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De heer van Dorssen
55 jaar lid van CNV

St. Nicolaas komt in onze zaak
zaterdag 1 december van 2 tot 3 uur

Joop Cornelïs supermarkt

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Commissie sport en cultuur vindt dat
nieuwe subsidieverordening
zelfwerkzaamheid niet stimuleert
De commissie Sport & Cultuur heeft zich woensdagavond geruime tijd beziggehouden met de subsidie-
verordening voor sportverenigingen. Over het algemeen konden de commissieleden zich wel met de uit-
gangspunten verenigen, desondanks wil de commissie nadere toelichting over de zelfwerkzaamheid van
de verenigingen.
Zowel mevrouw Aartsen (CDA) alsmede de heer Brandenburg (WD) lieten duidelijk doorschemeren
dat deze nieuwe verordening de zelfwerkzaamheid bij de sportverenigingen niet stimuleert.

Immers zelfwerkzaamheid, zoals ak-
ties en dergelijke tellen wat de op-
brengst betreft terdege mee met de
bepaling van de grootte voor de te ge-
ven subsidie. De commissie ach)t dit
niet juist. "We moeten dit soort aktivi-
teiten buiten schot laten", zo sprak
mevrouw Aartsen. Ook is de commis-
sie van mening dat bepaalde bevoegd-
heden die nu aan het college zijn voor-
behouden, ook aan de raad moeten
worden gedelegeerd.

Verder we^kpgemerkt dat in deze
subsidieverlening geen startsubsi-
die voor nieuw opgerichte verenigin-
gen is opgenomen.

Voorts was de commissie van mening
dat de zogenaamde "versluierde" sub-
sidies die sommige verenigingen ont-
vangen best bekend gemaakt mogen
worden.

Bij de aanvang van de vergadering zei
wethouder Geerken (CDA) dat hij
binnenkort met de fraktie van de
P.v.d.A. om tafel gaat zitten teneinde
tot goede afspraken te komen op wel-
ke dagen er vergaderd moet worden.
Zo was ook nu socialist Stoltenborg
bij kennisgeving afwezig aar^Men hij
deze avond de gemeente Vorcren in de
gewestraad diende te vertegenwoor-
digen.

Telefonische vergadering
Naar aanleiding van de zeer summie-
re agenda bij de commissie openbare
werken, stelde de heer Lichtenberg
(CDA) voor om dit soort vergaderin-
gen in het vervolg telefonisch af te
handelen. "Het is haast de moeite niet
waard om hiervoor een andere broek
aan te trekken", zo sprak hij. De com-
missie hield zich nl. uitsluitend bezig
met het beschikbaar stellen van een
aanvullend krediet voor de superon-
rendabele gasaansluitingen. De com-
missie konkludeerde het een goeie
zaak te vinden dat de gemeente Vor-
den thans optimaal van gas wordt
voorzien.

De heer J. G. O. van Dorssen, wonende de Haar l te Vorden, is door
het C.N. V. gehuldigd in verband met het 55-jarig lidmaatschap. In
huiselijke kring werd dit herdacht. Door de heer B. Bekman, voor-
zittervan het C.N. V. afdeling Vorden-Hengelo werd hem het gouden
insigne met lauwertak opgespeld.
de heer van Dorssen is in het onderwijs werkzaam geweest in Ut-
recht, Barneveld, Driebergen, den Haag en Zeist, en woont sinds
1976 in Vorden.

Vooretel subsidieverordeningen
sportverenigingen ingetrokken
Het college te Vorden heeft zich de kritiek geuit in de commissie
Sport & Cultuur aangetrokken en dinsdagavond hij monde van wet-
houder Geerken (CDA) de raad voorgesteld de subsidieverordening
voor de sportverenigingen voorlopig in te trekken.
Mevrouw Aartsen (CDA) vond dit een goede zaak. "Dit voorkomt Ba-
bylonische spraakverwarring", zo sprak /ij.

heeft dezer dagen tevens een bezoek
gebracht aan het Sint Elisabeth Zie-
kenhuis in Deventer.

Succesvol optreden
kinderdansgroep
De oudste kinderen van de Achtkaste-
lendansertjes waren zaterdag te gast
op uitnodiging, in de Verpleeginrich-
ting "De Meent" te Veenendaal.
De kinderen vertrokken 's morgens
per bus waar /e tegen half twaalf in
Veenendaal aankwamen.
In hun Ot en Sien kleding traden ze 4
maal op, voor hen, die tijdens de Ou-
derdag, van de bewoners hier aanwe-

zig waren. Het was een zeer gezellige
dag, waarvan de boerenkool met
worst het hoogtepunt was. De kinde-
ren hebben dan ook volop genoten en
onder leiding van Marian Kerkhoven
werd er met veel overgave gedanst.
Muzikaal bijgestaan door Mevr. v.
Zantvoort, en de heer Handstede. Te-
gen 5 uur arriveerden ze weer in Vor-
den, wel moe maar zeer voldaan.
D.e kleutergroep gaat 11 december de
Kerstmiddag opluisteren voor bejaar-

. den, op de Kranenburg, in Café
Schoenaker.

De heer Stoltenborg (P.v.d.A.) liet
zich in ongeveer dezelfde bewoordin-
gen uit en stelde voor de oude veror-
dening voor 1985 te handhaven en de
nieuwe op l januari 1986 te laten in-
gaan.
De commissie Sport & Cultuur zal dit
nader bespreken. De raadsleden had-
den er moeite mee dat dat men onvol-
doende tijd had gekregen het voorstel
te bespreken. "In feite hebben we
voorgebakken stukken voorgelegd ge-
kregen en dat vind ik een slechte zaak,
zo sprak de heer Ploeger (P.v.d.A.).

Gemeentenieuws
Telefooftgemeentehuiï 05752-2323 - felefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-t/m vrijdagmorgen van

(!) uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink : volgens alspraak - S p r e e k u u r wethouder J.!• ' .
n: vr i jdagvan 10.00 tot l l .00 uur voor Sociale Zaken ' >'• • • w e r k e n - S p r e e k u u r w e t h o u d e r I I V Hog-

che lman: donderdag van l 1.00 tol 12.00 uur.

1. Militaire oefeningen
Op 6 en 7 december zal er onder meer
in deze gemeente een militaire oefe-
ning gehouden worden. Het betreft
een test varreen verkenningspeloton.
Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen. Tijdens deze oefening zal ge-
bruik gemaakt worden van losse mu-
nitie.

2. Bouwplannen waarvan het college
het voornemen heeft deze te verle-.
nen met gebruikmaking van de Alge-
mene verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten van Gld.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de heer H.J. van Ark, Dr. C.

Lulofsweg l, voor het vergroten
van een garage aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 14 de-
cember 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.

3. Verhuizing afdeling Sociale Zaken
In verband met de verhuizing van de
afdeling Sociale Zaken van het Kas-
teel naar de boerderij nabij het Kas-
teel, zal deze afdeling op 29 en 30 no-
vember aanstaande gesloten zijn.
Vanaf 3 december aanstaande kunt u
gedurende de normale openingstij-
den bij de afdeling Sociale Zaken in de
boerderij terecht.

4. Inzamelen van glas
Nabij het "Lindese Praothuus" te Lin-
de zal voor een proefperiode van één
jaar één dezer dagen een glascontai-
ner geplaatst worden. Vanaf dan kunt
u daar al uw glazen Hessen en potten
en ander glaswerk waar geen statie-

geld op zit kwijt. Het ingezamelde glas
wordt voor recycling gebruikt.
Voor het milieu is dit van belang om-
dat de grondstoffen voor de aanmaak
van glas schaars zijn. Ook wordt het
milieu niet met gebruikt overtollig
glas belast. Landelijk bezien is het in-
zamelen van glas redelijk succesvol te
noemen. Ongeveer 30 a 40% van het
glas waar geen statiegeld opzit wordt
in de glasbak gedeponeerd. In alle
containers in Vorden kunt u zowel
blank glas als gekleurd glas kwijt.

5. Afsluiting /elledijk voor het verkeer
Vanaf 30 november a.s. zal de gehele
Zelledijk afgesloten worden voor alle
verkeer in verband met verbeterings-
werkzaamheden. Een en ander zal tot
ongeveer 22 december 1984 duren, of
zoveel korter of langer als noodzake-
lijk is.

Vervolg Gemeentenieuws
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Wethouder Geerken gaf toe dat er
over deze verordening veel vragen
zijn gerezen bij de frakties. Problemen
had men onder meer met het punt
zelfwerkzaamheid van de verenigin-
gen, de versluierde subsidies e.d.
Het voorstel op de verordening op de
kampeerplaatsen en kampeermidde-
len onderging hetzelfde lot. Hier zal
de raad zich na de zomer 1985 over
buigen. De heerBrandenbarg(WD)
kreeg van de raad te horen dat er mo-
menteel geen speciale behoefte be-
staat voor extra vrijstelling.
De raad gaf het college deze avond
eveneens groen licht om een aanvul-
lende subsidie beschikbaar te stellen
voor de super onrendabele gasaan-
sluitingen. De raad zal een voorstel
bereiken om het batig saldo 1983 in
het potje te stoppen welke is gevormd
voor de verkeersstudie en waaruit
men het extra krediet voor de gasaan-
sluitingen nu wil halen.
Met name de heer C.Chr. Voerman
(CDA) drong hier opaan, omdat hij
verwacht dat er de komende tijd nog-
wel eens een "voorschot" uit de pot
voor verkeersonderzoek gehaald zal
moeten worden.

Huisvrouwenorkest
Vorige week werden de bewoners van
de Wehme vereerd met een bezoek
van het Vordens Huisvrouwenorkest
onder leiding van de heer Hilverink.
De heer Stoltenborg heette de dames
van harte welkom, waarna het woord
werd gevoerd door de voorzitster van
het orkest mevrouw van Til.
De dames brachten een gevarieerd
programma waarbij de deuntjes van
weleer uit volle borst werden meege-
zongen. Tante Zus zorgde tussen de
bedrijven door voor de vrolijke noot.
Gery Buunk bedankte de dames en
hoopte dat het gezelschap zich spoe-
dig weer op de Wehme zal laten zien.
Het Vordens Huisvrouwenorkest

Beroep ontvangen
Dominee J.C. Krajenbrink ontving
een beroep van de Hervormde ge-
meente Veendam.

Jeugd d i en s t, Ie ad ven t s
A.s. zondag 2 december, Ie advent,
zal voorgaan ds. Fokkema uit Doetin-
chem. De dienst begint om 10 uur.
Het koor Interchrist zal zorg dragen
voor de muzikale omlijsting van deze
dienst.
Het thema op deze eerste adventzon-
dag zal zijn "Licht". Wij hopen U allen
om 10 uur in de dorpskerk te begroe-
ten en proberen er samen een mooie
dienst van te maken.

De Jeugddienstcommissie

GEBOREN: Bas Brunsveld
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: L.Z. Heijink en I. Bloe-
mendaal
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 2 december 10.00 uur: mevr.
ds. Fokkema uit Doetinchem, jeugd-
dienst

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 2 december 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur ds. Schotanus uit
Winterswijk

WEEKENDDIENST HUISARTS
l en 2 december dr. Sterringa, tel.
1255.

Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag l december 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566. Verder de hele week
van 19.00 tot 7.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
l en 2 december, H.H. Vaneker, Vor-
den, tel. 05752-3372.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Maand december: Mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 uur.

HARTHULPLIJN
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: d ien 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-l3333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



DIT IS m ECHTE!
de ambachtelijke banketbakkers

van nederland

5 december

Speculaas enz.
Alles eigen fabrikaat, van de

beste kwaliteit en zonder
conserveringsmiddelen.

Voor iets anders loopt u maar
naar de pomp.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

Specialiteit:

Tel. 1750
Zwanehalzen

Leonida Bonbons

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.

Notaris appels 2 k,i0, V0or 1 ,98
Clementines 20 st .spaansevoor 3,98
Witlof 1 kilo voor 2,98

MAANDAG EN DINSDAG:

gesneden, 500 gram 1 ,45

Doe eens wat anders, geef op 5 december
vrienden en bekenden een fru/tmand.

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 1 7, VORDEN. TEL 1617

* Carraro 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.

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

Marktvereniging
Vrijdag 30 november a.s.

Sinterklaasaktie
tijdens de markt

BELANGRIJK
Voor iedereen die alleen het woord compu-
ter kent. In december/januari starten wij in

STEEN DEREN
en VORDEN

een computercursus, "programmeren
in Basic". '

Onze cursisten weten na 10 weken waarover
ze praten.
Voorafgaande aan de cursus houden wij
eerst een introductieavond.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar
05240-3961 (m.i.v. 27 november 05240-
13961) b.g.g. 05915-52711

SCHOESTER kantoorefficiency b.v./c.o.s.
Friessestraat 49, 7741 GT Coevorden, tel. 05240-13961
Antwoordnummer 216, 7740 VB Coevorden.

Dat proeft U

Roomboter amandelletter
Roomboter speculaas poppen
Amandel marsepein
Chocolade letters

Vers van de Echte Bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Tel. 1384

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

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

Onze premies:
Woonhuis: vanaf / 0,65 %o excl. glas en

f 0,95 °/» inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 °/«.

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrisico'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.

ECHTE
JAGERKIJKERS

absolute
pkwaliteitto

optisch van hoge klasse,
hard coated lenzen
scherp en helder!

1 jaar garantie in de
betere merken

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martc
tt4,d, dotltnffoull

Zutphenseweg 9, Vorden.

DE VALEWEIDE Amaryllisbol
Kerstster
3 Kaaps violen
chrysanten
1 bos, vele kleuren

4,50
5,00
5,75

4,50

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 3 DECEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

l Parka's met b^ /̂oering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL ~

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en Pj^laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met̂ n zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.

l'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

l Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
l Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen

l Boddywarmers, alle maten.
l Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
l Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-
schroeven, Melkschorten, Vesten.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Wilt U met Sinterklaas een

Verse roomboter
amandelletter?

Bestel hem dan bij de man die ze
ZELF maakt!
Zo uit de oven in de winkel.

WARME BAKKER

OPLAAT
Bakt het voor U!
TELEFOON 1373

ROL -UIKI ilM

HOLTSLAG Ruurlo
uw rolluiken

specialist
Tel. 05735-2000

Storm op komst?
Niets aan te doen.

Tocht in de kamer?
Op te lossen door

VAN
HOLTSLAG

een pracht Sinterklaas
cadeau. Het verdient zich bovendien zelf terug.

Informeer naar de prijs, het zal U beslist
meevallen.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje. Wij noemen hem

ERIK

Gerrit, Jannie en Karin
Klein Zessink.

16-11-1984
Plataanweg 6
Hengelo Gld.

Hierbij onze oprechte dank,
voor alle felicitaties, bloemen
en cadeau's, die ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt.

BERNARD EN RIEK
HULLEMAN

November 19 84
Zutphenseweg 50

Aan een ieder die, blijk heeft
gegeven van medeleven tij-
dens de ziekte en na het overlij-
den van onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

A J. KLEIN IKKINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. C.A. Klein Ikkink

Oude Zutphenseweg 5,
Vorden

Aan u allen, die medeleven
hebben betoond, bij het over-
lijden van mijn lieve vrouw,
mijn hartelijke dank.
Het is mij onmogelijk ieder
persoonlijk te bedanken.

A.H. DOLPHIJN
November 1984

Voor het medeleven tijdens
Wilma's ziekte en voor de vele
blijken van oprechte deelne-
ming, in welke vorm dan ook,
van U ontvangen na haar over-
lijden, zeggen wij U onze har-
telijke dank.
In deze zo moeilijke dagen was
dit medeleven een grote steun
voor ons.

Uit aller naam:
B. DIMMENDAAL

Nieuwstad 18a,
Vorden

Te koop: mooie kerstbomen,
alle maten.
Kan eventueel ook bezorgd
worden.
PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.
Tel.: 05752-2728.

Met spoed gezocht: woon-
ruimte in Vorden of omgeving.
Evt. tijdelijk voor moeder met 3
kinderen.
Tel. 05753-2519.

Nette vrouw, 75 jaar, zoekt
vrije woonruimte, liefst in
Vorden.
Tel. 05752-2371.

Te koop: eetaardappelen en
haard hout.
H. Wesselink,
Eikenlaan 23, Vorden.
Tel.: 6774.

Gevraagd: pony om te berij-
den en eventueel te verzorgen.
Tel. 05752-2022.

Te koop: kippenhokje, afm. h.
1.25, b. 80, lengte 2.25 m.,
met ren + twee hennetjes,
t.b.v. W.J. Eggink,
B. v. H.weg 15, Vorden.

De Sint schiet bij
't Hoekje in de roos.
Burg. Galleestraat 42.

AUTORIJLESSEN?

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

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Op vrijdag 7 december a.s. hopen wij

DICKBRINKERINK
en
WILMA HEIJENK

te gaan trouwen.

Om 11.30 uur op het gemeentehuis van
Vorden.

Een kerkdienst wordt gehouden om 14.00
uur in de Gereformeerde Kerk van Vorden.

Receptie van 15.15 tot 16.45 uur in „De Her-
berg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

1984
Brinkerhof 42
7251 WR Vorden

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, is toch nog onverwacht van ons heen-
gegaan onze lieve moeder en oma

JOHANNA BERENDINA
OORTGIESEN-WESSELINK

weduwe van Gerrit Oortgiesen

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: J.W. OORTGIESEN
H.G. OORTGIESEN-EGGINK
Henk

Groningen: Janny en Dirk-Jan
Torremolinos: J.W. WESSELINK

D. WESSELINK-WIENK
Kim

Vorden, 25 november 1984
Ruurloseweg 113

Zij is opgebaard in het rouwcentrum van de Monuta-
stichting. Het Jebbink 4a te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag 28 no-
vember van 20.00 tot 20.30 uur.

U wordt uitgenodigd voor de rouwdienst, die zal plaats
hebben op donderdag 29 november om 12.00 uur in
zaal Schoenaker, waarna de teraardebestelling zal vol-
gen om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zuster, schoonzuster en tante

JOHANNA BERENDINA WESSELINK
wed. van G. Oortgiesen

op de leeftijd van 85 jaar.

Winterswijk: D.H. WESSELINK-BOOMKAMP
Vorden: JOH. WESSELINK

B.H.WESSELINK-BRUMMELMAN
Warnsveld: J.W. WESSELINK

G. WESSELINK-HARMSEN
Neven en nichten

Vorden, 25 november 1984

Heden is rustig van ons heengegaan onze geliefde
schoonzuster en tante

JOHANNA BERENDINA
OORTGIESEN-WESSELINK

Weduwe van G. Oortgiesen

in de ouderdom van 85 jaar.

Vorden: H. EGGINK
H.J. EGGINK-BEEFTINK

Zelhem: G. BERENDSEN
J.H. BERENDSEN-EGGINK

Vorden, 25 november 1984
Ruurloseweg 113

Sinterklaas idee bij

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Tot 1 februari 1985

Annie Ferwerda-van den Berg
KRISTIN
Als Voork«urbo«k-«xtr« het ont-
roerende vervolg op Carlientje -
a«n leven. Geboeid wordt de lezer
meegevoerd om de loop der ge-
beurtenissen tot het einde toe te
volgen.

Totaal 442 blz., gebonden met een
prachtig kleurenomslag.

Normale prijs f29,90

NU SLECHTS f 14,90
Uw voordeel f 15,-

BIJ DE BOEKHANDEL BENT U GOED UIT

Loga is op woensdagmiddag
5 december ook open

S DE KEURSLAGER
GOED VOOR MINDER GElfl

RECLAME 29/11 T/M 1/12

gepaneerd 100 gram 1,55
VOOR DE BOTERHAM

Boerenmetworst
gerookt 100 gram 1,25

HEERLIJK VOOR SINTERKLAASAVOND ZIJN ONZE

Letters gevuld met gehakt

OOK HEBBEN WIJ WEER DE OVERHEERLIJKE GEVULDE

Stokbroodjes

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Oproeping tot het bijwonen van de

algemene vergadering
van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank "Vor-
den" B.A. gevestigd te Vorden, welke gehouden zal
worden op dinsdag 18 december a.s. om 20.30 uur in
Hotel Bakker te Vorden.

VERKORTE AGENDA

1. Opening
2. Notulen
3. Bestuursverkiezing
4. Voorstel tot fusie met de Coöperatieve Raiffeisen-

Boerenleenbank Kranenburg B.A., gevestigd te Kra-
nenburg en in verband daarmede:
a. wijziging huishoudelijk reglement;
b. verkiezing lid van het bestuur;
c. verkiezing lid van de raad van toezicht.

5. Rondvraag en sluiting

Namens het bestuur:
H. Tjoonk, voorzitter M. Groen, secretaris

J3. De volledige tekst van de agenda en van de wijzi-
f ging van het huishoudelijk reglement en de notu-

len van de vorige vergadering liggen vanaf heden
voor de leden ter inzage op het kantoor van de bank
te Vorden.

Harry en Jos organiseren voor kennis-
senkring, bekenden en liefhebbers een
avond met goede Rock-muziek in
zaal

, JU Herberg"
Optredende groepen: DEZZUE KRIZUZ

(uit Bilthoven)
47-ELF (uut Zelhem)

Datum: zaterdagavond aanvang 21.00 uur
Entree: gratis
Toegang onder voorbehoud
min. leeftijd ca. 17 jaar.

Paardenmarkt
St.-IMicolaas-
markt

op woensdag 5 december
te Hengelo (Gld.)
Aankoop levende have voor verloting

MARKTVERENIGING

Evenals vorig jaar,
maakt de Sint weer heel wat voor U klaar.
Letters, staven, poppen van speculaas,
ook in boter/etters is hij een hele baas.
100%.roomboter en amandelspijs,
hiervoor krijgt de Sint een ereprijs.
Ze zijn nog warm, dus verser kan het niet,
het is een traktatie van Sint en Piet
Wilt U ze met gehakt, aan U de keus,
vers van de Warme bakker is de Sint zijn leus!

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden

P. S. Beste/ s. v. p. bijtijds.

Tel. 05752-1877

Oproeping tot het bijwonen van de

2e algemene vergadering
van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank Kranenburg B.A.

te Kranenburg, welke gehouden zal worden op dinsdag 18 december a.s.
om 20.30 uur in zaal Schoenaker.

