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Bazar Sueters opent in Vorden

Vorden is weer een winkel rijke r, in de vorm van een bazar. Dat houdt in alles te koop op gebied van huishoudelijke artikelen, al-
lerlei speelgoed en cadeaux. De fa. Sueters is zeer ruim gesorteerd in merk artikelen. Een en ander is mooi overzichtelijk opge-
steld in een oppervlakte van plus minus 100 vierkante meter.
De zaak is gevestigd in de voormalige Bondsspaarbank aan de Dorpsstraat. Op de dag van de opening mocht de fam. Sueters
veel bloemen en cadeaux in ontvangst nemen van enthousiaste belangstellenden. 4fe

Helmink Woningiiirichting
opent filiaal te Eibergen

Nog voor de Kerstmis zal de Fa. Helmink te Vorden, een filiaal openen
te Eibergen. Dit betekent 500 vierkante meter bedrijfsruimte meer.
Op gebied van woninginrichting heeft de Fa. Helmink zich een goede
naam verworven in de gehele Achterhoek. Veel levert men ook nu al
buiten de gemeente Vorden.
Door deze uitbreiding wil men het assortiment nog grote maken en de
keus op gebied van eethoeken, bankstellen, slaapkamers enz. verbre-
den. Een van de zoons van de heer Helmink zal in het filiaal te Eiber-
gen de leiding op zich nemen. De heer Helmink ziet de toekomst nog
optimistisch tegemoet, anders had men deze stap niet ondernomen.
Door kwaliteit te leveren en service te verlenen heeft de Fa. Helmink
een vertrouwde naam opgebouwd in de afgelopen jaren.
Volgend jaar hoopt men het 25 jarig bestaan te vieren, wij wensen de
Fa. Helmink met dit nieuwe initiatief en start van hun nieuwe filiaal
veel succes.

Feestavonden Openbare
Lagere Dorpsschool
De jaarTflfse feestavonden van de openba-
re lagere dorpsschool, welke ook dit jaar
weer in het Dorpscentrum werden gehou-
den, trokken beide keren een bomvolle
zaal. Burgemeester Mr. M. Vunderink en
zijn echtgenote, waren eveneens onder de
belangstellenden. Tijdens zijn openings-
woord ging het hoofd der school meester
G.W. Brinkman in op een aktuele gebeur-
tenis.
Hij stelde dat hij het bijzonder jammer had
gevonden dat Charl Schwietert geen staats-
sekretaris van onderwijs was geworden, zo-
dat de scholen in Vorden dan niet zouden
behoeven te bezuinigen. Zijn salaris zou
hier dan mooi voor gebruikt kunnen wor-
den. "Maar helaas, zo zei Brinkman, Charl
Schwietert is eruit gemieterd".
De feestavond op zich bestond uit twee de-
len. Voor de pauze voerden de leerlingen

Gemeentenieuws
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( ieerkcn: v r i j i l ' l o t 11.00 uur - S p r e e k u u r wethouder H. A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur .

1. Vergadering raadscommissies.
De commissie voor financiën c.a. vergadert
op dinsdag 23 november 1982 om 19.00
uur in het koetshuis, bureau gemeentewer-
ken. Aan de orde komen onder meer de vol-
gende punten:

- voorlopige vaststelling werkelijke uitga-
ven openbaar kleuteronderwijs over het
jaar 1981;
- voorlopige vaststelling werkelijke uitga-
ven openbaar gewoon lager onderwijs over
het jaar 1981;
- wijziging "Vergoedingsregeling vrijwilli-
gers bij de gemeentelijke Brandweer" per l
januari 1982;
-redactionele wijziging Verordening
Onroerendgoedbelastingen;
-wijziging verordening op de heffing en de
invordering van de afvalstoffenheffing en
de reinigingsrechten;
-vaststelling nieuwe Vordering op de hef-
fing van begrafenisrechten in de gemeente
Vorden;
-wijzigingen van enkele rechtspositierege-
lingen van het gemeentepersoneel;
- verzoek van het Bestuur Stichting Samen-
werkingsschool Kranenburg/Vorden, om
medewerking voor de bouw van een drie-
klassigc basisschool met de nodige neven-
ruimten ten zuiden van de rijksweg in Kra-
nenburg;
- nota inzake de invoering van logopedie op
scholen.

De commissie voor Algemeen Bestuur ver-

gadert op woensdag 24 november aan-
staande om 20.00 uur in de boerderij nabij
het Kasteel. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:

- verzoek van het Intergemeentelijk Con-
tact inzake gemeentelijke herindeling ( i .o . )
om toe te treden als lid;
- vaststelling bestemmingsplan "Buitenge-
bied 1982";
- vaststelling bestemmingsplan "De Gold-
berg 1982";
-beleidsplan 1983 Rijkspolitie Vorden.

De commissie voor sport en cu l tuur c.a.
vergadert op woensdag 24 november aan-
staande om 19.00 uur in het Koetshuis na-
bij het Kasteel. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:

- mededelingen Vordense Sport Federatie;
-aktiviteitenlijst.

Voor deze openbare commissievergaderin-
gen gelden de volgende regels:

Het publiek kan zich tot tien minuten, on-
middell i jk voorafgaande aan de opening
van de vergadering, bij de voorzitter of de
secretaris van de commissie opgeven als
spreker, onder opgave van het agendapunt
waarover men wil spreken. De gelegenheid
het woord te voeren wordt geboden voor-
dat de behandeling van de eigenlijke agen-
da begint.

De voorzitter kan elke spreker, indien dit
naar zijn oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperkinp
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als de openbare biblio-
theek aan de Dorpsstraat te Vorden.

2. Pulbikaties ingevolge de Wet Arob, ver-
leende bouwvergunningen.

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
Binnen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan mevrouw W. Bus Schreuder, Mo-
lenweg 3 te Vorden, voor het gedeeltelijk
veranderen van de woning aldaar.

van de tweede klas een musical op dat als ti-
tel meekreeg "Heksen, liegbeesten en wat
daarmee gebeurde". Heksen hadden stou-
te kinderen omgetoverd in liegbeesten,
maar gelukkig kon een knappe professor al-
les weer ten goede keren.
Na de pauze traden de zesde klassers op
met de musical "De geheime piratenzen-
der". Men wilde een geheime piratenzen-
der voor kinderen verwezenlijken, maar
door allerlei omstandigheden lukte dit
niet. De NOS zorgde toen voor een legale
zender. Voor kleding en decors hadden de
ouders gezorgd. Na afloop werd het onder-
wijzend personeel door de kinderen, die de
musical erg leuk brachten, in de bloemen-
tjes gezet.

Nationale jeugdcollecte
was een succes
De onlangs in Vorden gehouden collecte
van het Nationaal Jeugd Fonds - het fonds
van Jantje Beton - heeft het forse bedrag
opgeleverd van in totaal f 1809,90.
Van dit bedrag zal plm. 50% ten goede ko-
men aan de plaatselijke jeugdgroeperingen
die aan de collecte hebben meegedaan
t.w.: Zwem- en Polover. Vorden '64 en de
Padvinderij.
Het overige deel van de opbrengst zal door
het Nationaal Jeugd Fonds worden be-
steed aan de financiering van tientallen
projecten ten behoeve van het jeugdwerk
in ons land. Het gaat hierbij om speelplaat-
sen, kinderboerderijen, clubhuizen, speel-
o-theken, peuterspeelzalen e.d.
Concrete hulp voor nieuwe mogelijkheden
en nieuwe voorzieningen. Het plaatselijke
actieteam dankt iedereen voor zijn bijdra-
ge.

10% KOR7 :NG
• (zie onze adveiiemie)

Welfare bedankt
De Welfare afd. van het Nederlands Rode
Kruis in Vorden, mag, dank zij u, terugzien
op een prima geslaagde verkoopmiddag.
Om het Welfare-werk in stand te houden
hebben we uw hulp nodig, fijn dat u er was.
De naam van de pop, "Neeltje", is niet gera-
den, wel de afleiding "Nelie" die geraden
werd door Renate Tromp. Zij won hiermee
het gehaakte kleed samen met "Neeltje".

Gezamenlijke jeugddienst
De interkerkelijke jeugdwerkgroep houdt
een gezamenlijke jeugddienst op a.s. zon-
dagavond 21 november in de Gerefor-
meerde kerk. Ds Verhaere uit Hengelo G.
hoopt deze dienst te leiden. Er is ook muzi-
kale medewerking: Het Emanuelkoor uit
Zutphen.
Dit koor heeft al vaker in Vorden gezongen.
En goed ook. Iedereen is zeer welkom in de
gezamenlijke jeugddienst op a.s. zondaga-
vond in de Gereformeerde kerk.

Open avond G.J.V.
Van mevr. Nienke Brinkhorst, jeugdou-
derling van de Hervormde gemeente, en
van Bas de Bruyn, voorzitter van het
G.J.V., ontvingen we het volgende bericht:
Op vrijdagavond 19 november is er een
open avond van het G.J.V. Sinds vorig win-
terseizoen hebben we een gezamenlijke
start gemaakt van de jeugdclubs, Gerefor-
meerd en Hervormd.
Bij de jongerenclubs zijn al heel wat leden
van de Hervormde kerk. Maar ook voor de
jongeren vanaf lójaariserdeG.J.V. Hebje
belangstelling kom. dan a.s. vrijdagavond
19 november naar "het Achterhuus", ach-
ter de Gereformeerde kerk. Je kunt dan
kennismaken met het G.J.V. Het thema
voor deze avond is: "Wat is er met ons
werk-loos"?

