon
worden geconstateerd dat alle spellen
waren uitverkocht. De mensen van
Concordia zijn erg tevreden met het
resultaat waarmee de Vordense bevol-
king de muziekvereniging weer enige
financiële speelruimte heeft gegeven.

6. Bestemmingsplan "Vorden 1975/
1984, no. l"
Zoals u uit de advertentie in dit blad
kunt lezen ligt met ingang van a.s.
maandag, gedurende één maand voor
een ieder ter inzage het door de ge-
meenteraad bij zijn besluit van 25 sep-
tember 1984 vastgestelde bestem-
mingsplan "Vorden 1975/1984, nr. l".
Terzake het volgende: Aan bflkbe-
stemmingsplan "Vorden 197jPft>e-
trekking hebbende op praktisch de ge-
hele bebouwde kom der gemeente
(m.u.v. het centrum en de wijken
Brinkerhof, Hoetinkhof en Addink-
hof) het industrieterrein en de^gbe-
bouwing langs de RuurloseweJ^ de
aansluiting met de Hamelandweg,
welk plan werd vastgesteld bij raads-
besluit van 29 juni 1976, is bij Ko-
ninklijk Besluit d.d. 29 mei 1981, no.
24, gedeeltelijk goedkeuring onthou-
den. Aanpassing aan dat Koninklijk
Besluit werd daardoor noodzakelijk.
Intussen waren voor diverse percelen
partiële herzieningen gevoerd waar-
van inpassing in het totaal plan wense-
lijk werd geacht. Daarenboven gaf de
aanpassing een goede mogelijkheid
om het voorschriftenpakket - dat toch
al weer zo'n acht jaar oud was - wat te
actualiseren.
Het met inachtneming van het voren-
staande vastgestelde bestemmings-
plan, genaamd "Vorden 1975/1984,
no. l" ligt met ingang van a.s. maan-
dag ter visie.
Bij de vaststelling zijn door de raad
een tweetal wijzigingen aangebracht
in het ontwerp, zoals dat vanaf 14 mei
1984 gedurende één maand voor een
ieder ter visie heeft gelegen.

Het betreft hier:
1. plankaartwijzigingen: vervangen

van een gedeelte van de bestem-
ming "openbare en/of bijzondere
bebouwing" achter de woningen
aan de Zutphenseweg 46 t/m 50 in
"achtererf met beperkte bebou-
wing".

2. uitbreiding van het bebouwings-
percentage binnen de bestemming
"Hoveniersbedrijf" (artikel 30, lid
3g. onder c) van 18 tot 25%.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 23 oktober
1984 verleend.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Sursum Corda
in de Dorpskerk
Nee, niet onze Vordense muziekvere-
niging, dat die naam draagt. Maar het
zangkoor uit Ruurlo, dat zo heet.
Aanstaande zondagmorgen zal dit
koor meewerken aan de kerkdienst in
de Dorpskerk. Het begint een traditie
te worden, dat dit grote koor van en-
thousiaste zangers naar Vorden komt,
eens in het jaar.
Het thema van deze dienst wordt be-
paald door de lezing van Lucas 18:1-8,
de gelijkenis van het recht doen. Er is
voor deze bijzondere dienst, waarin
ook een aantal kinderen gedoopt zul-
len worden, een gestencilde orde van
dienst, die u bij de ingang wordt uitge-
reikt.

Gezamenlijke jeugddienst in
de Geref. kerk
"Menselijk omgaan met elkaar" is het
thema, dat zondagavond centraal
staat in de jeugddienst, die door de in-
terkerkelijke jeugdwerkgroep is voor-
bereid.
Ds. Jansen Schoonhoven uit Almen
zal deze dienst in de gereformeerde
kerk leiden. En een jeugdkoor uit Lo-
chem ('The Ballad Singers") verleent
hieraan zijn medewerking. Deze
avonddienst begint om 7 uur.

De Bijbelkrin» begint
In het kader van het gezamenlijke
winterwerk van de hervormde ge-
meente en de gereformeerde kerk
wordt in deze winter een bijbelkring
gehouden.
Ds. Zijlstra zal deze kring leiden.
Daarin zal het gaan om de betekenis
van het boek Exodus.
De eerste avond van deze kring is
vastgesteld op maandag 19 november
's avonds 8 uur. Bedoeling is'eenmaal
per maand bijeen te komen.
We komen daarvoor samen in het
Achterhuus bij de geref. kerk. Ook wie
zich niet tevoren heeft opgegeven als
deelnemer is hier hartelijk welkom.

Een stand van het
Bijbelgenootschap
De afdeling Vorden van de Ned. Bij-
bel Genootschap zal op zondag 25 no-
vember zowel in de gereformeerde als
in de hervormde kerk een stand in-
richten met bijbelse kinderboekjes.
Op deze zondag wordt immers in bei-
de kerken een gezinsdienst gehou-
den. Na afloop daarvan is er gelegen-
heid voor ouderen en jongeren te be-
kijken, hoeveel nieuwe uitgaven er
zijn gekomen van boekjes over bijbel-
se figuren, die erg geschikt zijn om
met kinderen te lezen of ze door kin-
deren te laten lezen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 18 november 10.00 uur ds. J.
Veenendaal, Bediening H. Doop
m.m.v. het koor "Sursum Corda" uit
Ruurlo.
19.00 uur ds. Jansen Schoonhoven uit
Almen, Gez. Jeugddienst in de Geref.
kerk.
Thema: Menselijk omgaan met el-
kaar. M.m.v. 'The Ballad Singers" uit
Lochem.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 18 november: 10.00 uur ds. C.
Mak, Zutphen. 19.00 uur Gez. Jeugd-
dienst, ds. Jansen Schoonhoven.

WEEKENDDIENST HUISARTS
17 en 18 november dr. Vaneker, tel.
2432. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 17 november 12.00 uur
tot maandagochtend 09.00 uur dr.
Wegchelaer. Tel. 1566. Verder de hele
week van 19.00 uur tot 07.00 uur
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
17 + 18 november P. Scheepmaker,
Ruurlo. Tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
November: mevr. Brandenbarg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE-DEKJE
Maand november: mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLUN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen

uw budget passen.
vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw
-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerjnk
oo- opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

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

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden

Telefoon 05752-1321

VOÖRDEEli

17; november •: i;
t kilo runctergehaktf 1&70

Spoorbiels
per stuk v.a. 12,50
ook op maat gezaagd.
Gecreosoteerde palen di-
verse maten; gegalvaniseer-
de golfplaten diverse maten.
G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811

met
Televisie

reparaties
direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Nu of nooit. De Sint strooit met aanbiedingen
Piratenschip
Playmobiel. Adviesprijs 149,- nu voor

Knuffelpoes
grote witte van 19,95 voor

Opmaakpop
mooie van 24,95 voor 14,95 ö|JcllClJt2o met magneet-clicket-

knikkers. De enige echte van 12,95 voor 6,95
Hamer puzzle
speelgoed van het jaar van 36,95 voor 26,95

Tot 5 december
op alle Lego
en Playmobiel

sr

10% korting
Alles zolang de voorraad strekt.

Wigwam - Bazar Sueters
Dorpsstraat 1 5, telefoon 3566 - Ruurloseweg 91, telefoon 6658

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tteedr -loehrtfjcndl

Zutphenseweg - Vorden

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

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

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen'

LM.B. "VORDEN"
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TELEFOON 05752-3163

OFF. DEALER VAN O.A.:

w j Tractoren

Kyllingstad
KUNSTMESTSTROOIERS

Biedt te kOOp aan: gebruike tractoren:

- David Brown - Case 880 (46 PK) - 990 (58 PK) - 990 Q -
996 (64 PK)-1210 (72 PK).

- Case 1390 (72 PK) 1050 draaiuren.
- Ford 6600 C - Samé Centurion - Ford 4000 - Ford 4600 -

Zetor 4911 -5611 -John Deere 1020-SmalspoorCarraro.

VERDER:
- ca. 10 stuks gebruikte kuilvoersnijders.
— opraapwagens
- gebruikte 1 -2 schaarploegen
— Houtklover-verplaatsbaar op hef inrichting-hydraulisch.

een moderne serie trekkers om trots op te zijn.

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Vanaf 15 november geopend

't Hoekje
Voor elk wat wils, tegen zeer
scherpe prijzen.
Kom langs, het is beslist de moeite
waard.

FA. BUUNK, BURG. GALLEESTRAAT 44

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

Het adres voor:

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

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Weg naar Laren 56,
Zutphen Tel. 05750-13813

Voor kwaliteits stijl meubelen naar:

interieuradviseurm
Hackforterweg 19 - Wichmond - Telefoon 05754-517

Rijdende
service-dienst
voor al uw voorkomende
kleine klusjes, zoals
vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrip-
pen plaatsen, beveili-
ging van uw huis etc.
etc.

Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmateria-
len, alles op maat gezaagd
en geschaafd

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS

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

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

STUIFMEEL
Woensdag 21 november is er in zaal
d'Olde Smidse, Dorpsstraat 8 te Vorden
een

LEZING
over de werking van stuifmeel in het
menselijk lichaam.

Spreker op die avond zal zijn Fysio-
therapeut/Accupuncturist de heer
J.M. Bergsma uit Heerlen.

Aanvang van de avond is 20.00 uur.
De toegang is gratis.

Zaterdag 1 december a.s.

BAL
voor gehuwden en verloofden

m.m.v. JAN EN ZWAAN,
bekend van radio en t.v.
Aanvang 19.30 uur.

Café-Restaurant

Kerkemeijer
Ruurloseweg 51, Ruurlo.

Proeverij
Beaujolais Primeur

van diverse beaujolaishuizen.

Tevens demonstratie

Café D.O.M.
Dit is een Franse likeurbenedictine met

koffie en slagroom.

Van harte welkom op zaterdag 17 november

Burgemeester Galleestraat 1 2, Vorden
Telefoon 05752-1391

20 Clementines
Sl3 l krop

+ komkommer,
Stoofpe

voor

1 klIoGieser Wildeman

MAANDAG + DINSDAG:

Prei, kilo voor

4,50

1.75
1,75

0,95

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

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.



Hierbij zeggen wij iedereen
hartelijk dank voor de felicita-
ties, bloemen en cadeau's die
wij mochten ontvangen bij ons
55-jarig huwelijksfeest

B.ANTINK

LJ.ANTÏNK-

LENSELINK

Vorden, november 1984
Maalderinkweg 1

Het was voor ons een grote
steun in de moeilijke dagen na
het overlijden van

WIM BERT JANSEN

zoveel uitingen van positieve
en sympathie gevoelen jegens
hem te ontvangen.
Ook voor Uw meelevende
reactie zijn wij U zeer dank-
baar.

Namens allen.
Wil C. Jansen Vreling.

Voor de vele blijken van mede-
leven, welke wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, onze fijne vader en opa

DERK NORDE

zeggen wij u hartelijk dank.

J.H. Norde-van Ark
kinderen en kleinkinderen.

Vorden, november 1984
Hoetinkhof 50.

WERELD NATUUR FONDS
VERKOOPKRAAM

HOTEL BAKKER VORDEN
16 NOVEMBER 1984
(9.30-12.00 UUR)

Te koop: Datsun Violet
i.z.g.st. Bj. Dec. 1979 met radio
en trekhaak.
Tel. 05752-1410.

Te koop: een karrewiel als sa-
lontafel te gebruiken.
Thomasservies wit met blau-
we rand voor ca. 10 personen.
Tel. 05752-1507.

Dringend gezocht woonruim-
te in de regio Vorden voor ge-
zin met 3 kl. kinderen voor max.
1,5 jaar.
Reacties aan:
J. en A. Weijsenfeld,
tel. 03438-20087.
D. en R. Klein Bramel,
Tel. 05752-3459.

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

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

Zo'ryfijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPHCNSEWEG 29 - VORDEN TFl 05752-W71

Hengelaars vergeet niet uw
deelname formulier in te leve-
ren voor de feestavond.

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7 2 51 DK Vorden

Telefoon 05752-1321

Hengelaars vergeet niet uw
deelname formulier in te leve-
ren voqr de feestavond.

§§§§$§i§§j§
io-..

Vrijdag 16 november a.s. hoopt de heer

A. POLMAN

zijn 90ste verjaardag te vieren.

Wilt u hem feliciteren, dan bent u van harte
welkom 's middags van 16.00 tot 17.30 uur
in de grote zaal van „de Wehme", Nieuw-
stad 32, Vorden.

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de felici-
taties, bloemen en cadeau's, die ik heb ontvangen bij
mijn 81e verjaardag.

J. GOSSELINK-BLIKMAN

7255 JZ Hengelo Gld.
Hogenkampweg 30.

Heden overleed in het P.W. Jansen-ziekenhuis te Al-
men onze broer, zwager en oom

DERKJOHANEGGINK

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: Fam. Tuenter
Lochem: Fam. Klein Geltink
Lochem: Fam. Hallers

Neven en nichten

9 november 1984
Korrespondentie-adres:
Fam. Hallers, Albert Hahnweg 162, 7242 EM Lochem.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Muziekver. Concordia
dankt een ieder

die eraan heeft meegewerkt de

a kt i e met het kaart en kwartetspel

over Vorden tot een succes te

maken.

Usvereniging 'Vorden'
U wordt uitgenodigd voor de

ledenvergadering
die zal worden gehouden op donderdag 22 no-
vember 1984, 20.30 uur in het Dorpscentrum.

AGENDA:
Opening door M. Groen - voorz.

Notulen van vergadering 14 november 1983

Jaarverslag door J.F. Geerken - secr.

Verslag penningmeester A. Schipper.

Verslag kascommissie - aftr. B. de Bruin sr.

Bestuursverkiezing,
aftr. A. Schipper - niet herkiesbaar; GJ. Beek.

Contributie 1984-1985

Wat verder ter tafel komt.
Het Bestuur.

Huisvrouwengymnastiek
Bij voldoende belangstelling wil de afd.
plattelandsvrouwen Vorden, ook een
groep huisvrouwengymnastiek over-
dag starten.

Inlichtingen en opgave bij:

Mevr. Stoffels, tel. 2367 of bij

Mevr. Wullink, tel. 2281.

IJSBAAN 'VORDEN1

Ledenkaarten
kunnen worden afgehaald vanaf
maandag 26 november 1984 t/m
vrijdag 30 november 1984 bij de
Amro-bank, tijdens kantooruren.

Na 1 december 1984 worden de
prijzen van de leden kaarten met
100% verhoogd.