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

"Vorden" B.A. 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.R.J. Zents, voorzitter
W.AJ. Lichtenberg, secretaris

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

Deze vergadering wordt gehouden indien op de eerste vergadering van 4 december a.s.
het statuair vereiste aantal leden niet aanwezig is.

De Sint liep door Vorden rond
en stopte bij HELMINK terstond.
Hij zei:
Hier is keuze voor elk gezin

en kocht leuke presentjes in!

• Handdoeken
• Lakensets
• Spreien
• Tafelkleden
• Sierkussens
• Dekbedden
• Spiegels
• Poef s
• Mimisets
• Schilderijen
• Lektuurbakken
• Sekretaires
• enz. enz.

ie*»

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

LAAGTE 16 EIBERGEN

Open avond
iedere maandagavond van 19.00-22.00 uur

zonder afspraak, zo binnenlopen voor:
— kleine behandelingen zoals epileren,

harsen, wimperverven
— vakkundig advies bij huidproblemen of vragen

betreffende huidverzorging
overige behandelingen op afspraak.

Anya Holland
geut pi. schoonheidssp., Stivas A + B, kernlid ANBÜS.

Ruurloseweg 46 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-3279 b.g.g. 1871

Voor vervoer kan gezorgd worden.

Deze warm gevoerde velours herenpantoffel
met sportieve stiksels is een welkom cadeau.
Natuurlijk mag u er ook uzelf een
plezier mee doen.

Wullink Vorden
VOOR DEALLERBES1 L. "HOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.



Heerlijk duurt 't langst als 't net
even scherper van prijs is.

Ik heb het wel 's eerder gezegd: gezelligheid mag dan geen tijd kennen, financieel zijn er altijd grenzen. Al die heerlijke
december-avondjes kosten natuurlijk een lieve cent. Vandaar dat ik deze week typische kinderdranken als appelsap en

chocolademelk zeer scherp heb geprijsd en daarnaast kruidnootjes, chocoladeletters en gevulde speculaas in de reklame
heb. Als stunt doe ik een roomboteramandelbanketletter, een hele mond vol in letterlijke én figuurlijke zin. Veel plezier.

«sas»'sooff*

Ook deze week volop
vers in de aanbieding.

Net even scherper.
Dat blijft ons devies

MAGERE
VARKENSIAPPEN
KILO

Lux toiletzeep
4-pak

VERS VLEES. VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

Woensdag 5 december

Runder-
gehakt
kilo 9,98

Donderdag 29, vrijdag 30 nov.
en zaterdag 1 dec.

Bieflappen
500 gram

Gourmet- of
fondueschotel
voor 4 personen, vanaf

7,48
14,95

BOERENBRUIN
GESNEDEN
CA. 800 GRAM

Vruchten
brood
gesneden, ca. 400 gram

VANIUE-

UTfK

Belegen

WOgram

•: :iO november en zatetdaq 1 de

CLEMENTINES
KILO

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

Woensdag 28 november

Boeren-
kool 0,98gesneden, 400 gram

FIJNE VLEESWAREN

SCHOUDERHAM
BOEKOS
100 GRAM

Palingworst
Zwan, 100 gram

Paarderookvlees
v/d Bilt, 100 gram

Leverworst
Kips, stukje 250 gram

Donderdag 29, vrijdag 30 nov.
en zaterdag 1 december

Krop sla +
1 komkommer
samen

Hollandse Golden Delicious
2 kilo

DAGKOOPJES

Maandag 3 en
dinsdag 4 december

zonder zwoerd, kilo

Speklapjes
fl f\f\ met zwoerd, kilo

V nn Rolladeschijven
UU per stuk ca. 100 gram

1.49

1,98
2,38

7,49
6/19

5 halen
4 betalen

0,89

2,98
6,48
2,83
1,39
1,78
1,98

Gevulde speculaas fl QQ

onte Reus
koffer 2 kilo

Kotex maxi
k 20 stuks

Hak bruine bonen
pot 720 ml.

Bolletje beschuit
blauw, dubbele rol + gratis kaars

Kruidnootjes
Meursing, 500 gram

Aviateur, dicht

DIEPVRIES

Varkens- of kipsaté
Hebro, zak 3 stokjes 1,39

Mijn roomboteramandel
banketletter, smaakt

net zo ruk als dat
*het woord letters telt.

Speciaal voor de Sinterklaas, extra scherp geprijsd.

ÏOOMBOTER-
AMANDEUETTER
PER STUK CA. 500 GRAM

Alleen bij Leo Stein:

Barcardi Rum
1 f les voor 21,95

Bisschopwijn
zacht gekruide per fles 4,95

Pfalser landwijn
1 liter van 5,95 voor 4,95

Deze aanbiedingen zi|n geldig van woensdag 28 november t/m dinsdag 4 december 1964, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehoudt

LEO STEIN Warnsveld
05750-22576 JOOP CORNELIS Vorden

05752-2308



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 29 november 1984
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Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05 75 2-23 23 -Telefoon gemeente werken 05 752-23 23. Openstelling gemeentehuis: maandag-1/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J l
Geerken: vr i jdagvan 10.00 tot l 1.00 uu r voor Sociale/akt-n, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken -Spreekuur wethouder I I A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

6. Wet op de Stads- en
Dorpsvernieuwing

/. Inleiding
Per l januari 1985 treedt de Wet op
de stads- en dorpsvernieuwing
(WSDV) in werking. Daarmee zal een
periode van gedetailleerde rijksbe-
moeienis met een belangrijk deel van
de stadsvernieuwing worden afgeslo-
ten. Een verstrekkende decentralisa-
tie (zowel financieel als bestuurlijk)
wordt dan ingevoerd.
De financiële middelen worden, zon-
der voorafgaande planbeoordeling
van het rijk, rechtstreeks aan gemeen-
ten en provincies toegedeeld.

Gemeenten krijgeen hiermee de mo-
gelijkheid stadsvernieuwing geheel
naar eigen inzicht vorm te geven en
daarbij eigen prioriteiten te stellen.
De planning van de stadsvernieuwing
zal door het voor vijfjaar vastgestelde
aandeel in het totaal van de beschik-
bare middelen worden vergemakke-
lijkt. Bovendien kan dit proces met be-
hulp van nieuwe gemeentelijke in-
strumenten zoals een stadsvernieu-
wingsplan en een leefmilieuverorde-
ning worden gestroomlijnd.

2. Algemeen
In deze wet wordt onder stads- en
dorpsvernieuwing verstaan de stelsel-
matige inspanning zowel op stede-
bouwkundig als op sociaal, econo-
misch, cultureel en milieuhygiënisch
gebied, gericht op behoud, herstel,
verbetering, herindeling of sanering
van bebouwde gedeelten van het ge-
meentelijk grondgebied.
In het huidige systeem moeten ge-
meenten hun stadsvernieuwingsplan-
nen bij het rijk indienen, dat de plan-
nen gedetailleerd beoordeelt, voordat
tot subsidiëring wordt overgegaan. In
dit proces gaat veel tijd verloren aan
overleg, onderhandelingen en admi-
nistratieve afwikkeling van zaken. Het
inzicht is gegroeid dat via een weg van
decentralisatie de gemeenten flexibe-
ler en slagvaardiger hun eigen speci-
fieke stadsvernieuwingsproblematiek
kunnen aanpakken.
Niet alle geldstromen en bevoegdhe-
den die met stadsvernieuwing te ma-
ken hebben, worden via de WSDV ge-
decentraliseerd. Vanwege de noodza-
kelijke eenheid in het huur- en subsi-
diebeleid zullen de middelen voor de
verbetering van de huurwoningen
(particulier en woningwet) niet naar
de fondsen worden overgeheveld.
Deze zullen te zijner tijd op een ande-
re wijze worden gedecentraliseerd,
namelijk volgens een systeem van
planning en programmering (bekend
als de decentralisatie van de volks-
huisvesting).

3. Financiën rijk
Het totale bedrag dat voor versleute-
ling in aanmerking komt, is afkomstig
van de onderstaande specifieke subsi-
dieregelingen, welke per l januari a.s.
komen te vervallen:

- 80%-regeling;
- interim-saldoregeling (ISR);
- regeling voorbereidingskosten

stadsvernieuwing, waaronder vallen
de planvoorbereidingskosten stads-
vernieuwing, inclusief toeslag voor
anderstaligen;

- contactpersonen bij stadsvernieu-
wing en tijdelijke huisvesting;

- stadsvernieuwingsdeel van de loka-
tiesubsidie (met inbegrip van het
daarop betrekking hebbende deel
van de interimparkeerregeling);

- regeling voor de verbetering van de
woonomgeving, groot onderhoud,
tijdelijke instandhouding en verbe-
tering van door de eigenaars be-
woonde woningen;

- gelden bestemd voor projektleiders
en voor voorlichting bij particuliere
woningverbetering;

- gelden ter dekking van de exploita-
tiekosten van het aankoopgedeelte
van door gemeenten en corporaties
ter verbetering aangekochte wonin-
gen;

- restauratie van woonhuismonu-
menten (aandeel VROM);

- restauratie van woonhuismomen-
ten (aandeel Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur);

- verbetering van woonschepen;
- regeling voor de eenvoudige aan-

passing van panden tot woonruim-
ten;

- voorlichting aan huurders van te
verbeteren woningwetwoningen;

- uitvoering van rioleringswerken in
stadsvernieuwingsgebieden;

- sanering van milieuhinderlijke be-
drijven;

- kaderregeling steun bedrijven stads-
vernieuwing (Economische Zaken);

- sociaal-culturele voorziengen in
ISR-gebieden (WVC).

Het ministerie van Verkeer en Water-
staat heeft hieraan in het kader van
het Nationaal Plan voor de verkeers-
veiligheid voor 1985 nog een bedrag
van twee miljoen gulden toegevoegd
voor het bevorderen van aandacht
voor de verkeersveiligheid bij stads-
vernieuwing.