Aktie gast aan tafel
De nieuwe spaarkartonnetjes van de be-
kende aktie GAST AAN TAFEL, die he-
laas op de Dankdag nog niet aanwezig wa-
ren, liggen nu in de Hervormde dorpskerk
en ook in de Wildenborchse Kapel bij de
uitgangen om-mee-te-nemen.
Voor enkele dubbeltjes, een paar kwartjes
neemt u elke dag een-gast-aan-tafel uit de
arme, derde wereldlanden, niet om het het
eten te geven maar om te zorgen voor blij-
vende voedselverbetering in de arme lan-
den /elf: doorlandbouwonderwijs,gereed-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

schap, watervoorzieningen, proefprojec-
ten enz. Neemt u ook weer een gast aan
tafel?! Ja, er kan er best eentje bij.

I.KA.-reünie in het
Vordense Dorpscentrum
De Diakonie van de Hervormde gemeenie
ontvangt a.s. zaterdagmiddag 20 november
vele gasten uit de Gelderse Achterhoek.
Dan wordt namelijk de I.K.A. reünie ge-
houden in het Dorpscentrum.
I.K.A.=Inter Kerkelijke vakantie weken
Achterhoek voor minder validen. Dat zijn
altijd goede weken! Enkele keren per jaar
houden de deelnemers/sters dan hier, dan
daar een reünie. De diakonie van Vorden
wil hen graag a.s. zaterdag ontvangen en
misschien ook een beetje voor St. Nicolaas
spelen. Die (met eerbied gezegd) die komt
immers a.s. zaterdagmiddag ook in Vorden
op bezoek...

Voortzetting Bybelkring
De gezamenlijke Bijbelkring "Leven en
sterven met verwachting" wordt voortge-
zet op woensdag 24 november in "de Voor-
de", Kerkstraat 15. Ook als u de eerste
avond niet meegemaakt hebt, bent u harte-
lijk welkom. De deelnemers/sters wijzen
we graag nog even op deze vervolgavond,
24 november.

Inleveren copy
Hervormd Kerkblad
De copij voor het Kerkblad van de Vorden-
se Hervormde gemeente (voor de maand
december) dient ingeleverd te worden op
uiterlijk woensdag 24 november. Deze me-
dedeling is niet opgenomen in het num-
mer voor november. Vandaar dit berichtje
hier, in Contact. Adressen van de Redac-
tie-leden: Wildenborchseweg 28, Brinker-
hof 27 en Ruurloseweg 19.

Werkdag van de Raad
van Kerken
In het kader van de Ontwikkelingsweek 10-
19 december organiseert de werkgroep
Kerk en Ontwikkelingssamenwerking van
de landelijke Raad van Kerken een werk-
dag op zaterdag 11 december, in Amers-
foort.

GEBOREN: Wendeline Cathalijn Berna-
dien Eijkelkamp.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.A.J. Groot Roessink en
A.J.H. Oostervink: B. Veen en A. de Vries-
Reilingh.
OVERLEDEN: H.C. van der Meij-Ruege-
brink, oud 59 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 21 november 10.00 u ur: ds. J. Vee-
nendaal. Bediening Heilige Doop.
19.00 uur: ds. G.H. Verhaere (Hengelo
Gld.) gez. Jeugddienst in Geref. Kerk
m.m.v. Emanuelkoor uit Zutphen.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 21 november: 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.
19.00 uur: ds. G.H. Verhaere, Hengelo
Gld., Jeugddienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 20 en zondag 21 november dr.
Haas, tel. 1678.
Boodschappen s. v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-

gen s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 20 november 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Wegchelaer,
tel. 1566. Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J. de Lange, Lochem, tel. 05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

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

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJ.
WERK

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

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



Sfett



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

MARCEL MARTIJN

Wij noemen hem

MARCEL

Henk, Paula, Dennis
Hesseling

7251 XB Vorden,
11 november 1982
Berend van Hackfortweg 7

Mijn hartelijke dank aan allen,
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cado's, die mijn 85-ste
verjaardag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt

W. STEENBLIK

a.s. Vrijdagavond in de Jeugd-
soos Texas Radio and the Big
Beat. Aanvang 20.00 uur. \
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10% ook op klompen, laar- §
zen, schoeisel, regenkleding.

' ?

wclkooi»
(zie advertentie)

Wie wil wat gerepareerd heb-
ben? Op gebied van Timmer-
werk, metselwerk of andere
klusjes.
Bel no. 1486.

Te koop gevraagd: Gevelka-
chel met thermostaat (pro-
paan). Moet beslist goed zijn. *

Lakerveld, de Bongerd 28,
Vorden, tel. 2170

Te koop: Wijandotte krie-
len. Goud pel en gele wit
pel.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.

mot me netK eagsfi
fi/n er

alle maten.

24-30 15,—

-39
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WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342

Lekkere warme sjaal of majo
Geef het als St. Nicolaas kado

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

Oude motoren, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan l
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Nuttige St. Nicolaas wenken,
Dan moet U eens aan een dus-
ter denken.

HERFSTTREND
Sierlijk gestikte, suède
laars, warm gevoerd,
met omslag. Kleuren:
blauw en bordeaux.
Trend prijs f. 80 -

Op zaterdag 27 november a.s. hopen wij
met onze kinderen en ouders ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

J.W. RIETMAN
H. RIETMAN-WILLEMS

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-
17.00 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a te Vorden.

7251 CW Vorden,
november 1982
HetWiemelink33.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicitaties, bloemen
en cadeaus, die wij bij ons 25 jarig huwelijk
en 25 jarig bestaan van ons schildersbedrijf
ontvingen. Mede daardoor werd het voor
ons een onvergetelijke dag

J.M. UITERWEERD
W.H.J. UITERWEERD-SEEGERS

Ruurloseweg 35, Vorden.

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

j
j
j
§

*&.

MITSUBISHI

VI DIEO
* 5 motoren
* Speed Search
* Dolby ruisonderdrukking
* Stilstaand beeld
* Variabele slomotion.

U heeft al een echte
Mitsubishi vanaf

f 1998,-
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

Plant nu uw

Bomen, heesters, coniferen,
vaste planten, bloembollen,
violen etc.

Ook uw adres voor

waardebonnen
voorde tuin!!

Zutphenseweg 64, Vorden.
Tel. 1508. b.g.g. 2054.

Dr. Vaneker is

AFWEZIG
van 22 november t/m 26 november.

Patiënten wier achternaam begint met de letters
A t/m K, Dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 1255.

Patiënten wier achternaam begint met de letters
L t/m Z, Dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 1678.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

ZONDAG 21 NOVEMBER

SILVIO

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

3,95
Manderijntjes 30 stuks
Spaanse Satsuma

Sinaasappels ^ 5 stuks Q
Spaanse Navelinas ff ïl U

Goudreinettes u 2,95

Jan Brunekreeft
Dorpsstraat 17 — Vorden.

Vordense Coop. Zuivelfabriek
Burg. Galleestraat 19, Vorden. Tel. 05752-1443.

Voor spoedige indiensttreding vragen
wij aan ons bedrijf een

Elektricien/ onderhoudsmonteur
Moet zelfstandig kunnen werken en
bereid zijn alle voorkomende werk-
zaamheden te vervullen.

Sollicitaties schriftelijk en/of monde-
ling aan het kantoor van ons bedrijf
voor 23 november '82.

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend. Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

Gewijzigde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v. 16-11-1982

Spaar-Direct-rekening 4%% (was 5 %)

Spaar-Premie-rekening

Spaar-Extra-Premie-rekening 63/4% (was 7!/4%)

Rabobank Kinder-spaarplan 6Vz% (was7'/4%)

Grijp 5-spaarrekening 5%%(was6!/2%)

Rabo-Tiener-rekening 61A% (was 7 %)

Zilvervloot-Spaarrekening 7'/4%(was7!/2%)

Spaarrekening met opzegtermijn
van 3 maanden
van 6 maanden
van l jaar
van 2 jaar
van 3 jaar

5 % (was 51/2%)
5!/4%(was53/4%)
53/4%(was6'/4%)
6!/4%(was63/4%)
63/4%(was7'/4%)

Rabobank tS !• ii voorbehouden

Speciale Sint-koopjes in onze
MANTELAFDELING

(wol-lodenetc.) v.a.98,'

Step-mantels 129,-en169,
Step-jacks 99,
Bontjasjes enk. rest. 149.-
Grote sortering mantels tot maat 52.