Ledenkaarten voor eerste lid gezin 7,50
Voor meerdere leden uit het gezin
onderde 16 jaar 2,50
Gezinskaart 15,00

Het bestuur.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van 15 november1984, gedurende
een periode van twee weken voor een iederter gemeen-
tesecretarie, afdeling sociale zaken en welzijn ter inzage
is gelegd de lijst vermeldende de voor het jaar 1985
maximaal beschikbaarte stellen subsidie per plaatselij-
ke instelling (Sociaal Cultureel Programma 1985) zoals
deze door ons college voorlopig is vastgesteld.
Opgemerkt wordt dat de wegingsfaktoren, opgenomen
in het Sociaal Cultureel Plan 1983-1986 thans niet ter
discussie staan.
Gedurende de periode van ter inzagelegging bestaat
voor belanghebbenden de mogelijheid om tegen het
ontwerp-programma een bezwaarschrift in te dienen bij
de gemeenteraad van Vorden, p/a Postbus 9001,7250
HA VORDEN.

Vorden, 14 november 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 19 november a.s. gedurende één
maand, voor een ieder ter visie ligt het door de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 25 september jl. vastge-
stelde bestemmingsplan "Vorden 1975/1984, no. 1".
Bij de vaststelling zijn door de raad de volgende wijzi-
gingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp zoals
dat vanaf 14 mei 1984 gedurende één maand ter visie
heeft gelegen:
a. wijziging van een gedeelte van de bestemming

"Openbare en/of bijzondere bebouwing" in "achter-
erf met beperkte bebouwing" achter de woningen
Zutphenseweg 46 t/m 50;

b. verhoging bebouwingspercentage van 18 tot 25%
voor de bestemming "Hoveniersbedrijf" (artikel 30,
lid 3, sub c).

Zij die zich tijdig tot de gemeenteraad hebben gewend,
alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de wijzigin-
gen welke door de raad bij de vaststelling in het plan zijn
aangebracht, kunnen gedurende bovengenoemde ter-
mijn van één maand schriftelijk beroep instellen bij Ge-
deputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX ARNHEM.

, 15 november 1984.
burgemeester, voornoemd.

Mr. M. Vunderink.

V

vooral uw loodgietersmateiïalen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

Toneeluitvoering
Vordens Toneel

Op zaterdag 24 november.

Wij spelen in het Dorpscentrum het
blijspel

'Wie kaatst... die wint!!!'
onder regie van Henk Holsbeeke.

Aanvang der voorstelling 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur.
ENTREE F 5,-.

Kaarten in voorverkoop vanaf heden, in
't Dorpscentrum en bij onze leden.
Ook telefonisch te bestellen bij
H. Holsbeeke, tel. 2508 en
M. Schuppers, tel. 2885.
Vrijdag 23 november in 't Dorps-
centrum van 19.00 tot 20.00 uur en,
indien nog aanwezig, 's avonds aan de
zaal.

Het paard stond tegenover de Boterfabriek uit te hijgen
De Sint wist, hier zijn leuke kado 's te verkrijgen
Maar m 'n jongen, je hebt 't toch niet gepikt
Want je hebt er van die lage prijzen opgeprikt.

Tijdens de eerste 3 openingsdagen iser voor ieder
kind (en iedereen die zich zo voelt) een

gratis attentie
Voor elke 10e klant een prachtige

set bierglazen kado
Donderdag 15 november vanaf 9 uur geopend:

T HOEKJE
Erna en Dick Buunk.

De Bilt voorspelt kouder weer
Wij haken daarop in

van Barbara Farber + Pointer 1 0% kult J R Q

Manteltjes 1 0% korting
Omslagjasjes 20% korting
Kindertruien halve prijs en 1 0-20% korting
EN TEVENS SINTERKLAASBONNEN

RUURLO
Vrijdags open tot 9 uur.

Oproeping tot het bijwonen van de

algemene vergadering
van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank Kranenburg BA.

te Kranenburg, welke gehouden zal worden op dinsdag 4 december a.s.
om 20.00 uur in zaal Schoenaker.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen
3. Voorstel tot fusie met de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank

"Vorden" BA. te Vorden en in verband daarmede:
a. ontbinding van de vereniging;
b. overdracht van alle activa en passiva.

4. Afwikkeling
5. Rondvraag en sluiting.

Namens het bestuur
A.RJ. Zents, voorzitter
W A. J. Lichtenberg, secretaris

N.B. De volledige agenda alsmede de notulen van de vorige vergadering
liggen vanaf heden voor de leden ter inzage op het hoofdkantoor van de
bank.

Uniek foto-kijkboek van Vorden!

Vorden
de tijd stond niet stil

gedrukt op fraai papier, royaal
formaat, ingenaaid -^-^ m***

prijs slechts f 29,50

Zojuist verschenen:
Vorden, de tijd stond niet stil

Dit fraaie boek geeft u in 144 pagina's een
prachtig overzicht van Vorden zoals het vroeger
was en in 1984 is.
De samenstellers zijn zeer nauwkeurig te werk
gegaan bij het verzamelen en rangschikken
van dit unieke foto-kijkboek van Vorden.

Een leuk St. Nicolaas-cadeau
Verkrijgbaar bij:
Loga boek- en kantoor, Raadhuisstraat, Vorden,
telefoon 1332
Boekhandel Jan Hassink, Raadhuisstraat , Vorden,
telefoon 3100
Foto Dolphijn, Kerkstraat 1, Vorden, tel. 1313
Lovinks Boekhandel, Markt 18, Lochem, tel. 1679
De Zutphense boekhandelaren

Een uitgave van:
drukkerij uitgeverij

vandermeer bv
Po ibus 211

• i O i ' i Q 17618

Uniek foto-kijkboek van Vorden!

Onze

hypotheektarieven
zijn thans:

Variabel maandbetaling 7,2 %
Variabel halfjaarbetaling 7,4 %
Eén jaar vast v a 7,2 %
Drie jaar vast v.a. 7,95%
Vijf jaar vast, 8,05%
Rentestabielhypotheek v a 8,3 %
Afsluitprovisie v.a. 0,5 %

Rabobank S
"VORDEN", Zutphenseweg 26, Vorden

B. v.d. Heydenlaan 3, Wichmond



Hoe groter de gezelligheid,
hoe meer je hebt aan scherpe prijzen.

Wij schrijven midden november. De avonden worden nog steeds langer, de behoefte aan warmte en gezelligheid steeds groter. Voor deze week
heb ik - samen met de collega's van de Club - twee op = op'jes die de stemming van de Hollandse herfst alle recht doen: Beaujolais Primeur
en Hollandse Erwtensoep. Uiteraard voor prijzen die scherp zijn als altijd. En zo hoort het ook. Want al kent gezelligheid geen tijd, financieel zijn

er wel degelijk grenzen. Zeker in zo'n dure tijd als deze.

Ook deze week volop
vers in de aanbieding.

Net even scherper.
Dat blijft ons devies

Donderdag 15. vrijdag 16 en zaterdag 17 r

MAGERE
RUNDERLAPPEN
KILO

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

Woensdag 21 november

Champignon-
gehakt
gekruid, 500 gram

Gehakt
half om haft
kilo

4.45
6,98

Donderdag 15, vrijdag 16
en zaterdag 17 november

Ossestaart
500 gram

Varkensrollade
1 kg doorregen

VOLKOREN
BROOD
êfsne»en, a. $90 e***

Mini-
broodjes
10 stuks 1,49

JONGE
KAAS

Franse magere

Kwark
450 gram

Pasta Choca
pot 425' gram

Unox Burgers
diverse soorten, pak 2 stuks

utricia
chocomel
light, 'nieuw', literfles

Zwitsal
3 QK ftabyshampoo

f«J«J jflaconMlfml.

Cote d'Or
bonbonrepen
pak 3 stuks

Baronie
chocolade-
letters
royaal, melk of puur,

65 gram

St. Nicolaas

9,95

SPRUITJES
KILO

'i|dag 16 en zaterdag 17 novembe

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

Woensdag 14 november

Uien
baal 5 kilo 2/48

Donderdag 15, vrijdag 16
en zaterdag 17 november

St. Remy
stoofperen
1 Vi kik)

Rode
goudreinetten
kilo

1,98
1,98

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

ZWANSLAGERS
ACHTERHAM
100 GRAM

Pain de Provence
Pluma, 100 gram

Tuinkruidenpaté
Pluma, 100 gram

Sellerysalade
Johma, 200 gram

Maandag 19 en
dinsdag 20 november

Bieflappen
1 kg 14,95

O Hamburgers 5 halen
JJJJ per stuk 100 gram Ji

1,09 betalen

1 M B*"** 0,59

papi
verschillen

er
verschilende dessins,
formaat 2,5 x 0,5 meter,
per rol

De Molen
speculaas
brokken
pak 3 stuks, ca. 400 gram

2,39
2,79
1,94

5,25

1,89

1,79

0,59

DIEPVRIES

Mora vlees
kroketten
pak 4 stuks 1,39

Nieuwe diepvries
bankettoppers.

Klasse in diepvries, dat is mijn nieuwe assortiment gebak van Ogterop; amandelslagroomtaart, sneeuwster,
appeltaart en natuurlijk de Superslagroomtaart, maar liefst 12 punts, binnen een half uur serveerklaar

op tafel. Ter introduktie 7.95

Ogterop amandel/
slagroomtaart

500 gram

Ogterop appeltaart
per stuk ca. 1000 gram

3,35
5,95
6.50

Alleen bij Leo Stein:
Citroen Brandewijn Beau-rivage 2 flessen voiie rode
1 liter Wenneker 12,95 Bordeaux 1982 van 13,90 voor 12,75

Croft Port wit, rood of tawny

van 13,95 voor 11,95

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 14 november tot en met dinsdag 20 november 1984, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

Warnsveld
05750-22576 JOOP CORNELIS Vorden

05752-2308
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Welkom
Sint Nikolaas
Zaterdag 17 november - de dag waarop de harten van jong en
oud weer kloppen. Want dan arriveert Sint Nikolaas weer in
Vorden. En de Sint komt graag in Vorden, want hij weet, dat
hij door heel veel kinderen en ouderen op het station wordt
begroet.

Met de komst van Sint Nikolaas breekt dan weer een gezelli-
ge tijd aan met feestelijk versierde winkels - verlichte straten
en met als slot het gezellige avondje.

Wij weten het allemaal - de tijd is anders geworden - wij kun-
nen minder besteden, maar bedenk wel, dat juist in mindere
tijden een geschenk, een nog diepere waarde en betekenis
krijgt.

Als Vordense winkeliers kunnen wij U helpen met het zoe-
ken van een passend geschenk. U vindt ze in onze zaken,
voor iedere beurs, voor ieders smaak, voor jong en oud.

En U weet het toch, onze Sint Nikolaas-aktie met een schat
aan prijzen kan U weer verrassen met een waardebon of een
pakket. 40 waardebonnen van f 100,- en 235 verrassings- en
vleespakketten worden uitgeloot. Misschien behoort U dit
jaar tot de gelukkigen.

Daarom heten wij U van harte welkom in onze Vordense za-
ken. Ook U die met velen van buiten Vorden komen. U vindt
bij ons ruime parkeergelegenheden en mocht u tijdens Uw
inkopen even willen pauzeren, onze plaatselijke horecabe-
drijven willen graag Uw pauze zo aangenaam mogelijk ma-
ken.

Wij wensen U allen een hele plezierige SintNikolaastijd toe
en zullen we zeggen:

TOT ZIENS IN ONZE ZAKEN!

Voorzitter Vordense Winkeliersvereniging
Wim Polman.

Zin en onzin
in Sinterklaaspoëzie

ER zijn heel zinvolle Sinterklaasversjes en er is een heleboel onzin. De
verzen die onze kinderen op school leren of die wij uit den treure via
luidsprekers, radio en t.v. moeten aanhoren zijn tamelijk zinvol. Ze
bevatten begrijpelijke volzinnen, een redelijke tekst en zijn in goed me-
trum geschreven omdat ze nu eenmaal gezongen moeten worden. Maar
er is ook een onafzienbare reeks verzen waar soms kop nog staart aan te
ontdekken valt. Hier volgt er zo één:

Sint Niklaas, goed heilig mant
Trek je beste tabberd an.
Rij er mee naar Amsterdam,
Van Amsterdam naar Spanje,
Appeltjes van Oranje.
Peertjes van de bomen.
Rijke, rijke omel
Rijke, rijke juffertjes.
Die dragen lange mouwen,
Hansie, willen wij trouwen?
Hansie sprong al over de sloot.
En hij brak zijn (linker)poot.
Tien pond suiker,
Leg de lepel op de ketel.
Brandewijn met suiker.

Hoe komen wij hieraan? Wel, dit ge-
rijmei bestaat op zijn minst uit drie
liedjes of rijmen. De eerste vijf regels
zijn zinvol; de appeltjes van oranje zijn
sinaasappelen: Wat daarna volgt is
gerijmei waarvan niemand precies
weet wanneer het onstaan is of wat
het betekent. Als u de bekende bun-
del "Nederlandse baker- en kinder-
rijmen" van Van Vloten raadpleegt (hij
wordt nog steeds herdrukt al is hij dan
meer dan een eeuw oud), dan ziet u
honderden van die rijmen. Ze zijn op
het eerste gezicht zinloos. Hoe komen
wij er aan? Wel, kinderen hebben be-
hoefte aan aftelrijmen, plaagrijmen,
speelrijmen, dansrijmen en ga zo maar
door. Onze taal leent zich bijzonder
goed voor rijmen en het kan nog me-
trisch gebeuren ook. Zodra nu zo'n
rijm het spel, de dans enz. overleeft,
herkent men de zin niet meer, maar
het wordt niet meteen vergeten. Het
kan dan achter allerlei andere verzen
geplakt worden, óók achter Sinter-
klaasverzen! Als u goed oplet ziet u
dat in de volgende voorbeelden:

Sinterklaas, nobele baasl
Breng wat in mijn schoentje.
Een appeltje of citroentje.
Een nootje om te kraken.
Dat zal wel beter smaken.
Een pintje om te drinken.
Dat zal wat beter klinken.

Dat is Vlaams. In Leeuwarden werd
dit opgetekend:

Sinte Niklaas die speult de baas
Al op 't papieren souderke (zoldertje)
Hij meende dat ik er bang foor waar
En 'k beet hem een stuk
uit 't schouderke.

Dat laatste is natuurlijk spotzucht.
Maar ook oude, ernstige volksliederen
werden door Sint Nicolaas geannex-
eerd, zoals "Naar Oostland willen wij
rijden" in:

Wij zullen ons scheepken wel stieren
Lover die wilde zee.

>p Sinterklaas' manieren,
?o gaat er ons zoetelief mee.

Dat is uit een Sinterklaasalmanak van
1799, een boek met versjes, praatjes,
tekeningen en geschenkenlijstjes. De
pogingen om in Sinterklaasgerijmel
zin van onzin te scheiden heeft wel
eens geleid tot nieuwe onzin. Zo
hebben literaire psychologen Sinter-
klaas geanalyseerd en er een sexis-
tisch geval uit gepeurd. Sinterklaas
kapoentje.... nou, een kapoen is een
gecastreerde haan (vroeger welbe-
kend), want een Sint doet tóch niets
met zijn natuurlijke gaven. De schoor-
steen is een gestileerde penis, waar-
door.... wij besparen u de verdere uit-
pluizerij. Je kunt voor hetzelfde geld
zeggen, dat kapoentje een kleurige
vlinder is omdat de bisschop uit Smir-
na zo'n leuk pak aan heeft. In werke-
lijkheid is het een noodrijm op
"schoentje" en niks anders.