4. Overdracht financiën rijk
De gemeenten zijn onderverdeeld in
Fonds- en niet-fondsgemeenten. Kan
een gemeente volgens de gehanteer-
de verdeelsleutels aanspraak maken
op een bedrag groter dan f 1.000.000,-
uit de totaalpot, dan krijgt die ge-
meente rechtstreeks een brijdrage van

het rijk. Voor de andere (niet-fondsge-
meenten) loopt de bijdrage via een
provinciaal stadsvernieuwingsfonds.
Dit laatste is voor Vorden van toepas-
sing.
Van de jaarlijks (althans de eerste vijf
jaar) in het Provinciaal Fonds voor
Vorden gestorte bedragen (f270.000,-
per jaar doch voor 1985 f 216.000,-)
kan Vorden - bij aantoning van de be-
hoefte daarvoor - beschikken over
8.0%. Dit bedrag kan direkt, doorge-
schoven worden. ("Voor het jaar 1985
is de bijdrage lager aangezien het rijk
de extra kosten voortvloeiende uit de
overgangsregeling haalt uit verminde-
ring van het landelijk beschikbare be-
drag van l miljard").
De resterende 20% van de voor al dit
soort gemeenten binnenkomende be-
dragen komen in een door de provin-
cie beheerde "knelpuntenpot". In zich
voordoende situaties kan hierop een
beroep worden gedaan.
Teneinde aanspraak te kunnen maken
op de beschikbare middelen zal de ge-
meente een subsidie-verordening die-
nen vast te stellen. Voor de vaststel-
ling ervan zal gelegenheid worden ge-
boden hierop in te spreken. Daarnaast
zal de gemeente een - jaarlijks bij te
stellen - vijfjarenplan moeten opstel-
len, waarop mogelijkheden - vooraf-
zullen zijn voor inspraak van de zijde
van de bevolking.
Aan het opstellen van een concept-
verordening wordt gewerkt. Zodra
daarover meer bekend is zult u hiero-
ver onder deze rubriek nader worden
geinformeerd. Zulks is eveneens het
geval ten aanzien van het vijfjarenplan
1986-1990. ^

5. Programma 1985 en Inspraak
Aangezien de gewenste middelen
voor het jaar 1985 al voor l februari
1985 moeten worden aangevraagd
wordt de voor dat jaar ogenstaande
verdeling al^fc wat naar voren ge-
haald.
Het ligt in de bedoeling deze verde-
ling tijdens de openbare vergadering
van de commissie voor algemeen be-
stuur c.a. van 11 december a.s. te be-
handelen. Voorafgaande aan die ver-
gadering bestaat de mogelijkheid tot
inspreking over het onderhavige
agendapunt.
Een overzicht van het voorlopige con-
cept-programma treft u hieronder
aan. Alhoewel daar als achtergrond
ook de jaren 1986 t/m 1990 zijn opge-
nomen zal het op 11 december a.s. in
hoofdzaak gaan over 1985, alhoewel
het uiteraard mogelijk is ook voor de
volgende jaren alvast een mening ken-
baar te maken. Het programma 1986-
1990 zal evenwel begin volgend jaar in
de inspraak komen.

1985 1986 1987 1988 1989 1990

te verwachten bijdrage
woningverbetering
Jeugdcentrum (verb.
wooneenheden)
Ree. Marktplein
Monumenten -l- rieten daken
Nog te verdelen ruimte/
onvoorzien

Toelichting:
Woningverbetering:

Jeugdcentrum:

Reconstructie Marktplein:

Monumenten:

172.800,- 216.000,- 216.000,- 216.000,- 216.000,- 216.000,-
100.000,- 95.000,- 95.000,- 115.000,- 55.000,- 115.000,-

135.000,-
27.800,- 12.500,-
20.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,-

• 25.000,- 78.500,- 91.000,- 71.000,- -/- 4.000,- 71.000,-

Struktureel f95.000,- perjaar. Gezien de voorgenomen reconstructie van het jeugdcen-
trum in 1989 zal er in dat jaar minder geld zijn voor woningverbetering. De bedoeling is
dat op te vangen in het voorafgaande en het volgende jaar, resp. 1988 en 1990.
De bedoeling is het voormalig jeugdcentrum te verbouwen tot wooneenheden. In ver-
band met wettelijke termijnen kan de verhuur van een deel van dit gebouw aan Litora-
ma dus in 1989 worden beëindigd.
De kosten hiervoor worden geraamd op ca. f40.000,-. Derhalve - mede gezien de be-
schikbare ruimte - dit bedrag - verdeeld - geraamd over 1 985/1986. Het betreft hier voor-
al verbetering van de groenvoorziening op het marktplein.
Structureel f30.000,- per jaar, nader in te vullen. Voor 1985 naar verwachting slechts ge-
deeltelijk in werking, derhalve lager bedrag.

7. Wet Arbo 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.

Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift in principe BINNEN 30
DAGEN na de datum van verlening
moet worden ingediend, de onder-
staande bouwvergunningen zijn op 20
november 1984 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
l .Aan de heer J.W. Wentink, De

Stroet 28, voor het bouwen van een
woning aan de Hoetinkhof 273;

2. Aan de heer G. Kuit, Brinkerhof 37,
voor het bouwen van een woning
aan de Hoetinkhof 275;

3. Aan de heer H.J.B. Winkeler, Brin-
kerhof 29, voor het bouwen van een
woning aan de Hoetinkhof 277;

4. Aan de heer E. Thalen, Hoetinkhof
67, voor het bouwen van een wo-
ning aan de Hoetinkhof 279;

5. Aan de heer M.J. Eskes, Kerkhof-
laan 2, voor het bouwen van een
woning aan de Hoetinkhof 116;

6. Aan de heer R.A. Cornegoor, Brin-
kerhof 52, voor het bouwen van een
woning aan de Hoetinkhof 118;

7. Aan de heer A.E. Meyer, Berend
van Hackfortweg 4, voor het bou-
wen van een woning aan de Hoe-
tinkhof 120;

8. Aan de heer A.WJ. Haverkamp,
Het Kerspel 18, voor het bouwen
van een woning aan de Hoetinkhof
122.

Jaap Zijlstra
signeert bij Loga
Zaterdagmorgen, l december, zal de
dichter en predikant Jaap Zijlstra van
10 tot 12.30 uur zijn dichtbundel "Ach-
ter het rimpelend licht" bij boekhan-
del Loga voor de kopers van een hand-
tekening voorzien.
Het boekje is in september van dit jaar
bij uitgeverij Terra verschenen in de
voor een dichtbundel ongehoord gro-
te oplage van 10.000 exemplaren. De
bundel blijkt een bestseller te zijn.
Binnen zes weken was de oplage ver-
kocht. Inmiddels is de tweede druk
verschenen.
De dichtbundel is versierd met prach-
tige aquarellen van Annebet Stam. De
gedichten zijn geschreven in de Ja-
panse haiku-vorm: 5 + 7 + 5 lettergre-
pen. In de kortheid van de haiku
schuilt zijn kracht.
Dikwijls heeft de haiku de natuur en
de seizoenen tot onderwerp. Zo ko-
men ook in de bundel van Jaap Zijlstra
gedichten voor over lente, zomer,
herfst en winter. In een klein fragment
van de natuur beleeft de dichter de
grootsheid van de schepping:

Een waterdruppel
op een blad, weerspiegelend
de wijde hemel.

Dit gedichtje geeft tevens aan wat een
haiku behoort te zijn: in een klein vers
weerspiegelt het de grootsheid van de
kosmos. Het boekje van Jaap Zijlstra
telt zestig haiku's en tal van aquarel-
len. Dankzij de hoge oplage is het te
koop voor de lage prijs van f 8,50. En
wie een een handtekening van de
dichter erin wil hebben, kan dus zater-
dagmorgen terecht bij boekhandel
Loga, Raadhuisstraat 22 te Vorden.

Amnesty nieuws
We weten het, U werd deze^^ek al
opgeroepen om hulp te bied^p-lulp
voor al die honderdduizenden die ver-
hongeren in Afrika. U hebt daar on-
getwijfeld zeer vrijgevig op gerea-
geerd.
Toch vraagt Amnesty International
ook deze maand weer Uw hu^n Uw
aandacht.
Aandacht voor de "Rechten van de
mens". Met de "Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens" zijn de
Verenigde Naties kort na de tweede
wereldoorlog zo hoopvol begonnen.
Nu, zovele jaren later, is het met deze
rechten van de mens helaas nog droe-
vig gesteld.
Op 10 december is er weer de jaarlijks
terugkomende "Dag van de Rechten
van de Mens", een dag waarop nog
eens extra aandacht wordt gevraagd
voor dit onderwerp. Ook de werk-
groep Vorden van Amnesty Interna-
tional zal die dag herdenken met een
programma waarover U nog nader
zult worden ingelicht.
Uw hulp vragen wij weer voor onze
maandelijkse schrijfavond, deze keer
op 3 december. In geld kost U dat niet
meer dan een postzegel voor een brief
en in tijd een halfuurtje om die briefte
schrijven. Een brief aan de koning van
Marokko, de president van Oeganda,
de president van Afghanistan of aan
de Ambassadeurs van Marokko, Oe-
ganda en Afghanistan.
Het gaat deze keer om:
El Hassan El Bou, een voormalig
mijnwerker en onderwijzer op een
ziekenhuisschool voor leprapatiënten
in Casablanca, die een vonnis van 20
jaar tegen zich hoorde uitspreken;
Ambrose Okulu en James Otto, twee
vooraanstaande leden van de grootste
oppositiepartij in Oeganda, die zonder
vorm van proces worden vastgehou-
den;
Dr. Osman Rustar en Shukrullah
Kohgadai, beiden lector aan de uni-
versiteit van Kabul. Zij werden tot 10
en 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld
omdat zij het niet eens waren met het
onderwijsbeleid van de regering;
We hopen velen van U op maandag 3
december a.s. te mogen begroeten in
het Dorpscentrum. Van 7-9 uur wach-
ten we daar op Uw komst.

De werkgroep Vorden
Amnesty International

Muziekscholen
manifestatie

Op 8 december 1984 zal in het Sport-
en Cultureelcentrum Theothorne,
Alb. Schweitzerstraat te Dieren, een
ontmoetingsdag van 6 Gelderse mu-

Amusante avond
Vordens Toneel

Een boeket bloemen aangeboden door hoofdrolspeler Henk Wullink,
was na afloop van de voorstelling van "Vordens Toneel", de dank van
de collega's voor Ans de Wijs, die elf dagen geleden door omstandig-
heden plotseling de rol van'tante Jane moest overnemen. Wel, na een
aarzelend begin, was het niet te merken dat /ij slechts twee repetities
had meegemaakt

Een bloemenhulde aan het totale ge-
zelschap zou overigens ook niet mis-
staan hebben, want "Vordens Toneel"
schotelde het talrijke publiek zaterda-
gavond in de grote zaal van het dorps-
centrum een prachtig blijspel voor
met vele komische situaties.
Het blijspel "Wie kaatst... die wint"
speelde zich af in de villa van een wet-
houder, tevens loco-burgemeester,
van waaruit Jan Groen die zijn baan
was kwijtgeraakt, solliciteerde naar
een andere betrekking. Het was het
huis waar zijn vrouw tijdens de vakan-
tie van de eigenaar de planten ver-
zorgt. Jan Groen had deze dure villa
als zijn huisadres opgegeven. Zoiets
vraagt natuurlijk om problemen.
En die waren er in dit blijspel voldoen-
de.
De rol van Jan Groen werd voortreffe-
lijk door Henk Wullink op de planken
gezet. Geen gemakkelijke rol met
voor hem vele emotionele kanten.
Gerda Ilbrink in de rol van echtgenote
Riek liet blijken dat het tweetal goed
op elkaar was ingespeeld.
Datzelfde geldt voor schoonmoeder
Sonnema (gespeeld door Marie
Schuppers) en de bloemenverkoop-
vrouw tante Bets (Ans Hekkelman).