Modecentrum

Vrijdags open tot 9 uur
Ruurlo

f^"^*'̂
&££&«&&.

levjHEM ĵ:;̂ --



uwVS-ma>
Kreyenbroek
roomboter
banket-
letters
450 gram p. stuk

3.95
Roomboter
amandel-
letters
met zuivere
amandelspijs
450 gram p. stuk 57*
Mars mini
grote baal
van 2.98 voor

269
Mllky way
mini
grote baal
van 2.98 voor

269
Smith chips
grote zak 120 gr
naturel/papr.
van 0.99 voor

0.79
Chocolade
sigaretten
trio pack
van 1.49 voor

129
Ook bij uw VS markt!
Beaujolais primeur '82
kwalitatief
bijzonder
goed.
VS prijs
per fles

zekerde
Geldig van 18/1 1 - 20/1 1

Magere
varkens-
lappen
500 gram 540
Verse
braadworst
heel kilo

798
Schenkel
met been
500 gram

3.98
Tartaar
250 gram 348
Slagers-
leverworst
250 gram

-f55
Schouder-
ham
100 gram 1?9

Snijworst
150 gram -f55
Katenspek
100 gram 1?«

S?5
Aarts Reine
Victoria's
pot 580 ml.
van 1.98 voor

149
Iglo
spinazie
pak 450 gram
van 1.25 voor

Q99
Timson
appelstroop
pot 350 gram
van 1.29 voor

Delmonte
ananas-
schijven
fors blik
van 2.55 voor

Gibalbin
Andalucia
droge witte wijn
perrles nu

Maandag:
Magere
spek/oppen
500 gram

Hamkaas
150 gram

305

1»
Dinsdag:
Verse
varkenslever
500 gram

Staaf paté
100 g ram

-f98

1»

Veronica
kindermaillots
van 7.95 voor

4.95
Ruitenkrabber
p/ex/
nu per stuk

125
Komplete
auto-
winterset
nu

750
f

Sneeuwschuiver^
met steel
van 19.95 voor TM9B

"fc

Kroon-oil
anti-vries
1 liter nu

385
Kroon-oil
koelvloeistof
5 liter nu

19?5
Valma
ruitensproeier
anti-vries
nu

Houdbare
volle melk
1 liter nu

099
Coberco
choco vla
0.5 liter

Geldig van 18/11- 20/11

O wat zijn ze heertijk, die.
Spaanse nove//nqs
sinaasappelen
gewicht ca. 2 kg
15 stuks voor
Spaanse
clementlnes
mandarijnen
gewicht ca 1.5

25 stuks voor

Spaanse
Satsuma's
mandarijnen
gewicht ca. 2.5
kilo
35 stuks voor

468Paprika
net inhoud
3 stuks

Import
Sperz/e-
boontjes
500 gram
Alleen bij V.S.
Resonant
aardappel
baal a 12.5 kilo
Geschikt voor opslag, uiterlijk
van een b int je, de kwaliteit van
de Eigenheimer.

Casino
witbrood
800 gram
deze week

176
Veluws
volkoren-
brood
800 gram
deze week

176
Mueslislof
400 gram
deze week

229
Melkbollen
zak 9 stuks
deze week

Pracht
Polnsetiia
kerstster

Grote varen
Nephrolepis

209

67S

Lange Sonia
rozen
7 stuks

Henkes
jonge
jenever
1 liter nu

1495
Sonnema
beerenburg
1 liter nu

1545

Bisquit
cognac**
fles 0.7 Itr. nu25?s
Jim Beam
bourbon
whisky
per fles nu

Du Jardin
vieux
1 liter
van 16.95 voor

550

MARKT
Maandag:
Zuurkool
uit het vatWoensdag:

Gehakt h.o.h
hele kilo

Bobslee
p.v.c. met trek
koord
van 32.95
voor

Dinsdag:
Snij-witlof
1 kiloBoterham

worst
150 gram Woensdag:

panklare
Hutspot
1 kiloDeurslot'

ontdooier
electronisch
nu

Uit onze
notenbar
Reform
mix
200 gram

Atrix
handcreme
pot 250 ml.
van 6.15 nu voor

ïö
TCHUP

Geldig van 18/11 • 24/11 '82
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO - GOOR VORDEN
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Vlag in top bij eerste lustrum

Op l oktober 1977 werd opgericht de besloten vennootschap: IY1 ctaald raaicrij Vorden b.v. door de heer A.C.M. Koster. Deze in-
dustriële onderneming vervaardigt producten voor diverse industriën o.a. onderdelen voor hydraulische cilinders, gasmeters,
meeltransporteurs, graafmachines e.d. De specialiteit is het vervaardigen van kleine series in moeilijk verspaanbare materiaal-
soorten zoals roestvrijstaal, monel, titaan en hastelloy.

Aanvankelijk werd gestart in een huur-
pand van Ten Have Productie B.V. Deze
verhuurder was toen de eerste en enigste
klant. Later werd nog een pand bijgehuurd.
Waar de klantenkring zich gestaag uit-
breidde werd besloten tot nieuwbouw en
werd eind 1981 aan de Nijverheidsweg 3
een nieuw gebouw betrokken. Thans wer-

ken er elf personeelsleden. Ter gelegen-
heid van het eerste lustrum was er vrijdag
j.l. gelegenheid gebouw en machines te be-
zichtigen.
Hiervan maakte velen gebruik. Onder
meer zagen we het voltallig college van B
en W, vertegenwoordigers van de metaal-
unie, collega's en clientèle, totaal 130 be-

zoekers. In de avonduren kwamen nog de
familie-leden van de medewerkers, buren,
vrienden en kennissen.

De heer en mevrouw Koster hebben afge-
lopen vrijdag derhalve vele gelukwensen
mogen ontvangen en wij wensen hen suc-
ces met hun nog jonge onderneming.

Vordens Mannenkoor
oogstte applaus
Het Vordens Mannenkoor heeft in de sfeervol versierde Christus-Koningkerk - die geheel
was bezet - er moesten nog enkele stoelen worden aangedragen - de toehoorders een fijne
muzikale avond bezorgd. Onder leiding van dirigent Bert Nijhof werd een programma ge-
bracht met werken, die over het algemeen genomen de bezoekers niet onbekend waren.
Geopend werd met O Bone Jesu, gevolgd door Zum Eingang (uit Deutsche Messe). De
spiriuals Nobody Knows The Trouwble I've Seen en He's The Lilly of The Valley, beide
met daarin de knappe sole van Ludo Eykelkamp, kregen bijzondere waardering. Voor de
pauze werd uit "De Tannhauser" het Pelgrimskoor gebracht, hetwelk evenals de Ambro-
siaanse Lofzang uitstekend werd begeleid door Gert Hofman op de piano.

Zowel voor als na de pauze brachten de Gebroeders Brouwer enige trompetnummers ten
gehore, zulks met piano-begeleiding van Gert Hofman. Deze samenwerking exelleerd ui-
termate. Het Mannenkoor vervolgde na de pauze met enige Russische hymnen, waarna in
Landerkennung opus 31 van EdvardGrieg, Ludo Eykelkamp nogmaals zijn fraaie stem liet
horen.. We Shall Overcome, een Amerikaanse song, is altijd een goeie greep. Isjla Marina
was een Russisch volkslied dat - hoewel kort maar krachtig - zeer goed overkwam.

Uiteraard was het Jagerchor van Karl M. van Weber een mooie afsluiting. Het Vordens
Mannenkoor kan terugblikken op een geslaagde concert-avond. De concert-bezoekers
hebben keer op keer voor dirigent, pianist, solist, trompetisten en koor geapplausiseerd.
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Route wijziging
St Nicolaasoptocht
I.v.m. een gehandicapten bijeenkomst in het Dorpscentrum in het Bor-
des van dit Dorpscentrum niet beschikbaar voor de gebruikelijke toe-
spraak van burgemeester M. Vunderink.
Om de Sint en zijn Pieten niet in de kou te laten staan wordt deze toe-
spraak gehouden op het plantsoen voor de N.H. kerk.
Door deze wijziging wordt de route van de St. Nicolaas optocht iets ver-
legd: a.s. zaterdag 20 november ca. 13.17 uur aankomst N.S. station.
Daarna per koets Stationsweg - Dorpsstraat - Zutphenseweg - Decanije-
weg - 't Jebbink - Burg. Galleestraat - Kerkstraat.

Kapel Wildenborch
Inde Wildenborch wordt een oude traditie
in ere hersteld. Er wordt weer een gezellige
avond gehouden met sjoelen, schieten en
balgooien en wel op vrijdag 19 november
in de kapel de Wildenboch. De prijzen zul-
len ook weer net zoals vroeger zijn: krente-
broden, gebak en flessen wijn. De op-
brengst zal ten goede komen aan de kapel
in de Wildenborch.

Kalenders
kinderboekenweek
De beloofde verjaardagskalender, die gete-
kend is door kinderen uit Vorden in de Kin-
derboekenweek is klaar.
De kalender is samengesteld uit 12 door
een jury uitgekozen tekeningen en is vanaf
maandag 22 november a.s. af te halen bij
boekhandel Loga door elk kind dat aan de
tekenwedstrijd heeft meegedaan.
Voor een ieder die niet heeft meegedaan is
de kalender ook te koop.

Plattelandsvrouwen
Woensdag 10 nov. hield de Ned Bond van
Plattelandvrouwen afd. Vorden haar
maandelijkse bijeenkomst. Voor deze
avond was uitgenodig de bekende schrijver
Toon Kortooms.

Op geestige wijze liet hij zijn boeken, (en
dat zijn er vele) de revue passeren.
Zo werd duidelijk dat veel van zijn boeken
o.a. „Beekman en Beekman" en „Help, de
dokter verzuipt", betrekking hebben op
zijn geboortestreek, n.l. „De Peel" in Lim-
burg.

Boekhandel Loga had een leuke stand in-
gericht. Veel boeken werden door Dhr.
Kortooms van zijn handtekening voor-
zien.
Aan het eind van de avond was het de presi-
dente mevr. J. Westerveld, die Dhr. Kor-
tooms hartelijk bedankte voor het gebode-
ne.
Volgende bijeenkomsten zijn: 25 nov. Kof-
fiemiddag en 22 dec. Kerstfeest.