DAT DOEN WIJ BETER!

DAT zei dr. Jan Pieter Heye (1819-
1876) en hij dichtte hele reeksen hart-
verwarmende liederen, zoals Ferme
jongens, stoere knapenl Piet Hein,
Vlaggelied, In 't groene dal in 't stille
dal enz. maar ook Sinterklaasliederen.
Vrijwel alles wat redelijk in elkaar zit
op dat gebied is van hém. Tja, maar
Heye heide er wel wat érg kernachtig
op los, zodat hij ook al weer onbe-
grijpelijk werd: Zie de maan schijnt
door de bomen, makkers staakt uw
wild geraas!
Wild geraas? De punkers en vandalen
van onze tijd soms? Och nee, vroeger
speelden de kinderen veel meer bui-
ten, ook in het late najaar en de late
avonduurtjes.

O! Wat pret zal't zijn te spelen
Met dien bonten harlekijn.
Eerlijk zullen w'alles delen
Ik een beetje meer dan jij!

O nee: suikergoed en marsepein na-
tuurlijk. Maar dat die harlekein een
pop is die kindertjes zouden krijgen
weet niemand. Het ergste is vers drie:

Maar ik vrees niet. dat wij klagen
(Hij bedoelt: ik denk niet dat er te kla-
gen valt)
Vader, moeder zijn zo goed.
(Allicht! Kunt u een 19e-eeuwse peda-
goog voorstellen die ouderdeugd aan-
tast of scheiding kent?)
Waren w'ook niet alle dagen.
Vele waren wij toch zoet.
(Dit snapt niemand meer, maar de be-
doeling is: wij waren wel niet alle
dagen zoet, maar toch wel gedurende
vele dagen).
Ban dus vrij de vrees uit 't hart:
'k Wed er ligt geen enk'le gard (bis).

Of in het voorgaande couplet:

Maar o wee! Wat bitt're smart.
Kregen wij voor koek een gard!

En om dèt te doorgronden moet u
eerst een duik nemen in de oude
grammatika: kregen is aanvoegende
wijs. De betekenis is dus: welk ene
bittere smarte zoude het zijn, indien
wij in plaats van koek, een optater
kregen met de knuppel (garde) van
Zwarte Piet. Want dat soort verve-
lende karweitjes liet Sint wel over aan
zijn meegevoerde gastarbeider. Dat
wél.
Gelukkig zijn er ook weer reeksen lie-
deren van latere tijd. Ze zijn in het al-
gemeen eenvoudiger en begrijpelijker
dan de oude poespas. O, kom er eens
kijken, wat ik in mijn schoentje vind!
Dat zegt precies wat wij bedoelen.
Weliswaar stal men de melodie bij het
Duitse "Freut euch des Lebens" zodat
het in het begin raar aangekeken werd
maar dat is al lang over.
Zijn er veel Sinterklaasrijmen en -lie-
deren? Ja en ze zijn al vanaf rond 1600
verzameld en er zijn boeken vol van.
De meeste zijn inmiddels weer totaal
vergeten. Vele hadden alleen plaatse-
lijke bekendheid en zijn soms moeilijk
te doorgronden. Echte dichters draai-
den ze maar zelden in elkaar, maar
dominee De Genestet liet zich verlei-
den tot het plechtstatige:

O bisschop! Schoon 'k niet ligt
een Heilige vertrouw,
(hoe vrijzinnig ook, hij was en bleef
dominee!)
Gij zijt een Heilige,
dien'k haast aanbidden zou!
Een daad van minzaam Weid,
van weldoen was uw leven.
Uw liefde heeft uw naam
d'onsterfelijkheid gegeven.
Och dwazen! Die een' naam.
een groten naam begeert.
Kent gij er een. zo rein.
zo schoon, zo stil vereerd?
Die dus, eeuw in eeuw uit,
met hartlijkheid bejegend.
In 't hart der kind'ren leeft,
door kind'ren wordt gezegend?

G. de WOLF

FAMILIEDRUKWERK
met geschenkdoos gratis

* GEBOORTEKAARTEN
* VERLOVINGSKAARTEN
* TROUWKAARTEN
* GELEGENHEIDSKAARTEN
* 25, 40, 50-JARIG HUWELIJKEN
* ROUWBRIEVEN

00

HANDELSDRUKWERK
* BRIEFPAPIER
* REKENINGEN
* ENVELOPPEN
* FOLDERS
* RAAMBILJETTEN
* VISITEKAARTJES

boekdruk-offset

wevo-druk
nieuwstad 29
7201 nk zutphen - tel. 05750-12306

NIEUWSTAD 12 - VORDEN - TELEFOON 05752-1404



Husqvarna en Lewenstein
naaimachines

Kleinvakartikelen
o.a. losse knopen, alle soorten ritsen

en het mooie

Duetgaren,
een nieuw naaigaren voor alle stoffen.

Naaimachinehandel - Reparatieinrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden
Telefoon 05752-1385

De winterschilder is er weer:
ff 50,- per dag, da's mooi meegenomen

voor complete en accurate verzorging ven alle
voorkomende schilderwerkzaamheden, zowel

NIEUW - RENOVATIE - ONDERHOUD

schbersbedrijf

7250 AA Vonten - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 06752-1206 - b.g.g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

Een gezellige Sint Nicolaas
begint bij uw Banketbakker

Ruim gesorteerd

BANKETBAKKERIJ

j. WIEKART tel. 1750

SPECIALITEIT

Zwanehalzen

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN MEUBELEN
NAAR UW EIGEN ONTWERP

STANDAARDS VAN 10 TOT 130 CM.
VOOR LAMPEN - ASBAKKEN - KAARSEN

zie vrijblijvend
MEUBELSPECIAALZAAK

J.W. KLEIN KRANENBURG EN ZN.
Kerkstraat 9 Vorden. Tel. 05752-2425.

VERDER HEBBEN WIJ VOOR U MET DE HAND GESCHILDERDE
DELFTS BLAUWE KASTSTELLEN - BORDEN - VAZEN ENZ.

DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL. 1617

UW ADRES VOOR:

Fmrtschalen
Fruit
Groenten
Aardappelen

^W

*

Sint vist bij Visser
niet achter het net

MODEHUIS

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN

Sint en Piet
vergeten ook de viskaart niet.

1/Hl.l/LL

« "
Grote

Sint Nicolaas"
tekenwedstrijd

\'

Evenals vorig jaar gaat De Tuunte ook dit jaar een grote teken-
wedstrijd organiseren waaraan alle kinderen tot en met 8 jaar
kunnen deelnemen. De tekeningen die voor 26 november aan
de zaak ingeleverd moeten zijn, zullen in de etalage opgehan-
gen worden.
leder kind krijgt daarvoor een leukeverrassingdieSintNicolaas
persoon l ij k gaat overhandigen. Kom daarom op woensdagmid-
dag 28 november van 3 tot 5 uur dan is "Sint Nicolaas"
aanwezî >m de prijsuitreiking aan ieder kinc^ doen.
Er zijn VOT* de verschillende leeftijdsgroepen ̂ Rrte prijzen be-
schikbaar.

LET OP: Vergeet niet op Uw tekening aan de voorzijde
0ie naam - adres - leeftijd te vermeen.

CAFÉ UENK
Arnold en Ria Schut
TELEFOON 05752-1363

Het goede adres
voor een goede borrel

en een
hartige hap

CAFÉ UENK
twee prima

verzorgde biljarts

BOVAG AUTORIJSCHOOL

J.H. HILFERINK
DE BOONK 39, VORDEN. TEL. 1619

B.M.W.
en Mazda-automaat

Als het om autorijlessen gaat!

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

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

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

dat is;

gezellig winkelen
enorme keus
prima prijzen

Sint komt keuze maken
in onze ruime
gesorteerde voorraad

lederwaren
- damestassen ook echt leder

- paraplUJeS de echte Knips

- portefuilles
- portemonnaies
- rijbewijsetui's
- dokumentmappen
- en koffers
- polstassen
- broekriemen
- kindertassen

LEDERWAREN

B. Lammers
Burg. Galleestraat 26, Vorden - Telefoon 1421

Heeft u bouw-
of verbouwplannen?

Voor de aanleg van de

elektrische
installatie
naar

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman
Het Hoge 35 - Telefoorj 1511

Ook voor Electrische apparaten

Aan alle eigenaren
van woningen of andere gebouwen

Wij konstateren maar al te vaak dat veel woningen of andere
gebouwen weer een winter ingaan met ernstige gebreken,
tocht en regendoorslag, houtrot bij o.a. dak- of kapover-
steek - windveren - getimmerde goten - ramen - kozijnen
— buitendeuren, etc.

U spaart geld voorde toekomst, als u het nu laat repareren of
vernieuwen door onze vakmensen.

Verder maken we zeer scherp in prijs hardhouten buiten-
deuren van o.a. Merbouw of Meranti, model naar keus.

Heeft U een zolderkamer die U benauwd, wij plaatsen U de
bekende Velux daktuimelramen incl. dubbelglas verkrijg-
baar in 10 maten, of een dakkapel in elke gewenste grootte
voor nog meer ruimte op zolder, ramen in Drehkipp sy-
steem incl. dubbelglas, met aan de binnenzijde het beno-
digde aftimmerwerk en isolatie.

Laat U deskundig inlichten op al Uw bouwwensen l

A. BOSCH
TIMMER- en AANNEMERSBEDRIJF
Schutlestraal 11 - 7251 MP Vorden - Telefoon 6673

Goh
wat een apart kado.

zeker bij Wim Polman gekocht!
Dachten wij al

interieurverzorging

DotpsstM.it 22
Vorclrri Or>7SJJ!l4

En toch... is Uiterweerd uw schilder
Ruurloseweg 35 - Vorden Tel. 05752-1523



De langspeelplaat

'Kerstsfeer met
Vordens Mannenkoor'

Vanaf heden verkrijgbaar voor f 19,50 bij diverse
Vordense zaken.

Fijn om te krijgen, origineel om te geven!

Cassette ad. f 22,- telefonisch te bestellen, telefoon: 1485.

MASSIEF EIKEN MEUBELEN
VAN EUROPEES EIKEN

Stijlmeubelen in massief eiken desgewenst naar eigen ontwerp
en afmetingen

Kasten, wandmeubels, eethoeken, ronde rechthoekige
en ovale tafels, bureaus, dekenkisten, hoek-, boeken- en

ladenkasten, slaapkamer en bankstellen
MEUBELMAKERSBEDRIJF

J.W. KLEIN KRANENBARG EN ZN
Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld). Tel.: 05754-269
Toonkamer: Kerkstraat 9 VORDEN. Tel. 05752-2425

Toonkamer: Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).

UW FIETS IS UW TOEVERLAAT NAAR
SCHOOL WERK EN WINKEL

VERZORG HEM GOED MET ONDERDELEN
EN ACCESSOIRES ZOALS:

Zadels
Snelbinders
Spatlappen
Fietstassen
Gereedschaptasjes
Kabelsloten
ANWB sloten

Banden rep. sets
Fietspompen

Km. tellers
Kaartrekken

Reflecterende banden
Rieten manden

Zadeldekjes

ALLES IS VOOR U IN VOORRAAD BIJ:

Tweewïeierbedr. Kuypers
Vorden - Telefoon 05752-1393

halkastjes
t.v.-kastjes
kapstokken
spiegels
fauteuils
poefs
haardbankjes

bijzettafel
mimisets
lektuurbakken
dekenkist
tafelkleden
sierkleedjes
sierkussens

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 05752-1421

S t: N i colaas
D Boterletters
D St. Nicolaas figuren
D Speculaas poppen en popjes
D Speculaas brokken
D Chocolade letters
D en volop strooigoed!

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 057S2 _ 1S77

Ook met St. Nicolaas
voor heel de burgerij

Jan Hassink's
W rookgerei.

Aanstekers, asbakken, kokers, pijpen
tabakszakken, enz. enz.

Gezelligheid
kent geen tijd

Haal voor Sint Nicolaasavond eerste kwaliteit
dranken in huis. Ruime sortering.

Het adres voor brui-
loften, partijen, re-
cepties, diners, enz.

Café-Restaurant

Eykeikamp

Eetcafe - Bar - Zaal

„Sc Herberg
Dorpsstraat 10a, Vorden

Lang niet alle mensen in Vorden,
weten hoe het vrijdag 's morgens pas echt gezellig kan worden.

Kom tijdens de markt eens binnenwippen
en ga gezellig aan de bar of tafel zitten.

Boeren, burgers, keizer, admiraal,
ze zitten er 's morgens allemaal.

En wilt U aan het volgende denken,
vrijdagmorgen 30 november zullen wij elke bezoeker iets schenken.

In november en december elke vrijdagmarkt tussen 9.00 en 12.00 uur

Elke 2e kop koffie gratis

BETOVEREND
ÉN

VOORDELIG

Comfortabe
•„Goeiekeusdus

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 1342

LM.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG 13
7251JT Vorden
Telefoon 05752-3163

Wist U dat we één kwaliteit in huis
hebben. De allerbeste!

D.w.z. zuivere echte boter en amandelspijs. Van die
kombinaite maken we de echte roomboter amandelletter.
Koop ze en proef ze!

Gevuld speculaas - poppen - marsepein

Zelfgemaakte chocoladeletters een klasse apart!

Wilt U bestellen? Even 1373 bellen!

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U!

KAPSALON

P. SIETSMA
OOKVOOR UW

ST. NICOLAAS GESCHENKEN

Auto Boesveld
Het juiste adres voor

* Verkoop automobielen
nieuw en gebruikt

* Onderhoud-reparatie

* Vrije merk benzine, diesel

* Herstellen van
carrosserie schade

ENKWEG 5-7, VORDEN.
TELEFOON 05752-1329.

Architektuur
en bouwadvisering
Bouwplannen in de premie-
en vrije sektor.
Restauratie en utiliteitsbouw
Vrijblijvend alle plannen
ter inzage

Bouwkundig adviesburo
O. M. VaagS Het Hoge 26, Vorden. Telefoon 05752-1787

Als de pakjes uitgepakt zijn,
pak dan nog eens uit met

een salade en
een drankje

van

Café-restaurant

Th. J. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden. Telefoon 6614.



S/nt Nicolaas houdt van
sfeer en gezelligheid in huis.

Een bloemetje hoort daar zeker bij!

Boeketten of biedemeiers op kleur
Bloemenzeepjes met geur

Kaarsen en sieraden met bloemen
Kortom, te veel om op te noemen.

bloemsierkunst *

DORPSSTRAAT 19, VORDEN. TELEFOON 05752-1436.