Ans Hekkelman in het dagelijks le-
ven bijna eenzelfde soort beroep uit-
oefend, was deze rol op het lijf ge-
schreven.
Zij had de lachers dan ook duidelijk op
haar hand.
Nada van den Eelaart in de rol van
Manuella, een vurige Spaanse schone,
deed menig mannenhart sneller klop-
pen. Henk Boersbroek speelde de rus-
tige direkteur van een reklamebureau.
Harrie Hilferink als de oude charmeur
Piet Kleve ondervond aan den lijve
datje als oude bok van de groene blaa-
djes (lees Manuella) moet afblijven,
terwijl Jan Schuppers die de rol van
een kunstschilder speelde, ongetwij-
feld weet hoe sterk Tante Bets is.
Het was jammer dat de hoogtepunten
in dit blijspel in de eerste twee bedrij-
ven voorkwamen, zodat het laatste
bedrijf het minst boeiend overkwam.
Regisseur Henk Holsbeeke verdient
een compliment voor de wijze waarop
hij de leden van "Vordens Toneel"
voor de verschillende rollen heeft
klaargestoomd. De toneelaankleding
en de kostuums werden door Vordens
Toneel zelfgemaakt. Het fraaie decor
was verzorgd door de heer Bos, be-
heerder van het dorpscentrum.

ziekscholen plaatsvinden onder aus-
piciën van de Stichting Cultuurfonds
van de Bank voor Nederlandse Ge-
meenten.
Voor dit jaar bestaan de deelnemers
uit: strijkers, blazers, accordeonisten,
slagwerkers en enkele bespelers van
toetsinstrumenten, leerlingen van de
muziekscholen Neede, Doetinchem,
Zevenaar, Winterswijk, Zutphen en
Dieren.
Om 10 uur beginnen de repetities van
de gemeenschappelijke ééndagsen-
sembles en orkesten.
's Middags zal het resultaat aan het
publiek gepresenteerd worden in een
openbaar slotconcert, dat begint om
15.00 uur en duurt tot plm. 16.30 uur.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt op vrijdagavond 30 november
een ledenvergadering, welke in hotel
Bloemendaal wordt gehouden. Bij de
bestuursverkiezing stellen Henk
Tjoonk en Willy Weenk zich herkies-
baar. Na afloop van de vergadering
wordt de film "De Prijsvechter" ver-
toond.

Huldiging kampioen
"De Snoekbaars"
Tijdens een gezellige feestavond, za-
terdagavond in "De Herberg" reikte
voorzitter D. Weustenenk de beker uit
aan Anton Golstein, voor het feit dat
deze in het afgelopen seizoen kam-
pioen van de vereniging is geworden.
2 werd H. Fleming, 3. G.M. Eggink, 4.
B. Bosch, 5. J. Besselink.
Bij de jeugd werd W. Hattink kam-
pioen, 2. G. Besselink, 3. E. Meyer, 4.
J. Golstein, 5. M. Besselink.

De beker beschikbaar gesteld voor het
vangen van de meeste vis, ging bij de
senioren naar A. Golstein. Bij de
jeugd ging de beker naar J. Golstein.
De feestcommissie had deze avond de
zaken tot in de puntjes verzorgd, zo-
dat een ieder volop aan zijn trekken
kwam.

Rode Kruis
afd. Welfare
De verkoop van de Welfare heeft het
mooie bedrag van f 3750,75 opge-
bracht.
Iedereen die hieraan heeft meege-
werkt hartelijk bedankt.
De verjaardag van de Antieke pop was
17 juni.
Mevrouw Lichtenberg, 't Wiemelink
35 had de juiste datum geraden.

Orgelplaten
Onze organist Rudi van Straten be-
speelt in de serie Monumenta Inter
Organa Neerlandica I + II historische
orgels in Nederland. Op de eerste
plaat zijn dat de orgels van Hoorn,
Blokzijl en Hindeloopen, op de twee-
de plaat het orgel van de Grote- of St.
Nicolaaskerk te Elburg.
Aan deze tweede plaat werkte het
Noord-Veluws Kamerkoor o.l.v.
Maarten Seybal mee. Vertolkt worden
advents- en kerstkoralen van J.S.
Bach.
De platen zijn te reserveren bij de kos-
terij van de Herv. Kerk. Kosten f 20,-
per plaat.

Filmavond
In de Reep'n

Donderdag j.l. werd de filmavond
georganiseerd door de aanspanning
"In de Reep'n" zeer druk bezocht. Een
volle zaal van hotel Bakker luisterde
naar de fascineerde uitleg door ex-we-
reld kampioen vier-spanwedstrijden
Tjeerd Velstra. Vele facetten omtrent
het aanspannen werden doorlicht met
voor de zaal vele tips en aanwijzingen
hoe men een paard kan beleren en
aanspannen.

Fa. Bredeveld uit Zutphen had ge-
zorgd voor een viertal TV's alsmede
een groot SINI VISION beeldscherm
wat als een prachtig panorama op de
zaal inwerkte.
Opnames werden vertoond van o.a.
internationale wedstrijden te Riesen-
beck (Dld), Deurne, Windsor (Eng),
Haris du Pain (Fr) en van de WK te
Apeldoorn en van de laatst gehouden
WK te Hongarije. Al met al een ge-
slaagde avond.

Geslaagde
verkoopmiddag
Welfare afd. Vorden
De Welfare-afdeling van het Rode
Kruis in Vorden organiseerde haar
jaarlijkse verkoopmiddag in het be-
jaardencentrum de Wehme.
De zelfgemaakte handwerken o.a.
schattige baby truitjes., e.rote truien,
handschoenen, shawls, mutsen, sok-
ken en kousen, daar naast ook nog al-
lerlei mooie geborduurde werkstuk-
ken, gingen grif van de hand.
De dames die hier als vrijwilligers de-
ze middag verzorgden waren dan ook
voldaan over het verloop van de ver-
koop.



WAAROM
WORDEN ZOVEEL

PATENT-SPAARDERS ?

Patent sparen=

sparen
zonder

vastzetten

Patentsparen=

hoge rente

premie
tot'10

Giraal sparen op de Patentrekening kan
ook door een overboeking te doen op
ons rekeningnummer 96.06.11.010 t.n.v.
Bondsspaarbank. Door ons wordt het
ontvangen bedrag onmiddellijk geboekt
op een (evt. nieuwe) Patent-rekening.
Het saldobewijs hiervan wordt
aansluitend thuisgezonden

Patent sparen:

stevig sparen
en toch vrij

over uw geld
kunnen

beschikken

De Patentrekening van de Bondsspaarbank
is uniek. Haal de folder bij het kantoor in uw

omgeving. Daarin leest u hoe verstandig het
is om van sparen

Patentsparen
te maken.

Dat is slim sparen
bij de bank die méér doet

Rekening
soort

Patent
basis

Patent 1
Patent 2
Patent 3

Minimum*
saldo

ƒ 2.500-

ƒ 5.000-

ƒ 1 0.000 -

Basis*
rente

85%

35%

4 %
4i%

Premie*
rente

1?%
2 %

2j%

Totaal •
rente

32%

5l%
6 %
65%

voor Twente en Oost-Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 176 - Veldwijk: Twekkelerweg 176
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28-Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



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 05754-517

Race motor met spring-
schansf 3,-.
't Hoekje

10% KORTING

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

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

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TtUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

Sesamstraat garage
19,95

T HOEKJE

Voor al uw,

metselwerk,
timmerwerk,
straatwerk

HARMSEN,
Schoolstraat 6, Vorden.
Telefoon 05752-1486.

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

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

BIJ SIGAREN MAGAZIJN B TBS Hl
Burg. Galleestraat 10a, Vorden, tel. 3260

Speciale Sint Nicolaas aanbieding
Bij aankoop van

Electr. aansteker
vanaf 29,95 met

PlJP vanaf 29,95

met 20 stuks

gratJS bus Q3S

Sigarettenhouder
incl. wegwerpaansteker van 7,95

gratis pijpreinigers

4,95voor

navulbaar
van 4,95 voor 3,50
Tevens aanbiedingen diverse soorten

Sigaren vanaf 10,-
Geefeens iets speciaals
Geef een oud kampensigaar.

St. Nicolaasaktie
bij Jansen de Smid

Bij aankoop vanaf f 10,- krijgt u een

waardebon van

10% korting
Deze kunt u besteden tot 31 december 1984.

Dit geldt op alle winkelgebeuren, behalve aanbiedingen.
Deze Sint Nicolaasaktie loopt t/m 5 december.
KINDEREN GRATIS GRABBELEN.

Jansen de Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. Tel. 1360.

Tevens volop aanbiedingen in pannensets, serviezen, tafelcas-
settes, schemerlampen, broodtrommels, haarden en kachels.
Deelnemer St. Nicolaasactie.

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

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

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTt
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

Zacht gepolsterde muil in leer-look met vocht-
absorberende badstof voering. Van Rohde.

Licht als een veertje en leuk om te zien.
'n Goeie keus dus.

5495

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

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.

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

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

P

De steeksletitelsets var! Wel
Tsja, het is natuurlijk wel begrijpe-

lijk. Zo'n kwaliteits-steeksleutelset
wil élke man wel graag in huis heb-
ben. Logisch dat de Sint ze bij bosjes
tegelijk kado geeft.

Net als al die andere hobby-kado's
van Welkoop. Gereedschappen,
hobby-machines, maar ook auto-
accessoires en alles voor de tuin.

Honderden kado-iedeeën, waarvan
een groot aantal uitgerekend voor
Sinterklaas tijdelijk in prijs verlaagd is.

Makita boor-
machine, HP1300S
Als slagboor, maar ook als
schroevedraaier te ge-
bruiken. Met 430 Watt
motor, 13 mm boor kop, 'n
traploos regelbaar toeren-
tal, links- en rechts-
draaiend. Compleet met
handgreep en stalen
koffer.

Voor

Kruissleutel
Van 10,90
Voor

9)95
Zaklantaarn
Van 16,45
Voor

Black & Decker
Eenhandslijper, DN11
De eenhandslijper heeft
een vermogen van 600
Watt bij 10.000 tpm. Slijp-
schijf diameter 115 mm.
Compleet met slijpschijf,
schuurschijven, rubber
steunschijf en gereed-
schap.

Steeksleutelset
Geef niet zomaar een
Steeksleutelset... geef
de echte Rahsol set van
keihard chroom-
vanadium
staal in fraaie
verchroomde
uitvoering.
8-delig, van
6 t/m 22 mm.

Van 36,90
Voor

27-50

Trapvoetpomp
Van 22,15 1 C95
Voor lUj

5-delige Gereed-
schapskist
Nooit meer zoeken, maar
alles op z'n plaats in deze
5-delige stalen gereed-
schapskist. Lengte 53 cm.

Van 209-
Voor

Bankschroef
Met verwisselbare, opge-
schroefde bekken en een
bekbreedte van 100 mm.

Van 65-
Voor

Set autolampen
halogeen
Van 19,50 O50
Voor l£.f

Plantenspuit
Van 5,95
Voor

^
• y

50

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
vakman-optioen

Oe deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

o© juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Valma Brandblusser
Uit de brand
ben je, met
zo'n veilig
Sinterklaas-
kado . . . In-
houd 700
gram. Onont-
beerlijk in
elke auto.
Van 22,70
Voor

16,95

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPMENSEWEG 29 VOflD€N TFL 05752-«71

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713 VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500 STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

Aanbiedingen geldig t/m 5 december 1984. Prijzen inclusief B.T. W. Levering zolang de voorraad strekt.
7utphen Tel. 05750 13813 De Grote Groene Vak winkel J

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk



Voor een goed
advies naar:

interieuradviseur

te Wie h mond
Hackforterweg 19, tel. 05754-517

Voordelen van
Rolluiken

• Energiebesparing (tot 40% afhankelijk
van het type)

• Bescherming tegen alle
weersomstandigheden

Geluiddempend

Geen ongewenste inkijk

Goede zonwering

Verduisterend
Bescherming tegen indringers

Antwoordcoupon
Ik wil nog meer informatie over rolluiken en
zonwering. Vrijblijvend natuurlijk Ik zoek iemand
die mi) overdag even belt op nummer

voor een afspraak.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon thuis: ...