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

Nieuwe secretaris
Vordense Sportfederatie
Een dezer dagen hield de Vordense sport-
federatie haar jaarlijkse ledenvergadering,
waarbij de heer G.J.F. Meijerink werd ge-
kozen als nieuwe secretaris. De voorzitter
van de VSF de heer D.W. Hiddink, nam
met enkele toepasselijke woorden afscheid
van de vertrekkende secretaresse mevr.
Aartsen, die door haar nieuwe funktie als
raadslid deze niet langer kan combineren.
Voorzitter Hiddink memoreerde de grote
inzet van de scheidende functionaresse en
bood haar een geschenkenbon alsmede
bloemen aan.
Tot op heden is er in de Vordense sportzaal
geen sport op zondag. Er zijn enkele vere-
nigingen die naar omliggende gemeenten
uitwijken als deze gebruik willen maken
van een sportzaal op zondag. Over deze
kwestie heeft de VSF met de wethouder
van sportzaken gesproken en deze heeft
voorgesteld de hal open te stellen geduren-
de de wintermaanden éénmaal in de veer-
tien dagen. Het openstellen eens in de
veertien dagen ziet de VSF niet zo zitten.
Men wil de mogelijkheid hebben als de
weersomstandigheden buiten sport onmo-
gelijk maakt om dan te kunnen uitwijken
naar de sporthal.
De officiële opening van de sporthal is vijf
februari 1983. Door het bestuur van de VSF
zijn twee leden benoemd die zich zullen
bezighouden met de voorbereiding van de
officiële opening van de sporthal. Voor de-
ze opening heeft de VSF f2500,- beschik-
baar gesteld. Over de nieuwe naam zal de
wethouder van sportzaken worden voorge-
steld er een prijsvraag aan te verbinden.
In verband met het 750 jarig bestaan van
Lochem komt er in deze plaats een zes-
kamp. Van de Vordense verenigingen heb-
ben er drie gereageerd te weten V.A.M.C.
De Graafschaprijders, Ratti en de Voetbal-
vereniging Vorden.
Bij de kwestie "afwijzing extra subsidie po-
lovereniging" was de VSF niet betrokken.
Hoewel zij niet is gekend, wil ze alsnog pro-
beren deze kwestie opnieuw open te bre-
ken.

Deurdreajers openen het
karnavalseizoen 1982/83

De Hofliederenta lun optreden tijdens de Prinsenzitting

In residentie Schoenaker hield de kar-
navalsvereniging De Deurdreajers af-
gelopen zaterdag haar Prinsenzitting.
Op deze zitting werd Prins Jos de Eerste
als de nieuwe vorst van de Deurdreajers
geïnstalleerd.
Voor deze installatie had Prins Fred de
Eerste afscheid genomen middels een
bandopname omdat hij herstellende is
van een operatie. Vanuit de residentie
werd hem een spoedig beterschap ge-
wenst. 4fc
De Deurdreajers hadc^rafgelopen za-
terdag een druk programma samenge-
steld. Uiteraard ging de belangstelling
uit naar de buutredners "de Zwoagers"
uit Lichtenvoorde en „d.'n Droadnea-
gel" uit Zutphen.

De eigen inbreng van De Deurdreajers
mocht er echter ook best zijn. De mini-
garde en de dansgarde brachten vlotte
nummers en de Hof liederentafel oogste
veel sukses met hun persiflages op het
recente verleden. Maison de Paris was
deze avond vertegenwoordigd door de
Klub van Elf welke een bijzonder ge-
slaagd optreden verzorgde wat bij de
aanwezigen grote bijval kreeg.
Al met al was er weer veel werk verzet
deze avond. Was in de vooravond het
bezoek wat dunnetjes, naarmate de
uren vorderden liep de residentie ge-
heel vol.
Het werd een geanimeerd Prinsenbal
en wanneer de voortekenen niet be-
driegen belooft de komende karnava-

leske "vierdaagse" van de Deurdreajers
voor jong en oud weer veel plezier en
vertier te geven zowel in Kranenburg
als Vorden.

In dit nieuwsoverzicht van de Prinsenzit-
ting was ook de proklamatie van de Prins
gepland.
Wij ontvingen echter op het laatste mo-
ment een verzoek van het bestuur van de
Deurdreajers om dit niet te plaatsen. De
reden hiervoor is dat de nieuw geïnstal-
leerde Prins zich om privé-redenen uit
zijn funktie heeft teruggetrokken.
Het bestuur verzekerde ons echter dat de
Deurdreajers tijdens hun Pronkzitting op
15 januari a.s. zijn opvolger bekend zul-
len maken. Redaktie.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

18 nov. Bejaarden kring Dorpscentrum
19 nov. Jong Gelre volleybal Dorpscen-

trum
23 nov. KPO
25 nov. Koffiemiddag N.B.v.Pl.Vr.
26 nov. Jong Gelre alg. ledenvergadering

Hotel Bloemendaal
27 nov. Grote vogelshow zaal Schoenaker

"De Vogelvriend"
28 nov. grote vogelshow zaal Schoenaker

"De Vogelvriend"

ITW reizen
Wie gaat er mee

winkelen in Düsseldorf
dit is zo'n groot succes dat wij er nog enkele datums bij ingelast hebben,
en wel zaterdag 4 december, zaterdag 11 december en zaterdag 18 decem-
ber. Dit zijn speciale dagen dat Düsseldorf verlicht is i.v.m. de kerstdagen.

Prijs bedraagt 20,- p.p.
Vertrek vanaf het Marktplein te Vorden om 8.15 uur.

Opgave:

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

St. Nicolaasaktie Vordense Winkeliersvereniging Ie trekking

Verrassingspakketten:
1. W. Wilgenhof, de Haar 22, Vorden;
2. W. Tijssen, 't Wiemelink 25, Vorden
3. mevr. Meijerman, St.v.Gravenzandestr. 15, Vorden
4. T. Jassies, Westerstraat 74, Hengelo G.
5. W. Rijneveld, Brinkerhof 45, Vorden
6. H. Wester-de Boer, P.v.Vollenhovenlaan 4, Vorden
7. dhr. Remmers, Nieuwstad 34, Vorden
8. J.H.M. Weg, de Haar 24, Vorden
9. C.J. de Ruiter, het Jebbink 51, Vorden
10. Remmers, Nieuwstad 34, Vorden
11. H.J. Arendsen, Insulindelaan 24, Vorden
12. A. de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden
13. B.A. Hesselink, v. Heeckerenstraat 9, Vorden
14. J. Korenblek, Baakseweg 14, Vorden
15. J.G. Kreunen, Julianalaan 3, Vorden
16. H. de Groot, Julianalaan 4, Vorden
17. M. Bargeman, Strodijk l, Vorden
18. J. Hammers, Ehzeralleen 6, Almen
19. G. Eenink, Het Kerspel 11, Vorden
20. D. Norde, Hoetinkhof 50, Vorden
21. J.H. Voskamp, Ruurloseweg 94, Vorden
22. J. hammers, Ehzeralleen 6, Almen
23. L. Eykelkamp, B.v.Hackfortweg 19, Vorden
24. D. Meijerink, Nieuwstad 32h, Vorden
25. H.J. Eggink, Kostedeweg 7, Vorden
26. J. Harmsen, het Vaarwerk 22, Vorden
27. T. KI. Tiessink-Nijland, Vordenseweg 15, Hengelo gld.
28. J.W. Bloemendaal, Insulindelaan 20, Vorden
29. DJ. Brummelman, Esveldsdijk 6, Harfsen
30. W. Pardijs, Kerkstraat 23, Vorden

Waardebonnen:
8 stuks van f. 100,-

1. Jan Bulten, B.v.Hackfortweg 37, Vorden
2. A.L. Norde, Bekmansdijk 2, Vorden
3. G. Groot Jebbink, Het E l s h o f l H , Vorden
4. D. Bruggert, Het Vaarwerk 26, Vorden
5. W.B. Bijenhof, Brinkerhof 44, Vorden
6. B.J. Buunk, 't Hoge 27, Vorden
7. A.J. Maalder ink , Nieuwstacl 32n, Vorden
8. D. Vruggink, de Stroet 17, Vorden

Vleespakketten:
1. J.N. Lichtenberg, de Stroet 6, Vorden
2. lam. Martinus, Almenseweg 28, Vorden
3. Erik van Ark, dr. C. Lulolsweg l, Vorden
4. Huet ink , H.v.Bramerenstraat 11, Vorden
5. A. Wentink, Brinkerhof 60, Vorden
6. J.C.H. Boekhofi', Nieuwstad 32c, Vorden
7. fam. Buunk, de Boonk 35, Vorden
8. H.J. Groot Rocssink. Vaa lve r inkd i jk l, Hengelo Gld.
9. K.A. Muis, Margrictlaan 23, Vorden
10. Hettic langwerden, Nij landweg 3, Vorden
11. Kathleen Osborne, p/a Zutphenseweg 2. Vorden
12. A.G.J. Schaafsma, v. Vollenhovenlaan 15, Vorden.



Pand 't Hoge zesentwintig

Bouwkundig adviesburo G.H. Vaags, opgericht in november 1979, heeft door ruimte gebrek besloten om het pand op het Hoge
26 te restaureren tot bureauhuisvesting. Ook is daarnaast nog ruimte voor twee kleine woningen van l a 2 personen zodat het
hele pand en tuin ten volle kan worden benut. Doordat het pand aan de voorkant stamt uit de jaren begin 1800 en de achterkant
(boerderij) uit zo'n driehonderd jaar terug dateert heeft de gemeente Vorden en de vereniging Oud Vorden haar positieve me-
dewerking verleend om de tot standkoming van één en ander te realiseren. Ook staat er hij het pand een grote lindeboom. De
werkgroep Leefbaarheid Vorden zal helpen de boom te restaureren. De heer G.H. Vaags hoopt omstreeks april '83 het pand in
gebruik te kunnen nemen.