Administratiekantoor
Vorden B.V.
Dir. B.H.J. de Regt en B.J. Bloemendaal

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden, tel. 05752-1485.

Autoshop Kuypers
voor alle wensen op autogebied

Hieronder een greep uit ons leveringsprogramma

Autoradio^J
Voor elke autokleur:

Lakspuitbussen
Akkuladers

Stoelhoez
Zijspiegel
Zonfilters

Set automatten
Wielsierdoppen

Lakonderhoudsmiddelen

Tectyl voor onderzijde
Winterartikelen
Hulpstartkabels
Sleepkabels
Pechlampen
Mistlampen
Schijnwerpers
Zaklantaarns
Verbanddozen
Pechkoffers

Wegenkaarten
Shell kadobonnen van 5,- en 25,- h/o +

Dorpsstraat 12, Vorden. Tel. 1393

Heeft u onze folders met

grandioze aanbiedingen
al gezien?

Voor groot en klein, en IEDERE beurs.

speelgoed - huishoud -Wigwam

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, Vorden. Tel. 3566
Ruurloseweg 91, Kranenburg. Tel. 6658

Garage Driekus Groot Jebbink
Rondweg 2 - Vorden
Ford - Suzuki dealer
Ook uw adres voor andere bekende merken.

Kunt u ook geen kado vinden?
Met de Shell kado-bon geeft u een altijd welkom geschenk.
Ook voor benzine, diesel en LPG kunt u bij ons terecht.
In de zaak waar service en lage prijzen nog gewoon zijn.

Met genoegen gekregen

Met voldoening gegeven

Met overleg gekocht... bij

MODEHUIS

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN

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

Timmerwinlcel en
timmerbedrijf
henk frercks
bug gateestraat 36

vorden tel 06752-3376

Sinterklaas bij
Karel Overijssel
Achterhoeks woordenboek
Ontdek de Achterhoek
Nieuw van A.M. de Jong
Koninkrijk der Ned. 11a
Volkomen kookboek
Voorkeurboek van 29,90 voor
Rimpelend licht
MaX TaJIIeur van 13,90 voor

De Kleine Grimm
Paulus en de hulp Sinterklaas
Voetbalwerkboek
Mac Clean omnibus
Nieuw: Toon Hermans
"Vandaag is de dag"

27,50
15.-
75.-

69,50
29,90
ifgfè
"£50 ' ̂r~£~~,

"'vkvvwvr*

9,90 .^
10,-
16,90
19,90

24,90

Agenda's '85 v a
Kalenders '85 v a
Enkhuizer Almanak
Snoopy v.a.
Pink Panter v.a.
Puzzels v a
Postpapier v a
Sausmain v.a
Postzegelalbum v a
Telefoonklapper
Pennenbakjes v a
Memobloks v.a.
Spaanse Parker
Vulpennen v a
Gratis graveren!!

v.a

2,95
2.95
4,75
1,75
1,-
4,95
3,95
7,95

14,95
5,50
2,95
1,-
7,95
3,95

Waarom niet!
een leuk geschenk uit onze

badtextielhoek van Move
Fijner en practischer kan gewoon niet.

interieurverzorging

1){".'!,^u;iat '~ Signatuur van beter woonkomfortVorden OS7S2.H14

Doe uw Sint Nicolaas inkopen in Vorden
voldoende parkeergelegenheid

ruim assortiment
gezelligheid

Mini-schilderen
een nieuwe creatieve wijze van
ontspanning. U zult enthousiast zijn
over het resultaat.
Een 'Talens"-produkt.

Ook voor
"TALENS"
olie-, plakkaat-
en waterverf
kunt u uitstekend
terecht
bij:

Schildersbedrijf - Verfhandel

Dorpsstraat 7-9-7251 BA Vorden-Tel. 05752-1567

Tevens een ruime sortering penselen,
schetsboeken, voorbeeldmappen enz.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden

Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

H.H. LANDBOUWERS,
VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN

VARKENS EN PAARDEN

houden wij ons beleefd aanbevolen

Ook in nood helpen wij u met klein en groot

Herman Voskamp
Reeoordweg 6 — Telefoon 1503



SINT NICOL A ASNUMMER Weekblad Contact

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 12- VORDEN - POSTBUS 22- TELEFOON 05752-1404 DEiRDE BLAD

Route St Nicolaasoptocht
ZATERDAG 17 NOVEMBER: AANKOMST N.S. STATION 13.17 UUR.

STATIONSWEG DORPSSTRAAT ZUTPHENSEWEG SMID-
STRAAT - - 'T HOGE -- RAADHUISSTRAAT - DORPSCENTRUM (CA.
14.00 UUR).

Op het bordes van het Dorpscentrum zal Sint Nicolaas worden verwelkomd door
Burgemeester M. Vunderink. Na de toespraak onderhouden St. Nicolaas en zijn
Pieten zich met de schoolgaande jeugd in de grote zaal van het Dorpscentrum.
De zaal blijft gesloten tot na de toespraak.

Voor de kinderen van de Kranenburg vindt dit plaats in zaal Eijkelkamp op het
Medler vanaf ca. 15.30 uur.

Voor de beste junior schilder t/m 12 jaar stelt de Vor-
dense Winkeliersver, leuke prijsjes beschikbaar.
Maak er daarom maar iets moois van en lever hem
voor 3 december, voorzien van naam en adres in, bij
een van de volgende adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22; Fa. Siemerink, Zut-
phenseweg 7; De Tuunte, Raadhuisstraat 2; Fa. Vis-
ser, Burg. Galleestraat 3; Fa. ten Kate, Zutphense-
weg 2; Fa. Sietsma, Dorpsstraat 1. VEEL SUCCES.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd:

Weekblad Contact
Verschijnt iedere week in een oplaag van ruim 13.000 exemplaren.

ed. Ruurlo
huis aan huis
per post.
3300 exemplaren

Ruurlo, Barchem, Wolfersveen,

Mariënvelde, Varssel, Halle-Heide,

Dijkhoek, Linde-Wiersse en

Wilden borch

ed. Vorden:

2300 exemplaren

Gemeente Vorden

abonnementen

zeer dichte lezerskring

ed. Hengelo:
huis aan huis
per post
4500 exemplaren

Hengelo, Keijenborg, Velswijk,

Olburgen, Bronkhorst,

Baak, Steende ren,

Toldijk.

ed. Warnsveld
huis aan huis
per post
3000 exemplaren

Gemeente Warnsveld,

Wichmond

Vierakker

Contractkortingen mogelijk.

Bij doorplaatsing van uw advertentie in een andere editie 50%KORTING

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Drukkerij Weevers b.v.
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1404.

Trekkingsavonden
DONDERDAG 15 NOVEMBER OM 20.00 UUR. 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- /12 vlees- en 30 verrassingspakketten

VRIJDAG 23 NOVEMBER OM 21.15 UUR. 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- / 12 vlees- en 35 verrassingspakketten.

DINSDAG 27 NOVEMBER OM 20.00 UUR. 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- / 12 vlees- en 40 verrassingspakketten.

MAANDAG 3 DECEMBER OM 21.15 UUR. 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- / 12 vlees- en 40 verrassingspakketten.

DONDERDAG 6 DECEMBER OM 20.00 UUR. 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- /12 vlees- en 30 verrassingspakketten.

Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het Dorpscentrum en zijn openbaar. Dus voor iedereen toe-
gankelijk.



Drogisterij - Parfumerie

J.TENKATE
't Heerlijk avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom:

in uw D.A.
speciaalzaak
vele
geschenken en
leuk verpakt

Zie ook voor gezellige surprises en
buitenkansjes onze D. A. speciale
Sint Nicolaaskrant.

Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

UW
Keurslager
staat borg voor
kwaliteit

SLAGERIJ

Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden, tel. 1321

Mode
is belangrijk met zoveel feestdagen

in het vooruitzicht.

Komt u dus nu even langs bij

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND QOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSEWEG31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden
00
UdNBM

KOOPAVOND
ST. NIKOLAAS

Maandag 3 dec.
tot 21.00 uur

Dinsdag 4 dec.
tot 21.00 uur.

DEALER

AUTO- en TAXIBEDRIJF
v/h TRACTOR

Zutphenseweg 95 - Vorden - Tel. 05752-1256

Mobil
tank station

Verkoop - onderhoud -
reparatie

van alle merken
taxi-vervoer

UJ
O
cco

SINT NIKOLAA* 1984

VORDEN heeft een grote

Sint Nikolaasaktie
van 10 november tot en met 5 december

VORDEN geeft

f 14.000,- aan prijzen

VORDEN brengt uw

gewonnen prijs thuis

* VORDEN telt wel 60 zaken met een

breed assortiment
én voor ieders beurs

* VORDEN geeft U een

persoonlijke bediening

& VORDEN heeft nog ruime

parkeergelegen heden

Waarom dan niet uw
inkopen doen in Vorden

chocoladeletters

Amandel
staven, vrat
pret.g£
lekkers
banket!

Alles eigen
werk

vers van uw echte bakker

Zutphenseweg - VORDEN - Telefoon 1384

^H^v

5 december breekt aan,
tijd om naar Kettelerij te gaan.
'n ffAII over the world" Fleurop groet
doet het altijd goed.
Volop keus in praktische kado's,
hiermee schiet Sint altijd in de roos.

Uw adres voor kado's zowel in de kamer als i n
de tuin.

b.v.
Zutphenseweg 64 - Vorden. Tel. 05752-1508

Sint Nicolaas geschenken
voor elk wat wils!!

Uitzoeken maar:

leuke betaalbare
kadootjes

Bloembollen voor
de kamer
Amaryllis in geschenkdozen
Hyacinten. Crocussen,
Paperwhites

Mooie coliektie

Vazen en Sierpotten
Kruidenazijn
Droogbloemen en
droogstukjes

Dagelijks verse snijbloemen.
Ook een bloemenbon is altijd
welkom.

BLOEMENSPECIAALZAAK

J J. DIJKERMAN
ZUTPHENSEWEG 5. VORDEN. TELEFOON 1334

Koop nu uw
banden en
accu's
met

hoge korting
Natuurlijk bij:

SERVICE STATION

Edwin v/d Weijden
Vorden.



DE GROENE M
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

Martens
Mrrrfi

Wapen- en sporthandel
TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

Tip van St. Nicolaas \

electnsch verwarmd
voetenbankje

• optimaal beveiligd
• energiezuinig
• massief eiken

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 1514

SPORTIEVE
GESCHENKEN

sportkleding
sportschoenen
schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

KLUVERS
SPORT-TOTAAL
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41*VORDEN*Tel.05752-1318

Dat zeggen ze altijd. Als het pakje
van de juwelier open gaat.

Eerst het strikje eraf - nog 'es
vragend kijken - is het echt

voor mij? -ja hoor! - nu voorzichtig
1-a-n-g-z-a-a-m het doosje open -

spanning (vindt ze het mooi) stilte,
en dan:" . . . oh, lieve . . . dat had je . . . "

enz. u kent dat wel.

Wij hebben héél veel van zulke »
surprises. Kom maar eens kijken.

Op juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

KOOPAVOND SINT NICOLAAS
Maandag 3 en dinsdag 4 dec. tot 21.00 uur.

Voor een fijn

Sint Nic. kado
naar

Dekker Electrobv
Zutphenseweg 8 - Vorden

Telefoon 05752-2122

Parkeren van uw
auto is bij
Barendsen in
Vorden gelukkig
geen probleem!

GOEDE RAAD VAN SINTERKLAAS

ga naar de
winkel met de
2000
kado-ideeën
Kado's voor mannen — zegt Sint—zijn te vinden
in de hobby-winkel van Barendsen in Vorden.
Daar zijn wel 1000 artikelen om mannen mee te
verrassen... gereedschap ... knutselspul. Een
wandeling door die zaak is een bron van ideeën
voor geschenken — En als u iets zoekt voor me-
vrouw: nogmaals 1000 ideeën om 't huis
mooier of het huishouden praktischer te ma-
ken. Goed idee: ga naar Barendsen, de winkel
met de 2000 kado-ideeën.

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN
TELEFOON 1261

Hoe werkt de
St Nicolaas aktie?
Vanaf zaterdag 10 november ontvangt u bij alle deelnemende winke-
liers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor elke f5,- die u besteedt een
St. Nicolaaszegel. Vijf van deze zegels dient u op een deelnemerskaart te
plakken en deze van uw naam en adres te voorzien. Als u deze kaart daar-
na in de daarvoor bestemde bus bij de Firma Wullink of Schoenaker de-
poneert, loot u de volgende trekking(en) mee naar één van de prijzen, die
de winkeliersvereniging beschikbaar heeft gesteld.
Mocht u de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet ge-
treurd, want uw kaart doet ook de volgende trekking(en) weer mee.
Vroeg kopen is in dit geval belangrijk, want dan hebt u vijfmaal kans op
een prijs en vooral in het begin zijn er natuurlijk veel minder kaarten, dus
hebt u nog meer kans om te winnen. Mocht u bij uw aankopen geen ze-
gels ontvangen, vraag er dan om. Want u hebt er recht op, al vanaf 10 no-
vember.

Alle leden winkeliers (zie de deelnemers raambiljetten) doen mee en ge-
ven u graag en gratis zegels.

Koopavonden: maandag 3 december tot 21.00 uur en dinsdag 4 decem-
ber tot 21.00 uur.

De te
winnen
prijzen:
Totaal f 14.000,-

40 waardebonnen
Lw.v. f 100,-

60 vleespakketten
Lw.v. f 50,-

175
verrassingspakketten

tw.v.f 40,-



NA het oplossen van deze kruis- prijspuzzel invullen: een verborgen De nummers van het kruiswoord en
woordpuzzel kunt u in het diagram uitspraak. de oplossing corresponderen met el-
rechtsonder de oplossing van deze kaar.