Kent U nog de worstletter van vorig jaar?
Bij de Bakker en de Slager liggen ze weer voor U klaar.

Dus komt U langs van Asselt en Vlogman, probeer dan eens zo'n lekkere
letter van dit Span.
Ook kunt U een letter bestellen, door ons even op te bellen.

Gaarne vroegtijdig bestellen.

®
ASSELT

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 05752-1321

welkoogi
10% KORTING

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

VELOCITAS

STRATENTOERNOOI!
Tel. 2735.

Wij helpen de Sint een handje!!!!
KINDER JACKS + Î AIMTELS

Locker - Barb. Farber - Pointer

1O-5O°/o KORTING
Modecentrum

Ruurlo

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

BOEKEN bestellen,
LOGA bellen.
Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Te koop: diepvrieskist 375
ter. Prijs n.o.t.k.
De Steege 47, Vorden,
tel. 05752-2040.

Ook voor wit
porselein
'T HOEKJE

Grindtegels 40 x 60 v.a. 3,75
Betontegels 30 x 30 1 ,-
Diverse sierbestrating.
G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
Ruurloseweg 45-47, Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Voordelige mocassin-pantoffel met speelse
folklore-rand. Voorzien van steun en
behagelijke voering. Van Blenzo.

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

SINT NIKOLAAS1984

* VORDEN heeft een grote

Sint Nikolaas aktie
van 10 november tot en met 5 december

* VORDEN geeft

f 14.000,- aan prijzen
\

* VORDEN brengt uw

gewonnen prijs thuis

* VORDEN heeft een

gezellig koopcentrum

* VORDEN telt wel 60 zaken met een

breed assortiment
én voor ieders beurs

* VORDEN geeft U een

persoonlijke bediening

* VORDEN heeft nog ruime

parkeergelegenheden

Waarom dan niet uw
inkopen doen in Vorden

50 gulden
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!

Vj.uj; ons n.i.ir premievoorwaarden en tisiali- aftrekmogelijkheden.

Schildersbedrijf - Verf handel

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

Sinterklaas idee bij

Telefoonklapper
geheel metaal van 55,90

29,90
Loga is op woensdagmiddag

5 december ook open
Raadhuisstraat 22, tel. 3100

6rotf_
Op 30 november, 1,3 en 4 december houden wij een

Grote Sint Nicolaas occasionshow
Keuze uit meer dan 100 prachtige occasions, waaronder 15 demonstratie-auto's van

5 maand oud met ongeveer 5000 km. gereden. Alle typen: VISA, GS/A, BX en CX.
Tijdens deze SINT NICOLAAS-SHOW zijn wij in gepaste stemming om u een

vorstelijke inmilprijs te geven.

w U krijgt van ons een geweldig SINTNICOLAASKADO
2 jaar garantie max. 36000 km. opalle occasions boven 5000.-

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkarnp 11"."Ruurio tel. 015735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

«L*

VOORDEELTIPÜ

Diverse kinderschoenen nu
extra voordelig o.a.:

Bunnies 50,-

Climax v a 10,-
ENZ.

bij uw vakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
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Voetbal
Afdeling dames
Varsseveld - Ratti 2: 5-0
Het tweede elftal van de dames van de
s.v. Ratti heeft afgelopen zondag een
5-0 nederlaag geleden in Varsseveld.
De Kranenburgse dames stonden vrij-
wel de gehele wedstrijd onder druk en
konden een enkel kansje creëren via
Gerdien Heuvelink.
Na een ruststand van 1-0 kwam Ratti
er vrijwel niet meer aan te pas en kon-
den de gastgeefsters er vrij gemakke-
lijk 5-0 van maken.

Ratti l - Deo 2: 7-0
Na de 3-0 overwinning vorige week in
Rietmolen moest s.v. Ratti zondag
thuis tegen Deo 2.
Na ongeveer 4 minuten spelen viel het
Ie doelpunt door G. Berendsen. Al
gauw maakte zij er 2-0 van.
Na een aanval op links was het M. Go-
tink die 3-0 scoorde. Vlak voor rust
was het wederom G. Berendsen die er
4-0 van maakte.
In de tweede helft ging het er romme-
lig aan toe, vele kansen bleven onbe-
nut. Toch lukte het M. Gotink om ere
5-0 van te maken. 5 minuten later was
het E. Overbeek, die door goed stoor-
werk, de bal rechts in de bovenhoek
wist te schieten. Een voorzet van M.
Gotink werd door G. Berendsen met
een keurige kopbal afgerond naar 7-0.
Dit was tevens de eindstand.
De helft van de kompetitie zit er op.
Met maar liefst O verliespunten staat
Ratti dames l aan kop.

Achtkastelenrijders
Tijdens de feestavond van de V.R.T.C.
"De Achtkastelenrijders", welke in
clubcafé hetZwaantje werd gehouden
werd Peter Makkink uitgeroepen tot
toerfietser van het jaar. Peter legde in
totaal ruim 8000 kilometer af. Uit han-
den van voorzitter Henk Steintjes ont-
ving hij een wissel- en een herinne-
ringsbeker.

P.K.V. nieuws
Op 20 november werd voor de vijfde
keer dit jaar een ledenvergadering in
zaal "De Herberg" gehouden. De op-
komst was zeer goed, en de agenda
werd door voorzitter Berenpas vlot af-
gewerkt. Wat de club tentoonstelling
betreft deelde hij mee dat deze in alle
opzichten was geslaagd, en de keur-
meesters voor de tentoonstelling in
1985 weer waren aangeschreven.
De Bondshow van de N.H.D.B, wordt
op 3 tot en met 5 januari 1985 in Zuid-
Laren gehouden. Om deze grote ten-
toonstelling te bezoeken gaat er een
bus uit de achterhoek naar Zuid-La-
ren. Inlichtingen en opgave bij de se-
cretaris M. Lijftogt, van Heeckeren-
straat 12.
Op onderstaande tentoonstellingen
werden door de leden van de P.K.V.
zeer goede predikaten gewonnen.

Pels en Pluim te Laren:
Grote Hoenders: Wyandotte wit, J.
Rouwenhorst IxZG; Wyandotte co-
lumbia, J. Rouwenhorst IxF, IxZG.
Dwerghoenders: Wyandotte wit, J.
Rouwenhorst IxF, 2xZG. Wyandotte
zwart, H.G.J. Horstman, 2xF, 2xZG.

B.P.K.V. te Borculo:
Grote rassen: vlaamse reus kon. grijs,
G.J. ten Bokkel, 3xZG. Idem H.W.
Sloetjes, IxF, IxZG; vlaamse reus ij-
zergrauw, H.W. Sloetjes, IxZG; Idem
H. Snellink, IxZG.
Midden rassen: Rode nieuw zeelan-
der, Harry Bakering, 2xZG; Idem G.
Lenselink, 2xZG.
Kleine rassen: klein lotharinger, mevr.
R. Jansen, 2xZG; Hollander zwart,
J.G. Derksen, IxF, 2xZG; Ned. han-
goor zwart, W. Boersma, IxZG; Idem
midden sepia marter, W. Boersma,
IxZG; Kleurdwerg donkerblauw mar-
ter, F. de Wit, IxZG.

G.P.K.V. te Groenlo:
Grote hoenders: Maleier tarwe, W.G.
Hofstraat, IxF, IxZG.
Dwerghoenders: duitse kriel patrijs,
mej. G. Sanders, IxF; idem zilver pat-

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Die blikken brulfte van ons, daor ko'w toch eigenluk bes iets an doon.
Wi'j kaart jao altied met mekare. De hele femilie haale wi'j d'r natuurluk
neet bi'j, dat schept maor veplichtingen wao'j iederene bepaold gin ple-
zier met doot. Maor met owluu wolle wi'j op den dag toch wel argens un
stuksken gaon ett'n".
"Oh, maor zo was 't neet bedoeld, 't was maor un geintjen da'k t'r oaver
begonne. Vanaovund too wi'j hier hen gingen umme te kaarten zei Riek
zo veur de neuze weg: "Jan en Leentjen heb de helfte van de twaalf-en-
unhalf jaor d'r ok zowat opzitt'n", zodoende kwam 't daornet an de
praot".
"Dut t'r niks too, i'jluu gaot zondag met ons uut ett'n".
Riek ston 't wel an: „'t Etten smek mien altied goed maor a'k zelf neet
hoeve te kokk'n vin 'k 't ens zo lekker".
"Waor wo'j met ons hen?", wol Willem nog wett'n.
"Oh, dat zie'j zondag wel, da's nog geheim".

Precies op de afgesprokken tied, twee uur, rejen Jan en Leentjen bi'j Wil-
lem en Riek veur. "Klaor?", vroog Jan too hee bi'j Riek in de kokken stap-
pen.
"Wat dach i'j dan, at t'r wat te haal'n is bunne wi'j d'r wel bi'j, dat wet i'j
jao wel. Trouwens etten he'w vandage nog haos neet edaon, wat dat be-
tref he'j dus wel un kwaojen an ons".
"Dat gif niks, waor wi'j hen gaot geef ze altied "Reurlse maote", maak ow
maor gin zörge da'j neet genog kriegt".
't Was veur november allemachtug mooi weer too zee effen later deur 't
achterhookse land rejen. Oaveral leep'n en fietsen luu die van de natuur,
die deur de harfskleuren nog geweldug volle te zeen gaf, nog volop
konn'n genieten. Hier en daor zatt'n d'r zowaar nog wat 'n banke uut te
rosten. Dat was jao ongekend veur dizzen tied van 't jaor.
"Ri'j daor 's deur 'n zandweg hen, daor is 't geweldug mooi en 't is nog
richter ok".
"At e maor neet zo slech is daV ons vaste jaagt".
"Bu'j gek, 't hef jao vanwekke haos neet ereagend".
"Now, veuruut dan maor, op ow verantwoording", jan schakeln un paar
vesnellingen leager en zo toern zo röstug tussen de mooie buuken en
berken deur. Al was 't eerste stuk zandweg redeluk, wieterop wodd'n 't
wat natter. Hier en daor was al 'n kniepgat vol water waor ze nog goed
deur kwamm'n. Tot ze d'r ene kregen waor ze muurvaste in kwammen te
zitten. ZÉ konn'n neet meer veur of achteruut.
"Gaot i'j maor achter 't stuur Leentjen, dan douwe wi'j, allichte krie'w
um dan d'r uut".
Zo gezeg, zo gedaon. Met drie man (ok Riek zett'n zich schrap) wodd'n
met man en mach edrukt tewiel Leentjen zol prebeern met motorische
kracht uut de modder te komm'n.
Leentjen dei neet an energie-bespaoring want zee gaf mien un stoot gas
zodat de reaje rondhuul'n en de drie achter de auto van onder tot boaven
onder de modder en drek kwamm'n te zitt'n. Of't nog neet genog was
prebeern zee 't ok nog in de achteruut en stot Riek, met eur moderne
kalkwitte jörk an, in de modder. Zee zaggen d'r allemaole uut dat 't neet
mooi meer was, 't uur etten gaon konn'n ze wel vegett'n. Gelukkug
wonn'n d'r nog un boer in de buurte die eur met un trekker behulpzaam
wol wean en zee in ieder geval weer op huus an konn'n.
,,'k Gleuve da'k de dinerkosten maor op de rekkening van 't Rooje Kruus
oaver maake, dan heb ze in Etiopie nog wat te etten, daor heb ze 't nog
hadder neudug dan wi'j".
"Daor he'k wel vrea met", zei Willem, "ondaks alles he'w toch vreseluk
motten lachen. Lao'w bli'j wean da'w dat nog kont, bi'j ons in d'n Achter-
hoek".