Uit het politierapport

Geheime zender in tunnel
De Rijkspolitie Vorden heeft afgelopen
maandagmiddag de complete studio-in-
stallatie van het Gelders Piraten Team
(GPT) in beslag genomen.
Die geschiedde nadat het afgelopen wee-
kend veel klachten over storing waren bin-
nengekomen. De studio bevond zich aan
het eind van een 15 meter lange tunnel on-
der de grond. De studio bleek gezellig te
zijn ingericht, compleet met bed, toilet en
keuken. Ook was de studio geisoleerd en
van verwarming voorzien.
Drie personen t.w. de heren A.K. en
G.H.V. en mej. D. werden terzake van deze
overtreding door de politie verhoord. Het
technisch onderzoek zal verder door de
P.T.T. geschieden.

Buitenlandse valuta
Een plaatselijke winkelier heeft maandag-
middag om vier uur voor zijn zaak een plas-
tic mapje met een aanzienlijke hoeveel-
heid bankbiljetten (buitenlandse valuta)
gevonden en aan de Rijkspolitie gemeld.

Zonder bel op de bon
Twee wielrijders werden afgelopen wee-
kend bekeurd aangezien de rijwielen niet
waren voorzien van de voorgeschreven bel.

Inzamelingsaktie
voor Polen
Binnenkort start weer een konvooi met
goederen voor Polen. Een en ander is mede
mogelijk door de medewerking van G.S.M,

V.A.D. en T.E.T. Een inzamelingsaktie bij
de Rijkspolitie groep Vorden bracht f285,-
voor dit doel op.

Kw^jongenswerk
Afgelopen vrijdagmiddag bleek het toe-
gangshek tot de kleuterschool De Timpe te
zijn verdwenen. Dat is niet de eerste keer.
Nu werd het hek teruggevonden in de tuin
van een woning aan de Decanaijeweg.

Sperwer met
hersenschudding
Een attente inwoonster meldde de Rijk-
spolitie dat in een bosje bij 't Hoge een
vreemde vogel zat. Inspectie leerde dat het
een vrouwelijke sperwer betrof, die - ge-
heel versuft - zich makkelijk liet vangen.
Dierenarts de Nie uit Baak konstateerde bij
het dier een hersenschudding. Vermoede-
lijk is het dier in de jacht wat al te vlot tege-
naangegaan. Het dier blijft bij de dierenarts
in observatie en zal t.z.t. - na te zijn geringd
- weer worden teruggezet in de natuur, op-
dat we allemaal nog plezier van het dier
kunnen hebben.

Auto's uit de buurt
a.s. Zaterdag komt Sint Nicolaas met zijn
gevolg in ons dorp aan. Hij arriveert aan het
N.S. station om kwart over een. De ont-
vangst is op het bordes van het Dorpscen-
trum. Ongeveer diezelfde tijd wodt in het
Dorpscentrum een reünie gehouden waa-
raan ongeveer 300 gehandicapte mensen
zullen deelnemen. Het is dus misschien
zaak - mede gelet op het aantal vervoermid-
delen dat een dergelijke reünie mede-
brengt - de auto's uit de buurt van de Raad-
huisstraat te houden, teneinde opstoppin-
gen te voorkomen.

man met een schitterende goal en verder
José en Gerry 0-3 . Na de thee werd de stand
opgevoerd door Diny en Gerry die elk
tweemaal het net wisten te vinden. Dus
volle winst, wat het maar een competitie-
wedstrijd.

Uitslagen s. v. Ratti zat. 13-11-1982:
s. v. Ratti l - F.C. Overstegen: 3-6; s.v. Ratti
2-Oekenl l-0;s.v. Ratti3-Wilh. S.S.S.34-
1.

Afd. zondag 14-11-1982
Dames: s.v. Ratti l - W.S.V. 2-1.

Programma zaterdag 20 en zondag 21 no-
vember:

Uit het Ratti-kamp.

RattiA-Ratti37-3
Afgelopen zondag speelden de A-junio-
ren, versterkt met de trainers Wim Bekken
en Martin Heuvelink, de revanche-partij
tegen Zondag 3.
Peter Koers opende de score voor de senio-
ren, maar even later trok Wim Bekken de
stand gelijk. Nog voor rust kwamen de ju-
nioren door Henk Heuvelink op 2-1.
Na de rust was Ratti A de beste ploeg. In de
Ie minuut kogelde Wim Bekken vanaf 35
meter in de lage hoek. Keper Wim Bos
werd volkomen verrast door deze spetter.
Dezelfde speler en Pascal Klootwijk tilden
vervolgens de stand naar 5-1, alvorens Pe-
ter Koers de achterstand kon verkleinen 5-
2. Oscar Rondeel en Pascal Hartelman
scoorden elk nog, alvorens Hans Krabben-
borg de stand voor de senioren nog een iet-
wat dragelijk aanzien kon geven. Robert
Bos van de junioren wist tenslotte nog een
strafschop te stoppen.

Ratti3 -WilhelminaSSS 6
Voor rust een gelijk opgaande strijd. Beide
ploegen kregen scoringskansen. Alleen
Harrite Rotman wist voor rust te doelpun-
ten 1-0. Na de rust, toen Jan van Bommel
onderuit werd gehaald, benutte Gertie

Lenderink de toegewezen strafschop. Pas-
cal Klootwijk scoorde als invaller het derde
doelpunt. Wilhelmina kwam toen wat te-
rug, maar verder dan één doelpunt kwa-
men de bezoekers niet. Harry Groot Roes-
sink kogelde tenslotte deze vrienschappe-
lijke wedstrijd nog naar 4-1. a.s. Zaterdag
wacht Ratti 3 de zware uitwedstrijd tegen
Vios.

DAMES

W.S.V.l-Rattil2-l
Nadat de Ratti-dames al eerder voor niets
in Apeldoorn waren geweest kon nu wor-
den gevoetbald. Voor de rust bleken de
Ratti-dames wat sterker, maar konden dit
niet in doelpunten tot uitdrukking bren-
gen. In de 18e minuut van de tweede helft
wist W.S.V. te doelpunten maar Brigitte
Bos wist enige minuten later de stand gelijk
te trekken. Toch wist vlak voor het eindsig-
naal W.S.V. nog de volle winst tot zich te
trekken. Telerstelling bij de Ratti-dames.
Het was ondanks de koude - een sterk ge-
speelde wedstrijd.

Eibergen-Ratti20-7
In een vriendschappelijke wedstrijd heb-
ben de dames van Ratti 2 een klinkende
overwinning behaald op de ploeg uit Eiber-
gen. Voor de rust scoorden Monique Hart-

afd. jeugd: F.C. Overstegen al -s.v. Ratti 1;
s.v. Ratti cl - Sp. Eibergen c3.
afd. zaterdag: Voorst l -s.v. Ratti l;s.v. Rat-
ti 2 - ZZSV 8; Vios V 8 - s.v. Ratti 3.
afd. zondag: |fe l - s.v. Ratti l ; s.v. Ratti 2 -
Markelo 5; slRatti 3 - Baakse Boys 4; Sp.
Bfummen 4 - s.v. Ratti 4.
afd. dames: ZW'56 l -s.v. Ratti l ; s.v. Ratti
2 - Sp. Rekken.

Vorden uitgebekerd
Vorden l is er zondagmiddag niet in ge-
slaagd om via het twee klassen lager spe-
lend Keyenburgse Boys, een bekerronde
verder te komen.
Het werd uiteindelijk een 1-1 gelijkspel,
waarna uiteindelijk strafschoppen in het
voordeel van de Boys uitvielen. Vorden
nam door Bert Vlogman weliswaar een 0-1
voorsprong. Keyenburg speler Tankink
trok de balans in evenwicht. In de verlen-
ging werd niet gescoord. Grote overwin-
naar bij het penalty-schieten was Keyen-
burg doelman Baakman.
Hij stopte twee strafschoppen. De thuisclub
schoot driemaal raak, terwijl Vorden op
twee benutte penalties bleef steken. Doel-
man Baakman werd hierna uitbundig door
zijn medespelers gefeteerd.

Dames 2 krijgen klop van
Harfsen l
Waaraan het heeft gelegen, is nog onduide-
lijk, maar het was merkwaardig, dat Dash 2
niet in het eigen spel kon komen. Tech-
nisch en tactisch is de ploeg niet slecht. Er
zijn te veel misverstanden tijdens het spel.
Hoe dan ook: Harfsen l had niet veel moei-
te Dash op de knieën te krijgen. In de 3e set
leek het er nog even op, dat Dash nog op
set-winst en misschien op een gelijkspel
zou kunnen komen, maar Harfsen gaf
Dash geen kans. Setstanden: 6-15,12-15 en
12-15.

Heren l maken gelijkspel
tegen Harfsen l
Tegelijk met dames 2 speelden de Vordense
heren afgelopen zaterdag in Vorden tegen
Harfsen l. Beide ploegen staan onderaan in
de competitie. Ondanks het belang, dat op
het spel stond, werd een faire wedstrijd ge-
speeld. Een goed leidende scheidsrechter
gaf ook kleur aan de wedstrijd. Het bleek,
dat beide ploegen gelijkwaardig waren.
Harfsen had een jongere ploeg met veel
inzet. Aan Vordense zijde was er ook veel
inzet en er was een goed teamverband. Het
was een mooie wedstrijd met vaak lange ral-
leys. Het was merkwaardig, dat afwisselend
de beide ploegen zulke hoge set-winsten
behaalden. Het gelijke spel gaf goed de ver-
houdingen weer. Beide ploegen zijn te goed
voor degradatie en gezien het geringe
krachtsverschil in de Promotieklas mag
nog op spannende wedstrijden gerekend

worden. Setstanden: 15-4, 7-15, 15-6 en 6-
15.