HORIZONTAAL: 1. Cadeau doen; 6.
vroegere koningin; 9. heilige; 12.
eerstkomend; 14. toespraak; 17. op
de wijze van; 20. mannen van stand;
22. smal; 24. voegwoord; 25. kle-
dingstuk; 27. bergplaats; 28. half-
zout; 29. spijker; 31. egaal; 32. plaats
in N. Brabant; 33. noot; 34. schaal;
35. aansporing; 37. deel van een
Franse ontkenning; 38. vruchtbare
plek; 40. boom; 42. oude maat; 43.
oude maat; 44. water in Utrecht; 45.
noot; 46. open plek in het bos; 48.
noot; 50. nors; 52. daar; 53. sleep; 55.
op grote afstand; 56. bijb. figuur; 58.
roem; 60. vreemde munt; 61. vis; 63.
bijb. figuur; 64. niet genoemde; 65.
web; 66. winterkost; 68. kwaad; 69.
vogel; 70. weten; 72. verdragen; 74.
water in N. Brabant; 75. waterdiepte;
77. kledingstuk; 78. wigvormige
strook; 79. Chin. maat; 81. verslagen;
82. water in Friesland; 84. de onbe-
kende; 85. godin; 86. opgeld; 89.
ruilmiddel; 91. watering; 93. kleur; 95.
eiland in Indonesië; 97. langs; 99.
rund; 101. uitroep van pijn; 102
zintuig; 104. mager; 105. aankomend;
109. klaar; 110. voertuig; 112. soort;
114. overgeven; 115. Zonder vocht;
116. leed; 117. omroepvereniging;
118. water in Drente; 120. maanstand;
121. reeks; 124. dat is; 125. noot; 128.
gemalen eikenschors; 130. Europe-
aan; 131. weekdier; 133. nevel; 137.
geldvoorraad; 138. dierenverblijf; 141.
roemen; 143. boom; 145. voorzetsel;
146. voorzetsel; 148. niet even; 150.
godin; 152. voorzetsel; 154. kleding-
stuk; 155. watering; 157. metselspeci;
158. vogel; 159. maalinrichting; 161.
hoofddeksel; 163. kloosterhoofd; 166.
ziekte; 168. jong dier; 170. deel van
het oor; 171. vogel; 172. vreemde
munt; 174. Europeaan; 176. Sociaal
Econ. Raad; 177. heilige; 179. gees-
telijke; 180. plaats in Drente; 181.
Chinese maat; 182. land in Azië; 184.
voorzetsel; 186. vet maken; 189.
plaats in de N.O. Polder; 191. voeg-
woord; 192. dierengeluid; 193. ter ge-

dachtenis; 194. ik; 196. noot; 198.
nummero; 199. ongebonden; 201.
heilige; 202. scheik. verbinding; 204.
knevel; 205. koper; 207. namelijk; 209.
snelle loop; 211. noot; 212. bedorven;
213 noot; 215. vloerbedekking; 216.
mondwater; 218. luchtig verblijf; 220.
vlaktemaat; 222. koeiemaag; 223. uit-
drukking; 225. bijb. figuur; 227. gast;
229. watering; 230. kledingstuk; 232.
deel van Azië; 234. boom; 236. slank;
237. Kerstmis; 238. een weinig; 239.
kanon; 240. huid; 241. roofdiertje;
244. vogel; 245. familielid; 246. open
plek in het bos; 248. lied; 250.
mythologisch figuur; 252. onder an-
dere; 253. kippenloop; 254. titel; 255.
deel van de keel; 257. lengtegraad;
258. deel van een schip; 260. voor-
zetsel; 261. open plek in het bos; 263.
bloeiwijze; 266. hoofddeksel; 267.
stand; 269. rijksoverheid; 271. schel
geluid; 272. oude maat; 273. achter;
274. jongen; 275. Zuid Amerikaanse
vorstentitel.

VERTIKAAL: 1. spooksel; 2. uitgave;
3. heidemeer; 4. vuur; 5. Afrikaan; 7.
deel van een Franse ontkenning; 8.
vrees; 10. elkeen; 11. de onbekende;
12. wondvocht; 13. fris; 14. familielid;
15. bijb. figuur; 16. en andere; 17.
behoeftig; 18. bergplaats; 19. bouw-
land; 21. deel van een Franse ont-
kenning; 23. spleet; 25. heilige; 26.
lumen; 28. projectiel; 30. soort onder-
wijs; 32. eerstkomend; 33. groente;
34. paardje; 36. strijdperk; 39. bijb.
figuur; 41. rivier in Oostenrijk; 43.
strandmeer; 44. bar; 45. orde; 47.
groet; 49. water in Friesland; 51.
plaats uit de bijbel; 52. oude maat; 53.
Chinese munt; 54. plaats in Drente;
55. ondergang; 57. woonschip; 59.
dwarshout; 62. water in N. Brabant;
63. vochtdoorlatend; 65. interest; 66.
bijb. figuur; 67. lichte klap; 70. vee;
71. vogel; 73. muurholte; 76. bestem-
ming; 77. opstootje; 80. schaakstuk;
83. Spaanse voetbalclub; 85. hou-

ding; 87. gewicht; 88. militair; 89. Ge-
heime Informant; 90. briefaanhef; 92.
kleur; 94. noot; 95. heden; 96. my-
thologisch figuur; 97. lokaal; 98.
scheepstouw; 100. peilstift; 101. rep-
tiel; 102. voegwoord; 103. begroten;
106. omroepvereniging; 107. grote
bijl; 108. bestemming; 109. vreemde
titel; 111. recht stuk vaarwater; 113.
noodsein; 119. voertuig; 122. land in
Azië; 123. geestdrift; 124. persoonlijk
voornaamwoord; 126. rustend; 127.
bijb. figuur; 129. bijbelse plaats; 131.
heilige; 132. telwoord; 134. dat is;
135. voorzetsel; 136. groente; 138.
sprakeloos; 139. vaatwerk; 140. ge-
vuld; 142. regel; 144. streng; 145.
kloosterlinge; 147. niet raak; 149.
voorzetsel; 151. zangstem; 153. Euro-
pees land; 154. schil; 156. kunst-
produkt; 157. in de verte kijken; 158.
kring; 160. onderricht; 161. familielid;
162. bijbelse plaats; 164. Europeaan;
165. soort school; 167. belemmering;
169. vlaktemaat; 171. het Romeinse
Rijk; 172. dagblad; 173. dwarshout;
175. tegenover; 178. kort ogenblik;
180. gelijk; 181. smalle plank; 183.
voordien; 185. opschik; 187. plaats in
Friesland; 188. gevangenis; 190. por-
ren; 192. rivier in Oostenrijk; 193. titel;
195. in orde; 197. veredelen; 200.
sportterm; 203. voedsel; 204. een-
voudig; 206. lumen; 208. bestem-
ming; 210. speelkaart; 212. noot; 214.
Bidt; 217. gesteente; 219. deel van de
hals; 220. aankomend; 221. insekten-
eter; 222. bergplaats; 224. met name;
226. algemene ontwikkeling; 228.
noot; 231. rund; 233. aardrijkskundige
aanduiding; 235. sportterm; 240. wa-
terdier; 241. noot; 242. zetel; 243.
omroepvereniging; 244. vaas; 245. ri-
vier in Italië; 247. scheikundig achter-
voegsel; 249. verharde huid; 250. vol-
maakt; 251. bevel; 254. noot; 256.
kant; 258. vogel; 259. stuk stof; 262.
het Romeinse Rijk; 264. ontspannen;
265. woonschip; 266. gevogelte; 267.
zeevogel; 268. voegwoord; 270. niet
even; 271. bevel; 272. voegwoord.

Als u het kruiswoordraadsel goed oplost,
kunt u met behulp van de gevraagde
nummers de verborgen uitspraak vinden.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren of
insturen voor 3 december 1984 bij de vol-
gende adressen:
Wim Polman, Dor^ctraat 22; Fa. Sieme-
rink, Zutphenseweg 7; DeTuunte, Raad-
huisstraat 2; Fa. Visser, Burg. Gallee-
straat 3; Fa. ten Kate, Zutphenseweg 2;
Fa. Sietsma, Dorpsstraat 1 .

W VEEL SUCCES.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing verborgen inspraak:

Koopavonden Sint Nicolaas: maandag 3 december en dinsdag 4 december tot 21.00 uur.

De drukker van deze krant,
Drukkerij Wee vers B. V. stelt
in samenwerking met de
Vordense winkeliers vereni-
ging enkele prijzen beschik-
baar voor de goede oplossin-
gen van de puzzel.

leprüsflOO,-
2e prys f 50,-

3e prijs f 25,-
U kunt de opgeloste puzzel inleve-
ren of insturen voor 3 december
1984 bij de volgende adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22; Fa.
Siemerink, Zutphenseweg 7; De
Tuunte, Raadhuisstraat 2; Fa. Vis-
ser, Burg. Galleestraat 3; Fa. ten
Kate, Zutphenseweg 2; Fa. Siets-
ma, Dorpsstraat 1.

Niet verder prakkedenken.

Sint en Piet kunnen bij Braam terecht

voor al hun rookgeschenken

Sigarenmagazijn

Braam
Burg. Galleestraat 10a
Vorden.
Telefoon 05752-3260

Tevens inleveradres
Toto en Lotto

HOI BAKKI
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

Gerenomeerde keuken
Ook voor het afhalen van diverse

schotels en schalen.

TELEFOON 05752-1312

Voor al uw

sanitair-artikelen
zoals:

badkameraccessoires

closetzirtingen

mengkranen enz.

moet u zjjn bfl

SANITAIR-SPECIAALZAAK

Wiltink
Het Hoge 26 - Vorden
Telefoon 05752-1656

Voor uw rijbewijs
naar

Bultman
H.K. van Gelreweg 35 - Vorden - Tel. 1753

Wij lessen met BMW en Volvo
Automatic en met motor (Su-
zuki)

Auto wassen?
Het is een fluitje van een cent als u in de

zelfbedienings wasserette

van Weulen Kranenbarg bent!

BENZINE TANKSTATION

Weulen Kranenbarg & Zn.
Enkweg 3, Vorden

Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een stevige premie.
Van maar liefst 50 gulden per man per dag.
Typisch de winterschilder weer!

Vraag ons naar premievoorwaarderi en fiscale aftrekmogelijkheden.

Schildersbedrijf - Verfhandel

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden -Tel. 05752-1567
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Uniek foto-kijkboek van Vorden Achtkastelen Bazar in "Villa Nuova"

Tijdens een ongedwongen sainen/ijn bij Hotel Bakker op dinsdag 13 november jl. overhandigde de heer
J.K. van der Meer, direkteur van drukkerij-uitgeverij van der meer b.v. het eerste boek: Vorden, de tyd
stond niet stil aan de burgemeester van Vorden, Mr. M. Vunderink. 3e van links de heer J.W. de Gruyter,
die al het fotomateriaal verzorg door foto Dolphijn, heeft voorzien van begeleidende tekst.

Gesierd door een fraaie opaname van
Kasteel Vorden op de omslag uitge-
voerd in full color is zojuist een bijzon-
der aardig boek verschenen van het
dorp Vorden.
De titel "Vorden, de tijd stond even
stil", geeft precies aan waar het in deze
uitgave om gaat.
Bij het doorbladeren is de formule die
is toegepast, weliswaar niet nieuw,
maar toch leuk gevonden.
De samenstellers hebben met liefde
voor het dorp Vorden de uitermate
nauwkeurigheid betracht bij het sa-
menstellen van dit boek. In een 140-
tal fraai foto's wordt steeds op de lin-
ker pagina een oude afbeelding ge-
toond, terwijl op de rechterpagina de

nieuwe situatie anno 1984 is afge-
beeld. De begeleidende tekst geeft
geen geschiedschrijving maar is uit-
sluitend bedoeld om wat oude herin-
neringen op te halen.
Vorden, ook wel de parel van de Ach-
terhoek genoemd heeft met deze uit-
gave een aardige parel aan zijn histo-
rie toegevoegd. Immers, Vorden ge-
niet reeds landelijke bekendheid door
zijn Achtkastelen-route, terwij.1 uiter-
aard de naam Hotel Bakker velen in
culinaire gedachten brengt.
Voor Vordenaren zal dit een boek zijn
om te bezitten. Immers de tijd gaat zo
snel, dat men alras is vergeten wat
voorheen ergens stond en niet meer
is. Om dit euvel te verhelpen is dit

boek verschenen.

Uiteraard vinden ook de acht kastelen
een plaats in dit boek en zijn tevens in
de volgorde geplaatst zoals doorgaans
de Achtkastelen-tocht wordt gefietst
of gereden.
Een boek niet alleen voor de Vordena-
ren, maar oojÉfcor een ieder die aan
Vorden pret^^ herinneringen be-
waart.
Het boek is verschenen bij drukkerij-
uitgeverij vandermeer b.v., die tevens
hiermee haar eerste boek als uitgever
op de markt Arigt.
De uitgave is^R'erkrijgen bij diverse
boekhandels in Zutphen en Vorden
e.o.

Tentoonstelling
vogelvereniging

"Ons Genoegen"
De afgelopen dagen hield de Vorden-
se vogelvereniging "Ons Genoegen"
haar jaarlijkse tentoonstelling in weg-
restaurant De Boggelaar. De tentoon-
stelling mocht zich in een flinke pu-
blieke belangstelling verheugen. De
kanaries werden gekeurd door de heer
S.W. Arends uit Zevenaar en G.J. Nij-
enhuis uit Markelo. De parkieten wer-
den gekeurd door de heer J. Wiersma
uit Berg en Dal. De vogels werden tij-
dens de show gevoerd met zaad dat
gratis door de firma Borgonjen uit Lo-
phem beschikbaar was gesteld. De

^prijzen werden gewonnen door:
Kanaries Stam 4: 1. G.J. Schumaker
365 pnt.; 2. J. Hiddink 352 punten.
Idem Stel 2: l. H.J. Lenselink 178 pnt.
-l- B.M.; 2. H.J. Lenselink 176 pnt.
A. Kwekers l Vogel: l. G.J. Schumaker
90 punten; 2. B.A. Borgonjen 89 pun-
ten; 3. G.J. Schumaker 89 punten.
B. Kwekers l Vogel: 1. B. Stokkink +
B.K. 90 punten; 2. B.H. Bulten 90
punten; 3. H. Arends 89 punten.
E.K.O. l Vogel: l. R. LangenhofT 90
punten.
O.K.I. Vogel: 1. H. Been 88 punten.
Derby Prijs: l . B.H. Bulten 89 punten.
Postuuskanaries: l . H. Arends 87 pun-
ten.
Grasparkieten. A. Kwekers l Vogel
mannen: 1. J. Wissels 88 punten.
Poppen: 1. J. Wissels + B.M. 89 pun-
ten.
O.K.I. Vogel: 1. H. Loman.
Derby Prys: 1. J. Wissels 89 punten.

Organisatie
Vrouwen in de WD
Voor "Vrouwen in de VVD", afdeling
Vorden zal op donderdag, 22 novem-
ber a.s. spreken mevrouw J.H. Brantas
uit Zutphen over "Cultuurverschillen
m.b.t. buitenlanders".
Plaats van samenkomst Hotel Bakker
te Vorden. Voor nadere inlichtingen
kunt u bellen mevrouw A. Burbach,
tel. 1820.

Feestavond

Het onderzoek naar de effecten van de;
toekomstige verkeersmaatregelen in
Vorden zal binnenkort van start gaan!
Nu de Stichting Ontwikkeling en Sa-
nering voor het Midden- en Kleinbe-
drijf een ruime subsidie heeft ver-
leend kunnen de Vordense Winke-
liersvereniging KNOV-afdeling Vor-
den en de gemeente Vorden geza-
menlijk aan de slag gaan.