H. Leestman

rijs, mej. G. Sanders, IxF, IxZG; idem
geel patrijs, mej. G. Sanders, IxZG.
Konijnen middenrassen: witte nieuw
zeelander, H. Verstege, 3xZG; rode
nieuw zeelander, G. Lenselink, IxF,
IxZG; Alaska, H.G.J. Horstman,
IxZG.
Cavia's: Engels crested, goud agouti,
mej. G. Sanders, IxF.

Dammen
Vorden l - Heemstede 13-7
Nu ook konkurrent Heemstede bed-
wongen is met een ruim uitgevallen
13-7 zege, komt het kampioenschap
van de 2e klasse C. dichtbij. Weliswaar
volgen Krommenie en Eibergen nog
met l punt achterstand. DCV heeft
een aanmerkelijk lichter programma.
Na tweeenhalf uur spelen in d'Olde
Smidse zag het er nog niet naar uit dat
er een overwinning uit zou rollen.
Johan Krajenbrink was in een goede
stand in een schalks verborgen dam-
metje getrapt. Henk Hoekman stond
door een standaardkombinatie al
reeds verloren, en ook Henk Ruesink,
Harry Graaskamp en Jan Masselink
hadden bepaald de opening niet mee.
Wel stond Wim Wassink na een ware
veldslag op winst en had BertusNijen-
huis al na een uur de remise binnen.
Het bleek duidelijk mee te vallen:
toen Jan Masselink onverwacht de
winst binnenhaalde doordat zijn te-
genstander in beide hoeken van het
veld wat ongelukkig stond, bleken ook
de slechtere stellingen goed voor re-
mise. Alleen Henk Hoekman verloor.
Wieger Wesselink en Harry Graas-
kamp wonnen beiden.
J. Krajenbrink - T. Tielrooy 1-1; H.
Ruesink - P. Boerrigter 1-1; G. Was-
sink - N. van Hal 1-1; W. Wesselink - H.
v.d. Vossen 2-0; H. Graaskamp - H.
Belien 2-0; J. Masselink - J. van Hal
2-0; H. Hoekman - T. Kuyl 0-2; B. Nij-
enhuis-G. ̂ ^Eem 1-1; W. Wassink-
R. Tielrooy :W; J. Koerselman - P. Be-
lien 1-1.

DCV2-DEZLaren 9-11
Het tweede^^m boekte een onnodi-
ge nederlaiJ^Bbgen DEZ Laren. Jan
Koerselman die bij een 8-10 stand een
winnende eindspelstand op het bord
had, zette niet op zijn scherpst voort,
waardoor de tegenstander nog net re-
mise kon maken. Ook Bernard Breu-
ker liet punten liggen door in een goe-
de klassieke stand een doorbraak te
overzien, die onmiddellijk verlies op-
leverde. Winst werd er geboekt door
Saskia Buist, die met een originele
stoomwals op het bord de tegenstan-
der verpletterde; Gert Hulshof, die
handig profiteerde van een overvolle
lange vleugel van de opponent en Ab
Wassink. Deze laatste speelde met
een riskante voorpost, maar toen de
Larenaar niet attent reageerde, kon
Wassink een positionele verzwakking
afdwingen. De partij werd beslist door
een damkombinatie.
J. Koerselman - A.J. Haytink 1-1; A.
Wassink - W. Lueks 2-0; S. Wiersma -
R.J. Holterman 0-2; J. Lankhaar - L.
Hut 1-1; S. Buist - H.J. Beltman 2-0; G.
ter Beest - J. Huisjes 0-2; G. Hulshof-
J. Stegink 2-0; B. Breuker - Joh. Nij-
man 0-2; J. Slutter - Joh. Beltman 0-2;
B. Wentink - J. Schilstra 1-1.

Warnsveld - DCV 3: 7-7
De wedstrijd van het derde team krijgt
nog een vervolg. Bennie Hiddink en
W. Kral braken hun partij af in goede
positie voor Hiddink, zodat wellicht
de eerste overwinning voor het 8-tal
een feit is. De partij wordt binnen en-
kele weken uitgespeeld. Overwinnin-
gen waren er voor Jurgen en Theo
Slutter, alsmede voor Jan Lamers.
Ook Wim Berenpas stond op winst,
maar'zag' eendammetje. Hij had ech-
ter niet goed gekeken en moest met
een schijf minder verder. Er bleek niet
genoeg kompensatie voor een remise.
B. Oonk - J. Slutter 0-2; H. Groen sr. -
H. Wansink 1-1; H. Smedinga - T.
Slutter 0-2; W. Kral - B. Hiddink afg.;
A. v.d. Boor - B. Rossel 2-0; D. van
Rikxoort - J. Lamers 0-2; H. Boven-
kerk - H. Esselink 2-0; C. Groen - W.
Berenpas 2-0.

Onderlinge kompetitie
Jeugd:
Y. Nijenhuis - H. Reintjes 0-2; F. Ibra-
him - A. Berenpas 2-0; H. Reintjes - F.
Ibrahim 0-2; Y. Nijenhuis - B. Walge-
moet 1-1; H. Nijenhuis-M. Klein Kra-
nenbarg 0-2; R. Klein Gunnewiek - F.
Ibrahim 0-2; B. Walgemoet - H. Rein-
tjes 0-2; H. Nijenhuis - D. ter Huerne

1-1; H. Nijenhuis - E. Koerselman 0-2;
D. ter Huerne - M. Klein Kranenbarg
0-2; R. Klein Gunnewiek - M. Wiggers
2-0; A. Berenpas - H. Reintjes 0-2; E.
Koerselman - D. ter Huerne 2-0; Y.
Nijenhuis - R. Klein Gunnewiek 0-2;
M. Klein Kranenbarg - E. Koerselman
0-2; B. Walgemoet - R. Klein Gunne-
wiek 0-2.

Badminton
"Flash-Vorden"
Uitslagen competitie
Ie team, 4e klasse district.
Grol 5 - Flash Vorden 1: 1-7

2e team, 5e klasse district.
Jongstleden donderdag moest aange-
treden worden tegen Euro 4 in Dinx-
perlo. Het slechte weer van die avond
kan nauwelijks als excuus dienen voor
de, soms slechte, wedstrijden. Nadat
de enkels waren gespeeld stond het
gelijk 2-2. Gelukkig konden de zenu-
wen in bedwang worden gehouden,
en met een goede inzet wisten alle
dubbels te winnen, zodat de einduit-
slag uiteindelijk werd:
Euro 4 - Flash-Vorden 2: 2-6.

3e team, 5e klasse district.
De laatste wedstrijd van de Ie helft
van de badmintonvereniging werd
door het 3e team van BV Flash-Vor-
den, op dinsdag 20 november j.l. ge-
speeld in de sporthal 't Jebbink in Vor-
den.
De tegenstander was deze keer het 2e
team van de B.C. Keppel uit Hoog-
Keppel.

Het werd een grote overwinning voor
de Vordenaren hetgeen lag aan het
feit dat de keppelse badmintonclub
niet over voldoende kwaliteit beschik-
te. De wedstrijden konden dan ook
binnen twee uur afgerond worden ter-
wijl de einduitslag er ook naar was t.w.
8-0 in het voordeel van de BV Flash
Vorden.
De volledige setstanden waren als
volgt:
l e H E - E . Coppiëns 15-3; 15-1.
2e HE - J. Nijhof 15-8; 15-1.
Ie DE - J. Westerveld 11-0; 11-0.
2e DE - A. Roelvjnk 11-6; 11-0
Ie mixed - J. Westerveld/E. Coppiëns
15-4; 15-0.
2e mixed - A. Roelvink/B. Stolten-
borg 15-1; 15-4.
HD - J. Nijhof/B. Stoltenborg 15-0;
15-1.
DD - J. Westerveld/A. Roelvink 15-2;
15-4.

Ie team, 4e klasse district.
Flash Vorden l - Varsseveld 2: 7-1

2e team, 5e klasse district.
Om 's zondagsmorgens vroeg op te
staan, is niet ieders liefhebberij, echter
om half 10's morgens met de Ie heren
enkel te beginnen, dat valt echt niet
mee. Dat Henk Annevelink deson-
danks een forse zege behaalde is een
feit: 15-1 en 15-0.

Ook de 2e heren enkel en de Ie dames
enkel werden gewonnen. Annet Baars
moest haar enkel echter in 3 sets ver-
loren geven 11-5,9-11 en 2-11. Hierna
werden de beide mixed partijen ge-
wonnen en tevens de heren dubbel.

Helaas ging de dames dubbel na 3 sets
nog verloren zodat de einduitslag
werd: Doetinchemse B.C. 9 - Flash
Vorden 2: 2-6.

3e team, 5e klasse district.
Het 5e team van Spees Sjuttel uit Sil-
volde/Terborg was deze keer de te-
genstander van het 3e team van B.V.
Flash-Vorden. De wedstrijd werd ge-
speeld op 13 novemberj.l. in de plaat-
selijke sporthal.

De wedstrijd begon goed doordat de
beide herenenkels al binnen vrij korte
tijd door resp. Coppiëns (15-3, 15-11)
en Nijhof (15-13,15-5) gewonnen wer-
den hetgeen een stimulans was voor
het verdere verloop.
Ook de beide damesenkels konden
naderhand door Janny Westerveld en
Anneke Roelvink in de wacht worden
gesleept.

Jammer dat de herendubbel ondanks
grote inzet van het duo Nijhof/Stol-
tenborg niet in winst kon worden om-
gezet het werd een overwinning in 3
sets met het minimale verschil in set
standen (15-6, 16-18, 13-15) voor
Spees Sjuttel.

De Ie mixed partij moest vanwege
een voetblessure van Janny - opgelo-
pen tijdens het spel - in de 3e set wor-
den afgebroken en het punt ging zo-
doende ook naar de Silvod/Terborgse
badmintonvereniging.

De uiteindelijke uitslag werd deson-
danks 6-2 in het voordeel van de Vor-
denaren.