Overige uitslagen:
dames Iekl . :Bruvoc2-Dash3:1-2; D.S.C.
-Dash 4:3-0; Dash 3 - Wilp 2:2-1; dames 3e
kl.: Dash 6 - DVO 5: 2-1; heren 3d kl.: Al-
men 2 - Dash 4: 0-3; Vios 4 - Dash 3:0-3;
jongens jun.: Wilh. l - Dash: 2-1; Dash -
Isala: 2-1; jongens asp.: Dash - Colmscha-
te: 0-3; Dash - Hansa 1: 0-3; meisjes jun.:
Gorssel 2 - Dash: 2-1; meisjes asp.: B. Wilh.
2- Dash 2:0-3; Dash l - VenK: 3-0; Dash 3 -
Colmschate: 3-0; Dash 4 - WSV 2: 1-2;
meisjes asp. A: Wilh. l - Dash: 0-3.
Programma:
donderdag 18-11: Twello: m.asp. VenK -
Dash 4; Harfsen ds. 2e kl: Harfsen 3 - Dash
5; Gorssel ds. 3e kl: Boemerang 5 - Dash 7.
Zaterdag 20-11: Epse m.jun: Epse - Dash;
m.asp: Epse l - Dash 2; Terwolde m.asp:
SVS 2 - Dash; Bathmen ds. Ie kl: ABS l -
Dash 3; hr. prom.kl: ABS l - Dash l; Harf-
sen ds 3e kl: Voorw. 5 - Dash 6; ds. 2e kl.:
Dash 5 - Dash 6; Vorden m.asp.b: Dash l -
Dash 3; j.asp.b: Dash-Voorw. l; dames 3e
Div. Dash l-S.VS. l; HengeloGld.:j.asp:
Dash - S VS l; hr. 3e kl: Dash 4-Terwolde l.
Maandag 22-11 Vorden: ds. 3e kl: Dash 6 -
Vios 4; Heren prom.kl: Dash l - Isala 3.

Dames l in snel tempo naar
winst
De Vordense dames hadden het afgelopen
zaterdag tegen Sudosa A4 in Assen snel
voor elkaar. Sudosa, dat nog maar 2 punten
behaalde en daarmee op de één na laatste
plaats staat, had ook zaterdag geenkans om
tegen Dash punten te behalen. In de eerste
set begon Dash met goede opslagen, die
problemen veroorzaakten bij Sudosa, zo-
dat deze set snel op naam van Dash kon
worden geschreven met 6-15.
In de tweede set paste Dash enige wissels
toe en ook als gevolg van de geringe tegen-
stand verslapte de aandacht en kwam Sudo-
sa op 14-11, waarna Dash zich nog tijdig
kon herstellen en de stand op 14-16 bren-
gen. In de 3e set beging Dash niet dezelfde
fout en pakte de set snel en overtuigend met
5-15. Deze 0-3 overwinning doet Dash een
paar plaatsen stijgen op de ranglijst van dit
competitie-seizoen.
Aanstaande zaterdag moet Dash in Vorden
tegen S. VS. l uit komen. S.VS. is op volle
sterkte na enkele blessures. Het kan een
interessante wedstrijd worden met kansen
aan weerskanten. De stand is nu na 6 wed-
strijden: Boemerang: 17; Krekkers 16; ATC
13; Dash 11; SEC 2 10; De Zwaluwen 9;
Verdan 9; Datsun/DAC6; SVS 5; Sudosa 4
2; Be Quick 2.

Badminton vereniging
Flash
Het team Flash-Vorden l stuit op zware te-
genstand. Zondag 7-11 j.1. moesJiJk team
naar Doetinchem. Alleen Marflt^^nsen
wist hier na een zeer spannende wedstrijd
uiteindelijk na een verlenging in de 3e ga-
me te winnen 15-12, 9-15, 17-14. De
einduitslag: Doetinchem B.C. 7 - Flash -
Vorden l 7-1.
Op vrijdag 11-11 jl. moest Flash-Vordoen l
naar Varsseveld. Hier wist alleen Dinnie
Stoltenborg haar enkel partij te winnen in 3
games: 5-11, 11-6 en 12-11. Dus ook hier
was de uitslag B.C. Varsseveld - Flash-Vor-
den 7-1.

Gezelligheidswedstrijden
Zaterdagmorgen 13 nov. werd de wedstrijd
gespeeld tussen Flash Vorden l en Dyna-
mo Neede l. In het begin waren spelers en
speelsters wat nerveus, maar na een paar
games kwam de sfeer er goed in. bij de he-
ren enkel werd l enkel gewonnen en l en-
kel verloren, ook de 2 dames enkels gingen
op het nippertje verloren. Daarna werden
de 2 mix partijen gewonnen, doch jammer
genoeg gingen de dames dubbel en de he-
ren dubbel weer verloren. De einduitslag
was Flash-Vorden - Dynamo Neede l 3-5.
Eerstkomende thuiswedstrijd: Zaterdag
20 nov. Distr. Comp. Flash-Vorden 2 -
Doetinchem 9.

Dammen
Voor de eerste keer dit seizoen werd er
weer een Jeugdappèl georganiseerd dit
keer in Ulft. De DCV-ers zijn vrij suksesvol
geweest. Bij de junioren behaalde Erik
Brummelman met l punt de 2e plaats in
zijn groep. Bij de aspiranten wonnen Henk
Hoekman, Wim Berenpas en Martin
Boersbroek een prijs ( Ie of 2e plaats in de
poule) Jürgen Slütter en Michiel Boer-
kamp waren de gelukkigen bij de pupillen.
Het volgende Jeugdappèl wordt in januri in
Vorden gehouden.
Het 3e team heeft de eerste winstpartij ge-
boekt, waardoor er weer hoop is op het be-
houd in de 2e klasse. Men heeft nu 3 pun-
ten: B.D.V. Brummen en D.C.D. Does-
burg hebben 2 punten. Er degradeert
slechts l team naar de 3e klasse. De over-
winning met 6-10 kwam tot stand na met 4-
0 gewonnen te hebben achtergestaan te-
gen D.Z.W. Warnsveld 2. Na de nederla-
gen van Esselink en Van Rikxvoort ging
het in snel tempo bergopwaarts door winst-
partijen van Brummelman, Wentink, Sloe-
tjes en Buist. Slütter en Lamers speelden
als laatsten remise.
Het 4e team speelde in Beltrum tegen
DIOS 6. Ondanks een nederlaag van E.
Brummelman werd er met 3-7 gewonnen
door overwinningen van T. Slütter, G.
Brummelman, W. Berenpas. J. Slütter
speelde remise.
Onderling kompetitie: senioren groep 1: J.

Hoenink - W. Wesselink 0-2: H. Graas-
kamp -B. Breuker2-0: B. Breuker-J. Mas-
selinkl-l.Groep2:H.Hoekman-B.Rossel
2-0: T. Slütter-B. Wentink 2-0. Groep 3: H.
Klein Kranenbarg - D. van Rikxoort 2-0: A.
Wassink - G. Brummelman 2-0: G. ter
Beest - H. Wansink 2-0. Jeugd: M. Boer-
kamp - R. SlutterO-2: E. van'Est - M. Boers-
broek 0-2: J. Brandenbarg - B. van Zuyle-
kom 2-0: W. Hulshof- B. Voortman 2-0: J.
Slütter - M. Boersbroek 2-0: H. Berenpas -
E. Brummelman 2-0: E. te Velthuis - W.
Berenpas afg.: J. Kuin - G. Brinkman 2-0:
H. Berenpas - R. Slütter afg.: J. Slütter - G.
Brinkman 2-0: E. van Est - J. Slütter 0-2.

Waterpolo
Het aspiranten team van Vorden '64 speel-
de het afgelopen weekend een wedstrijd in
Eefde tegen DWL uit Hummelo Keppel. In
de eerste periode bracht Martin Siebelink
de stand op 1-0 voor Vorden '64. In de twee-
de periode wist hij de voorsprong te vergro-
ten tot 2-0. De einduitslag kwam al in de
derde periode tot stand door doelpunten
van Mark Karmiggelt, Arnold de Koningen
Martin Siebelink zodat de wedstrijd met 5-0
gewonnen werd.

WATERPOLO

Vorden - Hanzekikkers
De dames I van Vorden hebben zaterdaga-
vond de competitiewedstrijd tegen de
Hanzekikkers op hun gemak kunnen win-
nen. In de eerste periode nam Vorden een
4-0 voorsprong door doelpunten van Desi-
ré Westerveld (2x), Hermien Kamerlingen
Hermien Tiessink. In de tweede periode
zorgde Desiré Westerveld (2x) voor 6-0,
waarna Marieke Velhorst in de derde pe-
riode en vierde periode de eindstand op 8-0
bracht.

Bujartvereniging
Kranenburg
Het eerste team ontving thuis de heren van
De Keu l. Tegen de Hengelo'ers werd een
verdiende 37-33 overwinning behaald.
Kranenburg 3 moest bij Olburgen op be-
zoek en wist ook de winstpunten te verove-
ren. Hier was de einduitslag 35-38.
Kranenburg 4 toog naar Hummelo en
moest het afleggen tegen VOP met 35-31.
Het vijfde team tenslotte ontving Olburgen
4. Na een spannende strijd wist Olburgen
met 33-36 te zegevieren.