Het is dan ook de bedoeling dat het
onderzoekbureau nog deze maand
met de voorbereidingen voor dit
ruimtelijk-economisch onderzoek
gaat beginnen: de eerste werkverga-
dering welke voorafgaat aan de veld-
werkzaamheden heeft op 13 novem-
ber plaats gehad.
De beide ondernemersverenigingen,
die zich gesteund weten door de
Dienst Ruimtelijke Ordening van het
Koninklijk Nederlands Ondernemers-
verbond, verwachten dat begin vol-
gendjaar de resultaten van dit onder-
zoek bekend zijn.

Vol lof is men over de nauwe samen-
werking met de Gemeente Vorden.
Zowel op bestuurlijk- als op ambtelijk
niveau wordt alle mogelijke medewer-
king gegeven om het onderzoek zo
succesvol te doen laten verlopen.

NCVB bijeenkomst
Op de drukbezochte ledenvergade-
ring van de NCVB afd. Vorden welke
werd gehouden in rjet Dorpspcen-
trum, hield de heer EJ op 't Land een
lezing over iriscopie voor de dames.
Vele interessante zaken vertelde hij
hierover.
De volgende bijeenkomst van de
NCVB zal zijn op 20 november 1984 in
het Dorpscentrum. De avond begint
om 19.45 uur en op deze avond komt
Ds. Lenters uit Speldoorn praten
over: "Wat heb je aan je geloof in de
crisistijd?". Op 18 december vindt de
kerstviering plaats met medewerking
van Ds. Zijlstra.

Openbare Lagere School
Een flink aantal ouders en oud-leerlin-
gen woonden in het Dorpscentrum de
jaarlijkse feestavond van de openbare
lagere dorpsschool bij.
Het hoofd der school de heer van
Meeren toonde zich in zijn openings-
woord verheugd over de aanwezig-
heid van de insuekteur van het onder-
wijs de heer van Vonhof. Tevens sprak
hij een woord van welkom tot de heer
Brinkman, voorheen hoofd van de
school.
De kinderen uit de tweede klas beten
het spits af en brachten op leuke wijze
de musical getiteld "Waar is Hansje".
Hansje het dorpsjongetje dat verdwe-
nen was maar toch later werd terugge-
vonden.
De kinderen uit de zesde klas traden
eveneens met een musical voor het
voetlicht. "De allerlaatse nieuws-
show". De kinderen waren in beide
musicals in fraaie kledij gestoken (ver-
vaardigd door het onderwijzend per-
soneel en hulpvaardige ouders). Na-
mens de ouderraad bedankte de heer
Lindeboom de kinderen en de onder-
wijzers voor het gebodene.

't Hoekje
wordt geopend
Het winkelpand op de hoek van de In-
sulindelaan en de Burgemeester Gal-
leestraat zal donderdag 15 november
weer voor het publiek worden geo-
pend. De heer D. Buunk heeft het
pand gehuurd en start hier met de ver-
koop van speelgoed, huishoudelijke
artikelen, wit porceleini Tevens zal
men aan Het eind van hqt jaar starten
met de verkoop van vuurwerk.

Uitslag verloting
Marktvereniging
De hoofdprijs van de verloting van de
Vordense marktvereniging zijnde
f 1000,- is gevallen op het lot no.:
4763. Deze prijs is alsnog af te halen
bij de leden van de marktvereniging.

dansertjes
Onder voorzitterschap van mevrouw
van Til, werd in de "Herberg" de eer-
ste ledenvergadering van de "Achtka-
stelendansertjes" gehouden. Chri-
stien Krajenbrink, sekretaresse gaf
een overzicht van het wel en wee van
de dansgroep, terwijl penningmeester
de heer Brinkman een financieel over-
zicht gaf.
In de vakature mevrouw Kettelarij-
Olthof, die wegens omstandigheden
haar bestuursfunktie moest neerleg-
gen werd mevrouw Wansink (Hoe:
tinkhof) gekozen.
Op 24 november gaan de twee oudste
groepen naar Veenendaal waar voor
gehandicapte mensen zal worden op-
getreden. Tevens is er een uitnodiging
ontvangen om in mei '85 deel te ne-
men aan een minifestival in Diepen-
heim. Op 4 december aanstaande is er
een optreden bij Groot Graflei.

De agrarische commissie van Jong
Gelre Vorden organiseert op maan-
dagavond 19 november in het dorps-
centrum (aanvang 20.00 uur) een
agrarische gespreksavond. De heer
van Kevelam, Rijkslandbouwvoor-
lichter, zal vertellen hoe de agrariërs,
ondanks de superheffing, een behoor-
lijk inkomen kunnen blijven verkrij-
gen.

Regionale
ledenvergadering

Jong Gelre
Vrijdag 16 november wordt in zaal
"De Boggelaar" te Warnsveld de jaar-
lijkse regionale ledenvergadering van
Jong Gelre gehouden (Regio^Kest-
Achterhoek). ^P
De regio West-Achterhoek omvat de
afdelingen Laren, Warnsveld, Henge-
lo, Hummelo en Reppen, Vorden, Al-
men, Steenderen en Zelhem. De ver-
gadering staat onder leiding vaadiene
Gosselink. Na afloop zal er ea^Play-
back wedstrijd worden georganiseerd.
Tot slot disco met het disco-team
"Hard Gelre".

Tjeerd Veldstra
Op donderdag 22 november is het de
aanspanning "In de Reep'n" gelukt de
voormalig wereldkampioen vierspan-
rijden Tjeerd Veldstra naar Vorden te
krijgen.
In 1982 veroverde hij de wereldtitel in
de tuinen van Paleis het Loo te Apel-
doorn. Sindsdien heeft de wedstrijd-
mensport een enorme vlucht geno-
men, zowel bij de twee als de vier-
spannen.
Augustus j.1. kon hij de wereldtitel te
Hongarije niet prolongeren maar
heeft verder alle internationale wed-
strijden gewonnen. In het dagelijkse
leven is hij direkteur van het Hippisch
Opleiding Centrum te Deurne, waar
in alle facetten van de paardesport les
wordt gegeven.
Het is dan ook een goede zaak dat een
man zoals Veldstra het land intrekt
om zijn praktijkervaringen over te
brengen.
Veel filmmateriaal heeft hij bij zich
om ons een onvergetelijke avond te
bezorgen.

(Zie advertentie)

Stratenzaalvoetbaltoernooi
Op woensdag 9 januari, vrijdag 11 ja-
nuari en zaterdag 12 januari 1985, or-
ganiseert de zaalvoetbalvereniging
Velocitas voor de vierde maal in suc-
cessie een Stratenzaalvoetbaltoernooi.
Dit wordt gehouden in Sporthal 't Jeb-
bink te Vorden en deelname staat
open voor Vordense straten en/of wy-
ken.
Gastspelers zijn niet toegestaan.
Vanaf heden tot en met maandag 24
december a.s. kan men zich hiervoor
opgeven bij Jan Leegstra, Hoetinkhof
157, tel. 2735. Het inschrijfgeld be-
draagt f 80,-per team. |
De volgorde van inschrijving is bij erg
grote belangstelling bepalend voor
deelname, dit i.v.m. de beschikbare
uren.
Geef u dus zo snel mogelijk op, om
eventuele teleurstellingen te voorko-
men! Tijdens het toernooi zal er wor-
den gestreden om de "Kerkepad-wis-
seltrofee", vorig jaar gewonnen door
de Boonk 1.

Op woensdag 28 november a.s. van
14.00 tot 17.00 uur houden wij de jaar-
lijkse verkoopmiddag van artikelen,
vervaardigd in onze afdeling bezig-
heidstherapie door de bewoners.
Er is ook dit jaar een grote verzame-
ling van allerhande artikelen te koop.
Aangezien de verkoop van deze arti-
kelen een enorme stimulans betekent
voor de bewoners om door te gaan
met dit werk, wordt uw komst door
ons ten zeerste op prijs gesteld.

De Direktie.

Rode Kruis
afdeling Welfare
Ook dit jaar houdt de Welfare haar
jaarlijkse verkoopmiddag. Op de
handwerkmiddagen in de Wehme en
door thuiswerkers -sters zijn veel
mooie en practische werkstukken ge-
maakt.
er is een grote verscheidenheid van ar-
tikelen, voor ieder wel iets naar zijn
gading.
We hopen dat u ook dit jaar weer komt
kijken en kopen om zo ons werk te
steunen.
Tot ziens op woensdagmiddag 21 no-
vember in de „Wehme".

Tentoonstelling
Van 15 november tot 10 december is
er in de galerie van de openbare bi-
bliotheek de tentoonstelling PINOK-
KIO te zien.
PINOKKIO is een onderwerp dat zo-
wel bij groepen als individuele perso-
nen binnen en buitenschoolse belang-
stelling kan ondervinden.

De Stichting Landelijke Ondersteu-
ningsinstituut Kunstzinnige Vorming
(LOKV) heeft kunstenares Dirkje
Kuik opdracht gegeven tot het maken
van twaalf etsen. Deze zijn op de ex-
positie te bezichtigen, alsmede vele
afbeeldingen van illustraties van Pi-
nokkio uit binnen- én buitenland.
Een overzicht van wat men in de
speelgoedhandel tegenkomt is ook
onderdeel van de tentoonstelling.
Ook worden vergelijkingen getrokken
met andere kinderboeken evenals
met het poppentheater, de poppen-
kast en de Commedia delFArte.
Bij de expositie is een boekje te koop,
geïllustreerd met vele afbeeldingen.
De expositie is geopend tijdens de
openingsuren van de bibliotheek en
de toegang is gratis.

Lezing over stuifmeel
Stuifmeel het volmaakte voedsel uit
het woestijngebied Arizona, dus zui-
verder en krachtiger dan het Europese
stuifmeel.
De geneeskrachtige verjongende en
ziektebestrijdende werking van deze
complete voedingsstof is moeilijk te
geloven, maar ze is volledig bewezen.
Ouderdomsverschijnselen, spijsverte-
ringsstoornissen, zieken aan de pros-
taat, keelpijn, acné, moeheid, seksue-
le problemen, allergie en tal van ande-
re kwalen zijn met succes behandeld
met bijenstuifmeel en tevens is aange-
toond, dat hele bevolkingsgroepen
voor wie dit het hoofdbestanddeel
van hun voedsel vormt, een ijzerster-
ke gezondheid genieten.
Voor informatie: Albertina van Zee-
burg en Gerda Heersink.

(Zie advertentie)

Tentoonstelling 'De Vogelvriend'

Bij de opening van de jaarlijkse clubtentoonstelling van de vogelver.
'De Vogelvriend', gehouden in zaal Schoenaker werd de heer A.
Meenink uit Hengelo benoemd tot erelid van de vereniging. Voorzit-
ter T. Eykelkamp overhandigde de heer Meenink daarbij een fraaie
klok als aandenken. De heer Meenink verwierf deze onderscheiding
door z^jn niet aflatende ijver en inzet voor de Vogelvriend als be-
stuurslid (penningmeester), commissaris van materiaal, keurmeester
en als opleider van keurmeester.

Zijn grote vakkennis op dit gebied
werd onlangs ook door de wereld-
bond gehonoreerd toen hij werd aan-
gezocht als keurmeester voor de we-
reldkampioenschappen welke in ja-
nuari a.s. plaats hebben in de Hanze-
hallen te Zutphen.
Ook voorzitter T. Eijkelkamp kreeg
een onderscheiding vanwege het feit
dat hij 25 jaar lid van de vereniging
was, waarvan alweer acht jaren als
voorzitter.
De vereniging hield dit jaar voor de
vijftiende maal de clubtentoonstelling
in zaal Schoenaker, reden waarom
zaalhouder de heer Th. Schoenaker in
het zonnetje werd gezet. Voor zijn
hulp en medewerking kreeg de heer
Schoenaker een oorkonde uitgereikt.

VEEL BEZOEK OP ZONDAG
In tegenstelling tot de zaterdag trok
de tentoonstelling op zondag veel kij-
fcers. De tentoonstelling was fraai op-
gesierd met bloemstukken, vervaar-
digd door de dames van de leden.
De mooiste vogel van de tentoonstel-
ling was de Gloster Consort van de
heer W.A. Berendsen. Het diertje ver-
wierf 91 punten.' De keurmeesters
Seinhorst uit Arnhem, Jacobs uit Vra-
gender en Grafhorst uit Apeldoorn
kenden de volgende prijzen toe:

Kleurkanaries: 2 vogels eigen kweek:
l. B. Horsting, 2. B. Horsting, 3. W. Be-
rendsen.
Enkelingen: 1. H. Stokkink, 2. Th. Eij-
kelkamp, 3. B. Horsting.
Postuur: In deze catagorie werden alle
drie prijzen veroverd door de heer W.
Berendsen.
Bastaarden: 1. J.G. Mullink, 2. G.J.
Groot Jebbink.
Tropen: 1. B. Horsting, 2. E. Plijter. C-
klasse Ie prijs E. Plijter.
Grasparkieten: 1. H.L. Harmsen, 2.
H.L. Harmsen. C-klasse 1. A. Docter.
Grote parkieten: In deze klasse ver-
wierf de heer H.L. Harmsen alle drie
prijzen.
Derby's: Kanaries: H. Stokkink. Pos-
tuur: Mevr. Harmsen-Esschendal.
Bastaarden: G.J. Groot Jebbink.
Grasparkieten: H.L. Harmsen, Grote
parkieten: Harm Harmsen.
De jeugdprijzen gingen naar Jan Be-
rendsen, Robert Kuiperij, Harm
Harmsen, Edwin Docter en Bert
Harmsen.

Het bestuur van de Vogelvriend kan
op een geslaagde tentoonstelling te-
rugblikken. Erkentelijk is zij voor de
vele hulp van particulieren en zaken-
mensen in het bijzonder voor de ge-
schonken prijzen en ereprijzen.



Voetbalvereniging "Vorden" wil
volgend j aar starten met de bouw
van een nieuwe akkomodatie
De voetbalver. "Vorden " is voornemens om in augustus 1985 te starten met de bouw van een nieuwe kan-
tine annex kleedakkomodatie etc. 'Wij moeten wel want de huidige kantine verkeert in een slechte
staat. De vloeren en het dak zijn in feite aan vernieuwing toe. Reparareren of restaureren kost echter
veelgeld. Ook zijn wij jaarlijks veelgeld kwijt aan energiekosten. Alleen de verwarming in de kantine
kost jaarlijks zo 'n 9000 gulden. Dan zijn de verwarmingskosten van de kleedkamers daarbij nog buiten
beschouwing gelaten. De enig juiste oplossing is om de huidige kantine af te breken en een nieuw pand
te bouwen". Dit zegt Jan van Ark, voorzittervan devoetbalver. "Vorden" en tevens voorzittervan deakti-
viteitencommissie van deze vereniging.
BIJNA DRIE TON
Bij "Vorden" is men zich er overigens
terdege van bewust dat zo'n nieuwe
akkomodatie wel een paar slordige
duiten kost.

Jan van Ark: "Inderdaad niet goed-
koop. Wij ramen de totale kosten op
250.000 - 300.000 gulden. Ik ben van
mening dat de vereniging daarvan
toch zeker zelf een paar ton op tafel
moet leggen. Wij hebben inmiddels al
een flink bedrag opzij gelegd. Middels
bingo-avonden, bazars en allerlei an-
dere aktiviteiten hopen we een dusda-
nig bedrag bijeen te krijgen, dat we
een flink eind in de goede richting ko-
men. In feite willen we zo min moge-
lijk een beroep op de gemeente doen",
aldus Jan van Ark.

ADVIEZEN
Intussen heeft het bestuur van "Vor-
den" die een goeie relatie met het ge-
meentebestuur onderhoudt, wel een
paar gesprekken gehad met de direk-
teur gemeentewerken de heer Hen-

driks. Dit alles vanuit de gemeentelij-
ke zijde in een adviserende sfeer.
Het gebouw dat het bestuur voor
ogen staat komt direkt naast de huidi-
ge kleedkamers. De kantine zal aan de
linkerzijde worden gebouwd met
daarbij een nieuwe afdeling voor de
scheidsrechters. Verder een berg-
plaats, een koeling plus nog een ruim-
te waar de materialen kunnen worden
opgeslagen.
De huidige ingang van het sportpark
zal daardoor verplaatst worden naar
het linker gedeelte van het sportpark,
direkt naast het zwembad.
Op de plek waar thans de kantine is ge-
huisvest zal een oefenhoek worden
geschapen.
Jan van Ark: "Deze oefenhoek heeft
een dusdanige afmeting dat we daar-
door geen vierde speelveld nodig heb-
ben. Dit wordt deels ook veroorzaakt
doordat het ledental vrijwel stabiel
blijft of hier en daar een lichte daling
vertoond. Echter allemaal begrijpelijk
want vergeleken bij een aantal jaren
geleden kiest men nu voor één sport.

Het moet ook allemaal maar betaald
kunnen worden", aldus Jan van Ark.
Het bestuur van "Vorden" zal één de-
zer dagen een architekt in de arm ne-
men om op korte termijn over het de-
finitieve financiële plaatje te kunnen
beschikken.

Het ligt in de bedoeling dat bij de
bouw van de nieuwe akkomodatie
Vordense firma's ingeschakeld zullen
worden.

GROTE BAZAR
Intussen gaan de akties bij "Vorden"
onverdroten voort. Zo wordt er vrijda-
gavond, zaterdagmiddag (vanaf 16.00
uur), zaterdagavond en zondagmid-
dag 18 november in 't Pantoffeltje een
groots opgezette bazar gehouden,
waarbij vele prijzen te verdienen val-
len. Vrijdagavond 16 november vindt
tevens om 21.30 uur in 't Pantoffeltje
de trekking plaats van de verloting die
ter ondersteuning van de aktiviteiten
van de jeugdafdeling en voor het nieu-
we clubhuis werd gehouden.

't Stampertje
Jeugdsoos 't Stampertje houdt aan-
staande woensdag, 21 november weer
een informatieavond voor jongeren,
met als onderwerp: gevangenis en ju-
stitie.
Deze avond zal verzorgd worden door
tw ee ex-gevangenen die nu meewer-
ken aan het voorlichtingsprojekt van
de BWO (Bond van Wetsovertreders).
Zij zullen eerst een diaserie laten zien
over gevangenissen in Nederland.
Daarna zullen ze vertellen over hun
ervaringen met politie, justitie, gevan-
genissen en andere zaken waar je be-
ter niet mee te maken kunt krijgen.
Natuurlijk kun je aan hen ook alle mo-
gelijke vragen over dit onderwerp stel-
len, en met ze in diskussie gaan.
De informatieavond begint om 8 uur.
De medewerkers van de jeugdsoos
nodigen alle jongeren van Vorden uit
om bij deze informatieavond aanwe-
zig te zijn.

Leerzame avond
"Oud-Vorden"
"Volksverhalen" was het onderwerp
dat door de heer Krosenbrink, direc-
teur van het Staring-Instituut, voor de
vereniging "Oud-Vorden" vorige
week dinsdag in een tot de laatste
plaats bezet 'Pantoffeltje1 werd behan-
deld.

Voor de pauze gaf de spreker een
overzicht van de herkomst, het ont-
staan en de betekenis van de volksver-
halen die soms reeds honderden jaren
oud zijn. Meestal doorverteld op lange
winteravonden bij het knappende
haardvuur en op die manier in stand
gehouden. Nu, met de televisie en de
kleinere gezinnen, gaan veel van deze
verhalen verloren als ze niet tijdig op-
geschreven worden.
Na de pauze vertelde hij in dialekt en-
kele van deze verhalen. Mede door de
deskundigheid van de heer Krosen-
brink was deze avond bijzonder leer-
zaam voor de vele aanwezige leden
van de vereniging.

Nogmaals verzoekt de vereniging
"Oud-Vorden" om foto's van de voor-
malige watermolen bij Kasteel Vor-
den terinzage te krijgen. Mocht u de
beschikking hierover hebben dan
gaarne een berichtje aan de heer R.
Kater, tel. 1668, of mevr. Vreeman,
tel. 1253. Bij voorbaat dank!

BURGERLIJKE
STAND

Kerstsfeer met
Sint Nicolaas?
U zult U afvragen wat Kerst met Sint
Nicolaas heeft te maken? Naar Neder-
landse begrippen niet veel, maar in de
ons omringende landen is het heel
vanzelfsprekend, dat een soort Sinter-
klaas, (de Kerstman dus) kado's onder
de kerstboom legt.
Bij ons is de pakjes avond op 5 decem-
ber en we hebben voor U dan ook een
waardevolle kado tip.
Hoeveel Vordenaren zouden blij te
maken zijn met een Kerst L.P. van het
Vordens Mannenkoor?, maar vooral
oud Vordenaren of mensen die op een
of andere manier een binding hebben
met Vorden zullen zeker blij en ver-
rast zijn met een Kerstplaat of casset-
te.
Voor de kwaliteit van de Kerst muziek
hoeft U het beslist niet te laten.
Er is zorgvuldig gekozen uit bekend
Nederlands repertoire, maar ook en-
kele Russische, Franse en siciliaanse
werken staan garant voor ruim 40 mi-
nuten luistergenot.
Als U een dezer dagen uw Sint Nico-
laas inkopen doet, en U wilt eens iets
geven van "eigen bodem", dan is de
Kerstplaat van het Vordens Mannen-
koor een kado tip die zeker het over-
wegen waard is, fijn om te krijgen, ori-
gineel om te geven!
Zie ook advertentie in dit blad.

Er waren 50 deelnemers. De vele prij-
zen werden uitgereikt door B. Rege-
link. De uitslagen luidden als volgt:
A-klasse: 1. G. Versteege, 2. W.D.
Wisselink, 3. J. Luiten.
B-klasse: 1. W. Fleerkate, 2. M. Maal-
derink, 3. P. Reinders.
Toer-leden: 1. J. Bakker, 2. T.A.B. En-
zerinjO. J. Slagman.
Toer^É-leden: 1. G.M. de Haan, 2.
A.W. maalderink, 3. H.J. Hissink.
Motoren: 1. H.W. v.d. Wal.
Poedeloriis: B. Menkhorst.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: F.A. Keune en
A.G. Peters
GEHUWD: J.M. Hengeveld en I. Ha-
ringsma; A.R. Jas en E.W. Egbers; H.
Langeveld en H. Paulusma.
OVERLEDEN: Geen

15 nov. Bejaardenkring Dorpscentr.
16 nov. Jong Gelre reg.alg. leden

vergadering De Boggelaar
19 nov. Jong Gelre agrar. gespreks-

groep Dorpscentrum
20 nov. Bijeenkomcst KPO
20 nov. NCVB
21 nov. H.V.G. Vorden Dorp
24 nov. Feestavond H.S.V. de Snoek-

baars, De Herberg
24 nov. Vordens Toneel Dorpscentr.
29 nov. Bejaardenkring Dorpscentr.
30 nov. Jong Gelre alg. ledenverg.

Hotel Bloemendaal
17 dec. H.V.G. Vorden Dorp Kerst
18 dec. NCVB Kerstviering
18 dec. KPO kerstavond
19 dec. Bejaardenkring Dorpscentr.

Kerst

W^ldrit ,
Graafschaprijders j
De Vordense auto- en motorclub De
Graafschaprijders" hielden haar jaar-
lijkse wildrit. Deze orienteringsrit was
uitgezet door H.B.J. Horsting en B.
Regelink en werd volgens het KNMV
regelement gereden (A en B klasse).
De start en finish was bij café-restau-
rant Eijkelkamp en de totale lengte
van de A+B klasse was 61 km en van
de toerklasse 52 km.

"Vqden '64'
Vierde lustrum gezellige en
sportieve happening
Uit Den Haag, Haarlem, Lelystad,
Emmen (om maar een paar plaatsen
te noemen) waren oud-leden van de
Vordense zwem- en poloclub "Vorden
'64 zaterdag naar Vorden gekomen
om het vierde lustrum te vieren. Dit
tot grote vreugde van het bestuur dat
weken in touw is geweest om deze
reunie te doen slagen.

Het was deze dag niet alleen begon-
nen om oude herinneringen op te ha-
len, nee de dames en heren van de
ploeg uit de beginjaren gingen vrijwel
allemaal weer te water. Dit gebeurde
zaterdagmiddag in het overdekte
zwembad te Eefde waar allereerst een
wedstrijd werd gespeeld tussen het
damesteam uit 1964 en een team uit
1974. Hier bleek dat de jaren inder-
daad bij het team uit 1964 niet stil zijn
blijven staan. De inzet en techniek
was ruim voldoende, de snelheid was
hier en daar duidelijk verdwenen. Het
team uit 1974 met onder meer de zus-
jes Sikkens in de gelederen wonnen
duidelijk met 9-3. Voor de "oude gar-
de" scoorden Gerda Verstoep, Jet
Smit en Truus Oonk.

Even later vlogen de spetters eraf toen
het herenteam uit 1964 de strijd aan-
bond met de jongere tegenstanders
uit 1974. Hier werden de aloude tru-
cendozen wijd open gezet en ontstond
er een vinnige strijd. De oudjes deden
het uitstekend en waren op z'n minst
een gelijkwaardige partner. De strijd
ging tot 5-5 gelijk op (voor de oudjes
scoorde Geertjan Sikkens vier keer).
In de laatste minuut hielp Johgn Hols-
beke de ploeg uit 1964 via een straf-
worp aan de verdiende 6-5 zege.
's Avonds een gezellig feest in "De
Herberg" met medewerking van het
orkest "Transit".

Zaalvoetbal
Rietmolen l - Velocitas l
Deze wedstrijd kenmerkte zich aan
Velocitaszijde door twee geheel ver-
schillende speelhelften. Al snel na-
men de Vordenaren door Richard
Hartman met 1-0 de leiding, maar
hierna verzandde het spel in een geza-
pig partijtje.
Vooral de aanvallers verzuimden mee
te verdedigen en dit gaf Rietmolen de
gelegenheid vijfmaal op rij te scoren
en zodoende met een 5-1 voorsprong
de rust in te gaan.
In de rust werden er over en weer en-
kele harde woorden gesproken, die
hun uitwerking niet misten.
Velocitas begon direkt zeer agressief
en, nadat Rietmolen eerst nog op 6-1
kwam, scoorde de Vordense ploeg
viermaal binnen acht minuten (6-5).
Hierna trad een kleine adempauze in,
waarin beide teams elkaar in even-
wicht hielden, maar Jan Addink zorg-
de vier minuten voor tijd voor de ver-
diende gelijkmaker: 6-6. Andere doel-
puntenmakers: Jan Addink nog 2x en
Heimoed Megens 2x.

Uitslagen
Rietmolen l - Velocitas l: 6-6; Riet-
molen 2 - Velocitas 2:2-3; Velocitas 3 -
Halfweg '78 6:3-6; Velocitas 4 - Anda-
rinyo 4: 4-0 (oefenwedstr.); Velocitas
dames -Z.V.U. '81 dames: 0-6 (oefen-
wedstr.).

Programma
Maandag 19 november te Vorden: Ve-
locitas 2 - D.E.O. l 19.00 uur; Veloci-
tas l - Vios B. l 19.45 uur (oefen-
wedstr.).
Maandag 19 november te Doetinchem:
Zavodo '76 5 - Velocitas 3 21.40 uur.

Volleybal
Merkwaardig incident bij
volleybalwedstrijd Dash
dames tegen EvocEmmeloord
In de damesvolleybalwedstrijd tussen
de damesploegen van Dash uit Vor-
den en Evoc uit Emmeloord deed zich
in de vierde set een merkwaardig inci-
dent voor. Dash dat de vierde set be-
gon met een 1-2 achte^^id, werd bij
het begin van deze s^Fstormachtig
aangemoedigd door het Vordense pu-
bliek. Onder hen een toeschouwer die
bij elke aktie luid op zijn toeter blies.
De scheidsrechter pikte dit echter niet
en verbood het getoetejfce supporter
ging echter onverdrotiW'oort. Enfin
veel geharrewar, de scheidsrechter
kwam van zijn hoge zetel naar bene-
den, veel gepraat, waarna de wedstrijd
werd voortgezet.
Het jeugdige Vordense team was door
dit gekrakeel echter zo uit haar doen
geraakt dat de set met niet minder dan
3-15 verloren ging, waardoor Evoc de
terugreis naar Emmen met een 3-1
overwinning in haar bagage, kon aan-
vaarden.

jSchooldammen
Zaterdag 17 november vindt weer het
jaarlijkse schooldamtoernooi plaats.
Alle lagere scholen in Vorden en om-
streken geven acte de presence met
een viertal om te trachten een van de
drie prjzen weg te halen. School 't Ho-
ge verdedigt het kampioenschap van
Vorden. De wedstrijden vinden plaats
van half tien tot plm. 12 uur in zaal
d'Olde Smidse.