Badminton voor jeugd
nu ook in Vorden
Badminton is hard op weg de sportwereld
te veroveren. Dit is ook het geval in Vor-
den, waar de "pluimballers" in sneltrein-
vaart in aantal toenemen. Als een sport in
korte tijd zo snel in populariteit toeneemt,
dan moet het toch wel iets bijzonders zijn.
Iedereen die ooit met badminton in aanra-
king is gekomen, weet dat dat inderdaad
het geval is!
Daarom is de BV Flash-Vorden onlangs
naast de senioren, gestart met een jeugdaf-
deling. Gezien de grote belangstelling kan
op dit moment reeds geconstateerd wor-
den, dat dit een goed initiatiefis geweest,
ledere zaterdag kunnen de jongens en
meisjes onder deskundige leiding het bad-
mintonspel beoefenen.
Heb je zelf interesse voor deze tak van
sport, kom dan eens kijken in de sporthal.

P.K.V. nieuws
De leden van de P.K.V. hebben afgelopen
weken op verschillende plaatsen hun die-
ren geshowd. Hieronder de predikaten.
Pels en Pluim te Laren:
Grote hoenders: Wyandotte wit. J. Rou-
wenhorst 3 x F, l x ZG
Dwerghoenders: Wyandotte wit J. Rou-
wenhorst 2 x F, Wyandotte zwart H.G.J.
Horstman 2 x G.
Konijnen: VI. reus, konijngrijs G. van Zee-
burg l x G. VI. reus, IJzergrauw G. v. Zee-
burg l x ZG, 3 x G. Alaska. H.G.J. Horst-
man 3 x ZG, l x G.

„Do Eendracht" Zutphen en Omstreken.
Grote Hoenders: Welsumer A. v. Hussel lx
G. Sussenscolumbia idem l x G. Faveroll-
le idem l x G. Australorp idem l x ZG.
Dwerghoenders: Lakenvelder A. v. Hussel
l x ZG, l x G. Sussenscolumbia idem l x
ZG, l x G. Java idem l x ZG. Wyandotte
wit J.W. Smallegoor l x F, 3 x ZG, 2 x G.
Rhodeisland red. idem l x G.
Konijnen: VI. reus oranje M. Boersbroek 2
x G. Lotharinger zwart B.J. Looman l x F,
3 x ZG, l x G. Hollander idem 2 x F. Rode
Nieuw Zeelander A. v. Hussel l x ZG. Ne.
Hangoordwerg zwart H. v. Heerde l x G.
De heer van Heerde had tevens het moois-
te konijn van de middenrassen.

B.P.K.V. Borculo
Grote hoenders: Wyandotte gestreept H.
Berenpas 2 x ZG, l x G.
Konynen: VI. reus konijngrijs, G .J. ten Bok-
kel l x F , 2 x Z G , l x G. W. Rietman 2 x F, 2
x ZG, l x G. H.B.J. Snellink 2 x ZG, 2 x G.
G. Berenpas l x F, l x ZG.
VI. reus wit. H.B.J. Snellink l x ZG. Groot
zilver, H. van Heerde l x ZG. Rode nieuw
Zeelander, G. Lenselink 2 x ZG, l x G. H.
Bakering 2 x ZG, l x G. Havana, B. Was-
sink l x G. Alaska, H.G.J. Horstman l x F,
3 x ZG. Kl. Zilver kon. grijs. E. Bruinsma 2
x F, 2 x ZG. Ned. Hangoordwerg, Mada-
gascar: D. van Heerde-Wassink 2 x G.
De kleinzilver van de heer Bruinsma werd
uitverkoren tot de mooiste van alle konij-
nen op deze tentoonstelling.
Jubileum tentoonstelling Aalten:
Komjnen: VI. reus wit L.G. Weevers, l x F,
3 x ZG, l x G. VI. reus konijngrijs W. Riet-
man 2 x F, l x G.
Dwerghoenders: Wyandotte Columbia, H.
Berenpas 3 x ZG.

Keuze uit de aanwinsten
van de Bibliotheek
Volwassenen: SCHAAP, J. Zenden als
hobby: GROSVELD, F. Schiphol, van
vliegwei tot superluchthaven: STRAA-
TEN P. van. Dijk en Stuiter: ENFB vakan-
tieboek: fietsen in Europa: OVER Jan den
Hartog: GOREN, CH. H. Groot bridge
boek: SAGAN, F. Tranen in rode wijn:
HYMNEN uit de Rogveda: DUBOIS, P.H.
Najaar: JONG, L. de. Het Koningkrijk der
Nederlanden... Dl. 10b-II: BUSSEL, W.
van. Video.
JEUGD: BECKMAN.Th. De Gouden
Dolk: BAUER, G. Voetballen: BOS, Bur-
ny. Eén aprilkikker in je bil: NAKAGA-
WA, S. en J. NANAO. Het leven van de
panda. VERHALENBOEK, Het. voor
rond de zes.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Herfstwandeling 'De oude IJsselstreek'
Zaterdag 20 november houdt het IVN afdeling 'De oude IJssel-
streek' een herfstwandeling rond kasteel Vorden.
De herfsttinten zijn nu op zijn mooist. De beuken staan in goud-
gele gloed als de zon er op schijnt. De paddestoelen voltooien de
herfstsfeer in het bos.
De wandeling begint bij de kruising Waarlerweg/Schimmeldijk.
Te bereiken via de Rondweg Doetinchem-Vorden. De laatste afs-
lag nemen vóór Vorden, vlak voor de brug — bord doodlopende
weg. Bushalte: Café 't Zwaantje.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw

drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 - vorden — telefoon 05752-1404



MODE IN
HERFSTTINT
Bordeaux pump in
suède. Slanke hak,
7 cm hoog. Sierlijk,
modieus en zeer eer-
lijk in prijs f. 59,-

Kcp.,i

M- KKINK

St. Nicolaas idee...
Neem een rokspuit voor moe-
der mee

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Koekaktie Voll. Ver. Dash
zaterdag 20 november a.s.
Steun onze vereniging door
een koek te kopen.

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Tuinhekken stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhof laan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TFL 05752-1971

WAND- EN VLOERTEGELS
Holtslag, Ruurlo.
Tel. 05735-2000.

Kunslgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Melkbussen stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhof laan 1
Tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Koekaktie Voll. Ver. Dash
zaterdag 20 november a.s.
Steun onze vereniging door
een koek te kopen.

Hou de kou en dokter van uw
lijf. Draag Thermolana onder-
goed. Koop het bij

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Op de secretarie van de gemeente Vorden liggen inge-
volge het bepaalde in artikel 12/29 van de Wet ABM
vanaf 19-11-'82 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uuren
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de navolgende verzoeken met bijlagen van:

1. de heer H.GA Sueters, Ruurloseweg 91, 7251 LC
Vorden, datum verzoek 26 oktober 1982, adres in-
richting Dorpsstraat 15 te Vorden, kadastraal bekend
sectie K, nummer 381 5, om een vergunning ingevol-
ge de Hinderwet tot het oprichten of in werking heb-
ben van een winkel-bazar voor speelgoed en huis-
houdelijke artikelen, alsmede een inrichting voor de
verkoop van vuurwerk;

2. de heer H.J. Decanije, Galgengoorweg 7, 7251 JC
Vorden, datum verzoek 22 oktober 1982, adres in-
richting Galgengoorweg 7 te Vorden, kadastraal be-
kend sectie A, nummer 2550, om een vergunning in-
gevolge de Hinderwet tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf met mestopslag;

3. de heer B.H A. Mullink, Ganzensteeg 7, 7251 LC Vor-
den, datum verzoek 23 oktober 1982, adres inrich-
ting Ganzensteeg 7 te Vorden, kadastraal bekend
sectie D, nummer 2050, om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hin-
derwet voor een agrarisch bedrijf met mestopslag.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten ont-
wikkelingen in de toekomst met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting, is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften, waardoor
eventueel gevaar, schade of hinder buiten de inrichting
wordt voorkomen of beperkt.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunningen/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan verzoe-
ken om in persoon of bij gemachtigde MONDELING BE-
ZWAREN te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden
vóór 11 december 1982. U gelieve daarvoor een af-
spraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 18 november 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Het is een feit,
dat zelfs SINT in deze tijd.

Goed moet overwegen,
waar hij zijn geld aan uit gaat geven.

Maar in de „ winkel" van de Fa. Kettelerij
is er voor hem altijd wat bij.

Kopen bij deze „Bloemist-Winkelier"
geeft hem zeker veel plezier.

IJsvereniging Vorden
U wordt uitgenodigd voor de ledenvergadering die ge-
houden zal worden op maandag 29 november 1982 om
20.30 uur in het Dorpscentrum.

AGENDA:
Opening door M. Groen, voorzitter
Notulen vergadering 4 november 1981
Jaarverslag door J.F. Geerken, secretaris
Verslag door A. Schipper, penningmeester.
Verslag kascommissie
Benoeming lid kascommissie, aftredend D. Lammers
Mededelingen
Bestuursverkiezing, aftredend M. Groen, H.G. Harmsen
en H.M. Visschers.
Contributie 1982-1983
Wat er verder ter tafel komt.

Leden kaarten kunnen worden afgehaald vanaf 22 no-
vember t/m 30 november bij de Amrobank, Raadhuis-
straat. Nadien worden de prijzen met 50%verhoogd.

Gezinskaart f 15,-
Ledenkaart f 7,50 voor eerste lid van gezin.
Ledenkaart f 2,50 voor meerdere leden onder de 16 jaar.