Speelgoed voor Tanzania
Na ervaring met twee eerder gehouden speelgoedakties,
waarvan de laatste "Speelgoed voor Libanon" een groot suc-
ces was, is dit jaar, door de gezamenlijke Rotary Clubs uit
Apeldoorn, Zutphen, Brummen, Deventer, Gorssel, Voorst
en Beilen, wederom een speelgoedaktie gestart van 10 tot 30
november.
De keuze van Tanzania is voortgekomen uit kontakten ter
plaatse, van een van de organisatoren, met de Nederlandse
ambassade, de overheid in Dar-es-Salam, UNITA en verte-
genwoordigers van UNO.
Hoewel in een land als Tanzania speelgoed niet direkt als
eerste prioriteit zal worden gezien, zou een zending, mits
goed gedistribueerd, bij vorming en opvoeding van beteke-
nis kunnen zijn, vooral omdat ter plaatse vrijwel niets be-
schikbaar is.
Bij deze inzamelaktie wordt gedacht aan eenvoudig tweede-
hands speelgoed zoals blokken, lego, ballen, poppen e.d. In-
gewikkeld mechanisch of elektrisch speelgoed is niet te ge-
bruiken, door gebrek aan elektriciteit en reparatiemogelijk-
heid.
Het transport van de ingezamelde goederen wordt verzorgd
door een ter plaatse werkzaam Nederlands bedrijf. Voor de
distributie van de goederen zal gebruik gemaakt kunnen
worden van de Witte Paters, die hiermee in Tanzania een rui-
me ervaring hebben.
Wat we vragen aan onze plaatselijke bevolking is heel sim-
pel: Wanneer U enkele van de vele vreugdeloze slachtoffer-
tjes van armoede en ellende wilt helpen, geeft dan Uw oude
en niet meer gebruikte speelgoed, voor dit goede doel, aan
ons. Wij zorgen er dan voor dat het ter plaatse aankomst en
op een goede wijze gedistribueerd wordt.
Stel het niet uit, doe het nu! Met Uw hulp begint dan in fe-
bruari een regelmatige verzending van (gebruikt) speelgoed
naar Tanzania.
Uw bijdrage wordt gaarne tegemoet gezien op het verzamel-
adres: J.J.A. Greven, Willem Alexanderlaan 5, Vorden. Tel.
05752-2360.
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Voor schoenreparatie
naar uw vakmanschoenwinkelier voor

echt ambachtelijk vakwerk,
prima service, lage prijzen.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 1 4 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Bovendien ging Carla Jansen in de
tweede set door haar enkel. Een geluk
bij een ongelukje was in dit verband
het door coach Ab Polderman inbren-
gen van Gerrie Koren voor de zojuist
genoemde Carla Jansen. Gerrie Ko-

ren speelde op de midplaats een pri-
ma wedstrijd en mede door haar in-
breng won Dash de derde set met
15-10. De beide eerste sets waren
geëindigd in respektievelijk 11-15 en
6-15.

DE GROTE VRAAG TIJDENS ELFDE VAN DE ELFDEBAL

Wie wordt de nieuwe Prins
in het Deurdreajersrijk
Zaterdag 17 november a.s. zal des avonds te 20.11 uur het traditionele elfde van de elfdebal
derKarnavalsvereniging "DeDeurdreajers"in residentie Schoenaker op de Kranenburg in
alle hevigheid losbarsten. Op deze avond zal op karnavaleske wijze afscheid worden geno-
men van Prins Harry de Tweede, die het afgelopen karnavalsjaar heeft geregeerd over het
Deurdreajersrijk onder het motto "Leut inleveren, dat nooit".

Niemand uit het Deurdreajersrijk, zal
er aan twijfelen, dat dit afscheid kort
zal zijn, geheel overeenkomstig de
stijl van Prins Harry.
Ook zal dit afscheid in het teken staan
van de afsluiting van het 25e karnaval
dat door de Deurdréajers is georgani-
seerd.

Maar de Deurdréajers dreajt gewoon
deur, hetgeen betekent dat weer een
nieuw karnavalsseizoen voor de deur
staat, met als hoogtepunt de installa-
tie van een nieuwe regerende vorst
over hel deurdreajersrijk, die op die-
zelfde avond zijn intrede zal doen, en
zich zal presenteren als de nieuwe
Prins der Deurdréajers 1985.
Dit geheel zal worden gepresenteerd
door President Gerard, bijgestaan
door zijn raad van elfj terwijl zeker
ook onze charmante mini en senio-
rendansgarde's niet zullen ontbreken,
daar zij zich zullen presenteren met
de show en gardedans.
Op present zullen zijn "De Deurdréa-
jers hofliederentafel", terwijl het dans
en showorkest "Sunday" zal zorg dra-
gen voor de muzikale omlijsting, dat
garant staat voor een veelvuldig ge-
bruik van de dansvloer.

Tot slot zorgt de traditionele Deur-
dreajersborrelbus weer voor een veilig
en wel thuis in de kleine uurtjes.
Het bestuur, en alle Deurdréajers ho-
pen U samen met onze nieuwe Prins
te mogen ontvangen in onze residen-
tie, en rekenen gezien de lage entree-
prijs op Uw aller komst als echte
Deurdreajer of Deurdréajers in wor-
ding, dus tot 17 november a.s. U bent
allen van harte welkom.

Prins der Deurdréajers 1985
Als ingezetene van het achtkastelen-
dorp Vorden, ben ik door het bestuur
der Karnavalsvereniging "De Deur-
dréajers" benaderd om mij kandidaat
te stellen als nieuwe Prins en regeer-
der van het Deurdreajersrijk 1985, als
opvolger van mijn voorganger Prins
Harry de tweede.
Ik heb gemeend deze vraag met JA te
moeten beantwoorde, hetgeen bete-
kent dat je er meteen middenin zit,
want gelijk staat de Deurdreajersdele-
gatie bij je op de stoep, en onder het
genot van een kouwe klets was de
zaak snel bekeken.

Maar goed U zult zich afvragen wie ik
eigenlijk ben, en dat is een goede

vraag die U beslist moet opzoeken.
17 november weet U het beslist, maar
misschien kan de volgende profiel-
schets U alvast helpen met de op te
zoeken vraag.

Profielschets Prins .... 1985 der Deur-
dreajers
Als afgezant van het Binnenhof, en
ontwikkelaar van alle negatieve perso-
nen, nodig ik alle ja- en neeknikkers
uit voor mijn installatie als prins...
1985 der Deurdréajers, op zaterdag 17
november a.s. in residentie Schoena-
ker op de Kranenburg.

Als tapkastspecialist, organisator van
al wat leeft, speelt en beweegt, wil ik
voorgaan als opperproever van D.O.
l, een produkt dat tot doel heeft er een
getapte avond van te maken, want
mijn motto zal zijn VOLLE VATEN
KLINKEN HET MOOIST.

Tot 17 november a.s., was getekent.
Prins.... 1985.

Programma karnaval 1985
Zaterdag 17 november: Elfde van de
Elfdebal in residentie Schoenaker,
m.o.a. afscheid Prins Harry de tweede
en installatie prins 1985.



Kom ook naar de grote

BAZAR
vrijdag 16 november

19.00 - 24.00 uur,
Zaterdag 17 november

16.00 - 24.00 uur
Zondag 18 november
14.00 - 20.00 uur.

in „'t Pantoffeltje"
A.C. v.v. "Vorden"

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Donderdag 1 5 november

KLAVERJASSEN
en

JOKEREN
mooie prijzen!
in het clubhuis

aanvang 20.00 uur.
A.C. v.v. "VORDEN"

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410
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BAZAR
vrijdag 16 november

19.00 - 24.00 uur
Zaterdag 17 november

16.00 - 24.00 uur
Zondag 18 november

14.00 - 20.00 uur.

in „'t Pantoffeltje"
A.C. v.v. "Vorden"

Te koop: gr. Y b+ beren. Hoge
index.
D. Lettink, Lieferinkweg 1,
Vorden. Tel. 05753-1526.

Te huur: eventuele kamers in
Vorden.
Brieven onder nummer 27-1
Buro Contact.

Te koop: antieke kast massief
eiken. Boekenkast 220 hoog
/150 breed. Gefineerd eiken.
Tel. 05752-6791.

'Meneer de Baron is nog niet
thuis'. Daarom kun je een ka-
mer huren in zijn riante land-
huis. Twee kamers vrij:
f 330,- en f 525,- p/m incl.
Bel. 08340-46632.

Donderdag 1 5 november

KLAVERJASSEN
en

, JOKEREN
mooie prijzen!
in het clubhuis

aanvang 20.00 uur.
A.C. v.v. "VORDEN"

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

De trekking van de grote

VERLOTING
i

in het kader van

'BAZAR '84'
is op vrijdag 16 november

21.30 uur in
„'t Pantoffeltje"

A.C. v.v. "VORDE N"

LEGO

Bazar Bazar Bazar Bazar
in het souterrain van

'Villa Nuova'
Zutphenseweg 73 - Vorden

op woensdag 28 november

van 14.00 -17.00 uur

Verkoop van o.a.:

kleedjes, schortjes, glasschildering,

poppen, houtwerk, wanddecoratie.

KOMT DAT ZIEN!!!!!

Bazar Bazar Bazar Bazar

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenverzekerlng
voor inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/a> excl. glas en

f 0,95 °/oo Inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 «A».

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrislco's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Wamsveld.
Telefoon 05750 - 26 222.

O.W.M. VORDEN w.a.

Rode Kruis afd. Welfare
Woensdag 21 november van 14.00

tot 17.30 uur in de „Wehme"

Grote verkoop
van mooie en practische werk-

stukken.

Tot ziens. Koffie is klaar.

Grindtegels 40 x 60 v.a. 3,75 De trekking van de grote
Betontegels 30x 30 1,- . — .,. s\-rt*is^
Diverse sierbestrating. VERLOT l IM\3
G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
Ruurloseweg 45-47, Vorden. in het kader van
Tel. 05752-1217 of 1811.

'BAZAR '84'
is op vrijdag 16 november

Benzine, dieselolie, petro- 21.30 uur in
leum bij de vrije pomp steeds ^ Pantoffeltje"
lage prijzen. A £ v.v. "VORDEN"
G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
Enkweg 3, Vorden
Tel. 05752-1811 of 1217.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

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

AUTORIJLESSEN?

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

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Voor dames en herenonder-
goed van Hollandia en ten Cate
naar

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Slagerij Krijt
Lekker vlees voor de

diepvries.

Voor- en achterbouten,
diepvriesklaar

vanaf 7,65 per kg.
Hele en halve varkens,

diepvriesklaar
vanaf 6,15 per kg.

Wij verzorgen alle
huisslachtingen

Slagerij Krijt
Dorpsstraat 32, Vorden.

Telefoon 1470.
DE VAUWEIDE

Violen
Azalea

20 stuks

1 stuk

8,75
5,75

Brood
lekker gebakken, zo uit de oven in

de winkel.

Echte Bakker

ASSELT
Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384

Tjeerd Veldstra
in Vorden

Filmavond
met uitleg over de Wereld-

kampioenschappen vierspannen.

Iedereen is van harte welkom.

Entree f 7,50 incl. kopje koffie.

Aanvang 20.00 uur op donderdag

22 november in de grote zaal van

Hotel Bakker.

jLCarraro en Honda
^^2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers, Ploegen, Frezen,

Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

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

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

VORDEiM - KRANENBURG

m
CONFECTIE EN MODE

• t i l

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

7983 Visa Super E
1983 BX 14 RE
1983 GSA Special (LPG)
\l983Visa11 RE (LPG)
ï983 2CV6 Club
1983 Visa G T
J 982 Renault GTL
1982CXAthena(LPG)
1982 Visa Super E
1982 GSA Special
1982 Visa Club

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,

Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-

bogen.

Martei
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Gezellige, suède mocassin met
behaaglijke pluche voering in

een folkloristische styling.
Cadeauprijs

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

__ _ _ _ m Vrijdags open tot 9 uur.

Grote kollektie
damesmantels - jacks en coats - Herenjacks -
jagersjassen
coats en prachtige
herenpullovers.

Modecentrum

Ruurlo

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Kom ook naar de grote

BAZAR

vrijdag 16 november
19.00 - 24.00 uur

Zaterdag 17 november
16.00 - 24.00 uur

Zondag 18 november
14.00 - 20.00 uur.

in „'t Pantoffeltje"
A.C. v.v. "Vorden"

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

A(tijd alle

modellen n

7982 Mitsubishi Colt GL
1981 Toyota Carina
1981 Mazda 626
1981 GSA Break (LPG)
1981 GSA Club
1981 Visa Super E
1981 2CV6 Special
1981 2CV6 Charleston
1981 Renault 18 TS-
7987 Saab 900 GLS

1980 GSA Pallas (LPG)
1980Dyane6
1980 Renault 18 TS (LPG)
1979 2CV6 Club
1979 Talbot Horizon
1979CXGTI
1979 CX Prestige Autom.
1979 GSX 3
1979 Honda Accord
1978 Opel Ascona

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

DeVenterkamp 11. Ruurlo. f el 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA



OTTEN
GRAAG

en hij gunt U van harte hetzelfde!

Hij heeft dan ook besloten om
zijn ambachtelijke zitmeubels
rechtstreeks aan u te verkopen!
Zó vanuit de fabriek in uw
huiskamer! Niet alleen de
snelste, maar vooral ook
verreweg de goedkoopste
manier voor u!

Uw voordeel is heel groot.

Door deze verkoopmethode en
een rationele produktie kan
OTTEN de laagste prijzen
vragen. Kom zelf maar kijken!

Vakmanschap en ervaring.

OTTEN weet waarover hij
praat als hij 0t heeft over
fauteuils, 2-zits en 3-zits-
banken, want hij maakt al 60
jaar meubels. Van het mooiste
eikehout, afgewerkt met het
fijnste leer of de mooiste stof.
Topkwaliteit dus!
En een ruime keus in
modellen, houtkleur, leer en
stof. Teveel om hier op te
sommen. Voor elk wat wils!
Ook verwerking van vormkoud-

schuim als vulling, dus
verhoogd zitkomfort.
Met 5 jaar garantie.

OTTEN kan lang praten over
zijn klassemeubelen, maar hij
heeft veel liever dat u komt
kijken! Kom en overtuig u dat
hij niet overdrijft! Hij start de
fabrieksverkoop op

vrijdag 16 november 1984

's middags om 14.00 uur met
een open huis tot 21.00 uur en
zaterdag 17 november van
9.00-18.00 uur.
Daarna zijn de openingstijden
van de verkoophal maandags
t/m vrijdags van 9.00-18.00
uur. Zaterdags tot 16.00 uur,
vrijdags tot 21.00 uur (koop-
avond).
Voor iedere bezoeker is er een
kopje koffie.
Als u de bon uit deze adver-
tentie meeneemt, krijgt u nog
een aardige attentie ook!

Eindeloze garantie
op de konstruktie
van het bankstel!

mimiset kado

Gedurende de eerste maanden
bij aankoop van welk bankstel
dan ook een
mimiset kado!

Tot ziens bij OTTEN!

HALLE
dorpsstraat 20
Parkeerplaatsen ruimschoots
aanwezig.

Deventer Goor

Zeddam Ulft Bocholl (WOld

Rechtstreeks van ons aan U!
i

Eigen bezorgdienst, daardoor
voor u geen extra kosten.

voor een aardige attentie
van OTTEN. Vul in en
neem mee!

Meubelfabriek Otten b.v.
\
! Naam

l Adres

Woonplaats
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