Het bestuur.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342

zo
DE'

UIST BIJ ONS GEARRIVEERD:
DEUGEOT EN TALBOT83 MODELLEN

Hierbij nodigen wij u uit de '83 modellen van Peugeot en Talbot bij ons te komen bekijken. Er is veel nieuws: o.a. bij de
Peugeot 305. "De nieuwe stroming". Door de verbeterde vormgeving en de technische vernieuwingen heeft de 305 een nog
lagere luchrweerstand. verbruikt nog minder en levert betere prestaties

En er is groot nieuws van Talbot; van alle Horizons verbruikt de zuinigste helemaal geen benzine meer. want 't is een
diesel! De g-bak versie 'loopt' i op 22.2 bij 90 km/u constant. En: 't is de enige diesel in zi jn klasse met 5 deuren standaard.

Nog meer nieuws: alle Peugeot en Talbot modellen z i j n venorjgd. En dat z i j n er ruim .20 in meer dan 80 verschillende
uitvoeringen. Van sportcoupé tot break. Van cabriolet tot besteLxfgen. Van stuurbekiachtiging tot volautomaat. Van tnp-
computer tot speedcontrol. Van turbo-diesel tot benzine-in>K?tie Kom dat allemaal bij ons bekuken.

Wij vertellen u er alles over. ^r

Koekaktie Voll. Ver. Dash
zaterdag 20 november a.s.
Steun onze vereniging door
een koek te kopen.

Franse les. Conversatie voor
gevorderden op maandaga-
vond.
Mevr. Jongbloed, tel. 05752-
3105.

Te koop: ledikant met speciale
Herniaplank, matras zomer- en
winterkant + kastje.
In prima staat.
Tel. 05752-2269.

Oude kasten, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

ROLLUIKEN
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

&T* NIEUWS van Peugeoi mei
«o O moloren in de 305 serie. »aaronder
Cl'"y een 1.9 Hier diesel-motor die maar

liefst 65 DIN pk leven. U hebi il «n 305
va f 1SJOO,..

® NIEUWS van Talboi de Samba is
nu verenigbaar m s uirvoermgen. oj

als cabriolet. De zuinigste Samba mdi l op 2L7
bn 90 km u conslanl. U hebi a! een Samba vi

^V NIEUWS van PeuseM d
«^ O range is verder uitgebreid mei i S i il.
d/Q en de-M (iLO, alle andere sedan

uitvoeringen hebben nu standaard een 5-bak.
U hebt al een 505 vj f 24.2(X).-.

Koekaktie Voll. Ver. Dash
zaterdag 20 november a.s.
Steun onze vereniging door
een koek te kopen.

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

KEUKENS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
•Suurlo, teT. 05735-2000.

GRAAG TOT ZIENS BIJ:
JNIEUWS van Talhoi met de komsi

van de Horizon Diesels en Je Premiun
J znn er nu n Horizon- uitvoeringen U hebt al

een Horuon va f 16. l W,..

b.v eosiiio
AUTOMOBIEL-BEDRIJVEN
De Stoven 5, Zutphen

PEUGEOT O TALBOT
Donderdag 09 00-18 00 uur

OPENINGSTIJDEN: vri|dag 0900-21 OOuur
zaterdag 09 00-1 7 00 uur

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service

Goed ondergoed voor het hele onderdelen direkt leverbaar
|ezinhaaltubij: DE WILD

Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

ZUTPHENStWËG 29 - VOHDEN TEL Ob7b2-197l |

Te huur: Compressoren, ho-
gedruk reinigers warm en
koud.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1,
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335.

Koekaktie Voll. Ver. Dash
zaterdag 20 november a.s.
Steun onze vereniging door
een koek te kopen.

a.s. Vrijdagavond in de Jeugd-
soosTexas Radio and the Big
Beat. Aanvang avond 20.00
uur.

\ f Speel
c c. mee

c •

• J VordenJ /• s
Koop in Vorden
en speel gratis en zovaak u
maar wilt mee in de grote 5
x kans aktie.
Honderden prijzen: waar-
debonnen van f 100,- en
f 1.000,- heerlijke en waar-
devolle vlees- en verras-
singspakketten.

Speciale Sint-Kortingen in onze
KINDERAFDELING
Meisjes en jongens jacks 10 + 20% KORTING
Div. kinder-ribbroeken nu 20% KORTING
En dan ook nog Sint Nicolaas bonnen

RUURLO

Kwaliteit en versheid
Dat zijn onze wapens tegen de brood
oorlog. Haal dat heerlijke ambachtelij-
ke brood bij

Warme Bakker Oplaat
Ons brood komt zo warm uit de oven in
de winkel!

WEEKEND RECLAME:

Gevulde speculaas van i.85
per 100 gram voor | fOU

Alle soorten
bouwmaterialen in

tteen. kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartlkelen:
bloembakken.

bankon, vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn karamiek
zeer origine*!,
handgemaakt.

De beste keuken
voor elke vrouw
Kom beslist eerst vrijblijvend bij
Holtslag kijken, voordat u uw keuken
koopt.

N u de allernieuwste KEU KEN mo-
dellen in onze showroom

GEOPEND:
dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags ook van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 - 1 3.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

HIFI STEREO
KLEUREN T.V.
2 jaar volledige garantie

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813



Alles wat u meer dan f 1,76
een gesneden volkoren betaalt

is te veel! Wat betaalt u nu?
Broodoorlog nog lang
niet voorbij!
De wettelijk voorgeschreven minimumprijs van alle
soorten gesneden wit- en bruinbrood Is f 1,76. Dit geld
ook voor tljgerbrood en volkorenbrood.
De brutale kruidenier wil best lager gaan, maar dat mag
niet. we zijn brutaal maar we houden ons aan de wet.

Makreel naturel,

Unox erwtensoep,
heel blik

Hedl bouillon, 1y,Q
kippe-of rundvlees, potje 340 ml IH3

Roosvlcee,
fles 0,6 liter

Göbber extra jam
COnf ItUre, pot 450 gram
aardbeien, kersen, abrikozen of ananas l f 3

Hazelnootpasta,
pot 400 gram

Clnzano vermouth,
ftes 0,75 liter, rood of wit

Llebfraumllch,
fles 0,7 liter

winzerdank,
f les 0,7 liter,'n frisse Duitse wijn 4 n nn

Chocoladehagelslag,
pak 400 gram, melk of puur.
Vrij Produkt

Brado bak en braad,
pakje 200 gram

Diepvries soeppakket,
5Qp gram

Diepvries mlni-f rites,
zak 1000 gram .

Vloeibare zeep,
literflacon _

99
199
189
199

Chif-o-net, QQ
het duizenddingendoekje, 5 stuks _ 33

Pledge <
meubelspray,

Glorix toiletbloc,
56 gram

bus 265 ml.

Hansaplast pleister,
elastisch, 1 meter

Brlllo soappads,
doos 10 stuks

Roosvicee
rozebottelconflture,
pot 450 gram

uitjes,
Vi potje

wittejpeper of
MUskaat.

Grijs toiletpapier,
4 rollen a 250 vel.

399
199
199
189
99

Blooker cacao,
pak 125 gram

Rosé d'Anjou,
fles 0,7 liter

Berelch Nlersteln,
fles 0,7 liter

i alle filialen verkrijgbaar.
Slagersprijzen geldig tot en met
20 november as

Runderlappen, 1o
mals, mager, kilo : IO j

Borstlappen, 19
mager, kilo !£•

Tuinbonen fijn,
5/4 POt

wortelen extra fijn,
y« pot

Rookworst,
225 gram

worstebroodjes, oüü
10 stuks, vacuüm verpakt Ü33

. 79

Klapstuk of hachee,
500 gram

Groenteman
Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Groente- en fruitprijzen geldig tot en met
20 november a.s.

Tomaten, ^QQ
import, kilo l3*J

Kleutertaai,
zak 500 gram

Chocolade
sigaretten,
3 pakjes

Homburg
leverpastei,
blik 200 gram

Bloemkool,
Franse, per stuk

Clementlnes,
Spaanse, kilo

Transparantfolie,
rol 30 meter

Frlesche Vlag
halvamel,
fles 0,5 liter

volle melk,
houdbaar, literflacon

Echte roomboter,
pakje 2 50 gram

Whlskas katte voer,
blik 410 gram, diverse soorten

zonnebloemolie,
literflacon. Vrij Produkt

AJ.P. malzena,
pak 400 gram

Gebroken
snelkookrljst,

smlth's chips
zak 120 gram, paprika o'f naturel

Mars.
pak 3 stuk

pak 400 gram

Beschuit,
rol 13 stuks. Vrij Produkt —

Crackerbread,
pak 200 gram

Theeblskwle,
pak 175 gram

29
99
.19

139
119
259
299
79

89
69
129
49

^ "̂  "̂ ^ "̂ r- -̂

Wat dh land nodig heeft is een brutale kniidenier

l
D «PRUS-SIAG

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN

Zondagmiddag zal nooit
meer hetzelfde zijn!!

Vanaf 21-1V82 zal de Jeugdsociëteit Vorden ook
op

zondagmiddag geopend

zijn en wel van 13.30 tot 17.00 uur.
Graag tot zondag in jouw Jeugd soos!!

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

U w oude gevels weer als nieuw
stralen en chemisch reini-
gen
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

a.s. Vrijdag 19 november

klaverjaswedstrijd

aanvang 20.00 uur. bij

Café Schoenaker
Ruurloseweg 64 — Vorden — Tel. 6614.

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750 - 26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

U BENT
van harte welkom

bij de Vordense winkeliers

Door dit jaar uw kerst en St. Nicolaas inkopen in Vorden te doen. Dingt u mee naar een van de
honderden prijzen in de unieke 5x kans St. Nicolaasaktie. Vroeg kopen
geeft u extra kans op een prijs en alle gewonnen prijzen
worden u gratis thuis bezorgd.
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