Trekkingslijst
St Nicolaasaktie
Vordense WiiAeliersvereniging
Donderdag 23 november
Verrassingspakketten

1. J. ten Barge, het Kerspel 26, Vorden
2. G. Lenselink, Brinkectof 93, Vorden
3. ter Welle, Holterwe^H| Laren
4. G. Halfman, Wilhelminalaan 6, Hengelo
5. Mevr. Smeenk-Wuestenenk, Ruurloseweg 43, Vorden
6. A. Koster, Banenkamp l, Vorden
7. Mirjam Schimmel, Staringstraat 11, Vorden
8. W. Mokkink, Mosselseweg 22, Vorden
9. H.G. Aernds, Hoetinkhof 21, Vorden

10. Homma, Brinkerhof 8, Vorden
11. G.H. Kornegoor, Kostedeweg 10, Vorden
12. Annet Horsting, Staringstraat 4, Vorden
13. A. Boersma, Dorpsstraat 6, Vorder»
14. Rianne Lenselink, Wiemelink 3, Vorden
15. W. Wassink, Dortherdijk 61, Eefde
16. M. Gotink, Dorpsstraat 14, Vorden
17. Mevr. Jansen, Dokter C. Lulofsweg 4, Vorden
18. T. ten Have, Kostedeweg 3, Vorden
19. E. te Velthuis, Stationsweg 6, Vorden
20. J. Berenpas, Mosselseweg 5, Vorden
21. O.P. Koch, Lindeseweg 20, Vorden
22. G.J. Kamperman, de Bongerd 9, Vorden
23. W.J. Aalderink, Joostinkweg 2, Vorden
24. E.J.M. Vlogman, Brinkerhof 48, Vorden
25. F. Voos, B.v. Hackfortweg 54, Vorden
26. J. ten Have, Kostedeweg 3, Vorden
27. B.H. Norde, Hoekendaalseweg 3, Vorden
28. J. Korenblik, Ruurloseweg 36, Vorden
29. Zweverink, Ruurloseweg 16, Vorden
30. J. Bosman, Mispelkampdijk l, Vorden
31. J.A. Norde, Zelstweg l, Vorden
32. J. Schotsman, Joostinkweg 6, Vorden
33. Rudi Lichtenberg, Lindeseweg 5, Vorden
34. H. Hartelman, Het Hoge 49, Vorden
35. H.J. Berenpas, Mosselseweg 3, Vorden

Vleespakketten
1. J. Reintjes, Vord. binnenweg 2, Vorden
2. H. Gosselink, Brinkerhof 28, Vorden
3. Baron v. Dorth tot Medler, 't Medler, Vorden
4. A.C. v.v. Vorden, J.v. Ark, Zutphenseweg 41, Vorden
5. H.G. Flierman, Mauritslaan 16, Ruurlo
6. Schoo, Vaarwerk 15, Vorden
7. A.D. Gelder, Nieuwstad 7, Vorden
8. H. v. Ark, Dr. C. Lulofsweg l,.Vorden
9. G.J. Haneveld, Eikenlaan 24, Vorden

10. H.J. Beerning, Raadhuisstraat 11, Vorden
11. R. Dimmendaal, Ruurloseweg 102, Vorden
12. A.M. Heuveling, Wilhelminalaan 9, Vorden

F 100,-
1. H. Klein Lenderink, Margrietlaan 33, Vorden
2. G. Palsenberg, Julianalaan 14, Eefde
3. H. Stokkink, Lochemseweg 32a, Warnsveld
4. G. Weigraven, Hoetinkhof 3, Vorden
5. Wilma Saalmink, Rozenstraat 13, Hengelo
6. G.J. Hiddink, Deldenseweg l, Vorden
7. H. Bannink, De Boonk 2, Vorden
8. R.A. Cornegoor, Brinkerhof 52, Vordep

Dinsdag 27 november
Verrassingspakketten

1. Fam. Geurts, Mispelkampdijk 56, Vorden
2. O.R.A. Zents, Ruurloseweg 107, Vorden
3. Ingrid Steenbreker, Het Elshof 11, Vorden
4. Wonnink, Het Jebbink 46, Vorden
5. H.L. Harmsen, De Hanekamp 30, Vorden
6. H. Jansen-Aubel, v. Bramerenstraat 4, Vorden
7. B. Wullink, Almenseweg 4, Vorden
8. H. v. Woudenberg, Hoetinkhof 121, Vorden
9. E.J. Kettelerij, Ruurloseweg 15, Vorden

10. H. Burger, Julianalaan 12, Vorden
11. M. Regelink, Deld. broekweg 2a, Vorden
12. F. Keune, Burg. Galleestraat 44, Vorden
13. Fam. B.J. Garrssen, het Hoge 58, Vorden
14. G. v. Veenhuizen, Vord. weg 4, Ruurlo
15. M. v. Langen, Hoetinkhof 145, Vorden
16. H. Scheffer, Nieuwenhuisweg l, Vorden
17. P.J. Oskamp, Margrhtlaan 22, Vorden
18. F. Besselink, Hoetinkhof 68, Vorden
19. J.H. v. Heeckeren, 't Wiemelink 13, Vorden
20. Mevr. Wansink, Raadhuisstraat 15, Vorden
21. Annake Harmsen, de Hanekamp 30, Vorden
22. H. Kappert, Ruurloseweg 87, Vorden
23. A.J. Vruggink, Deld. broekweg 3, Vorden
24. J. v. Til, Vord. weg 28, Warnsveld
25. Th. Wolsing, H.K. v. Gelreweg 29, Vorden
26. Sabine Jansen, Brinkerhof 12, Vorden
27. H. Klein Lenderink, Margrietlaan 33, Vorden
28. Mevr. Vreeman, H.K.v. Gelrew. 10, Vorden
29. J.B. Wuestenk, Pr. Bernhardweg 3, Vorden
30. Joh. ten Have, Het Hoge 67, Vorden
31. A.J. Langeler, de Haar 19, Vorden
32. H. Bosman, Nieuwstad 35, Vorden
33. M. Bargeman, Hoetinkhof 37, Vorden
34. Fam. Zweverink, Het Jebbink 4, Vorden
35. Langwerden, Nijlandweg 3, Vorden
36. H. Gotink-Wolters, Lankampweg 2, Vorden
37. L.A.A. Pasman, de Bongerd 11, Vorden
38. B. Bruggeman, Joostinkweg 10, Vorden
39. A. Boersma, Dorpsstraat 6, Vorden
40. A. Hofstede, Postbox 134, Doetinchem

Vleespakketten
1. mevr. Mombarg-Dijkstra, Nieuwstad 3, Vorden
2. E.J. Venderink, H.K.v. Gelreweg 23, Vorden
3. M. Hartman, Eikenlaan 16, Vorden
4. H. Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden
5. Mevr. Besselink, Julianalaan 7, Vorden
6. B. v. Tilburg, Lekkerbekje 6, Vorden
7. G.J. Slagman, Molenweg 23, Vorden
8. Ina Wentink, Stuwdijk 5, Vorden
9. G.H. Assink, Hoetinkhof 24, Vorden

10. W. Roelvink, Eikenlaan 21, Vorden
11. Peter Wiekart, Dorpsstraat 30, Vorden
12. Inge Berendsen, H.K.v. Gelreweg 13, Vorden

F 100,-
1. Reinie Ponstein, Almenseweg 51, Vorden
2. Fam. Das, Het Jebbink 63, Vorden
3. A. Koster, Banenkamp l, Vorden
4. D. Nijenhuis, Lindeseweg 10, Vorden
5. H.C.J. v.d. Linden, de Steege 7, Vorden
6. G. Lenselink, Brinkerhof 93, Vorden
7. G. Bolink, Pr. Bernhardweg 2, Vorden
8. W. Koers, Ruurloseweg 56, Vorden



Kleuterpantoffel met rits en vrolijk
folklore-borduursel.

Stevige oplopende hiel.
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Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

de Timmerieë
REST AURANT& CAFÉ

Arie Maalderink

XIX

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Een warm- en koud voorgerechtenbufifet
Nagerechten: Dame Blanche, Casscika, Coupe Timmerieë,

Kerstpudding

Biefstuk
van de
Haas

met paté
(tournedo's

Rosini)

45,-

Kalkoen
filet

in sherrysaus
met appel

38,-

Varkens-
haas

in
vruchtensaus

39,-

Hazerug
in

pepersaus

47,50

Schnitzel
met

champignon-
saus

36,-
Genoemde prij/cn /ij n inclusief voor- en na-gerechten .
Alle gerechten geserveerd met aardappelen en groente

Reserveren is niet noodzakelijk maar wel gewenst.

PRETTIGE FEESTDAGEN

Reorganisatie van ons ondergoedvak

Merken ondergoed, restanten.
TEN CATE - SCHIESSER - PETIT-BATEAU - MEY

nu voor HALVE PRIJS
Modecentrum

Ruurlo

Wilt U echt wat lekkers op 5 dec.
Bestel dat dan bij Warme Bakker
Oplaat, tel. 1373. Zoals:

zelfgemaakt

Speculaaspoppen div. maten
Taai Taai
Borstplaat harten
Roomboter amandel

letters en staven
Gevuld speculaas

Warme Bakker

OPLAAT
Bakt het voor U!
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vooral uw loodgietersmateiïalen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

wclkoei»
10% KORTING

Benzine, dieselolie, petro-
leum bij de vrije pomp steeds
lage prijzen.
G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
Enkweg 3, Vorden
Tel. 05752-1811 of 1217.

OQ QC
£•* ^J J ̂ f ^J

De laatste troef voor St. Nicolaas spelen wij uit.

Cabbage Palch Kid
DE ENIGE ECHTE. VAN 98,50 voor

Kindernaaimachine
HAND OF BATTERIJ VAN 49,95 voor

Truck met oplegger
BESTUURBAAR, OP BATTERIJ VAN 48,50 voor

Das klei Q Q C
ZELFHARDEND SMURF OF SMURFIN VAN 14,95 voor ^7 jj ^7 ̂ J

T/M 5 DECEMBER OP ALLE PLAY MOBIL EN LEGO

10% korting

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

Maandag 3 december beide zaken de gehele dag geopend.

SPOR EVE
GESCH ENKEN

sportkleding

sportschoenen

schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

KLUVERS ff>
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN-Tel.05752-1318

Politienieuws

Verkoop gevonden fietsen
De rijkspolitie zal in de tweede helft
van december weer een verkoop van
gevonden fietsen organiseren. Plaats,
datum en tijdstip, wordt nader bekend
gemaakt.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: 6 vierkante stukken
meubelplaat -l- recht stuk kistje met
inhoud, spotje, lege fles, hemd; com-
puterspelletje; zwarte portemonnee
inh. f4,05 en nog wat klein geld; sier-
dop van een Ford; aluminium ladder
(enkel model); sierdop (grijs) van au-

to; oranje kleurig regenpak; zwarte
poes met wit vlekje op neus; bruine
knipportemonnee met dropjes; fiets-
sleuteltje; handschoen, zwart/rood/
wit; Quartz-horloge zonder bandje
(zilverkleurig); zwart/rode kat; bruin/
wit/zwarte hond, reu; nylon, rode
want; gereedschapkist met verroest
gereedschap; gouden ring met bruine
steen; diverse sleutels; blauw regen-
pak in etui.

VERLOREN: rood regenpak (scheur
in broek); paraplu zonder handvat,
bruin/grijs bloemig; knipportemon-
nee, zwart f65,- en bankpasje; bank-
biljet van f25,-; 4 smerige overalls;
herenhorloge met zwart stoffen band-
je; zilveren schakelarmband; tas met
opschrift "Zutphens Dagblad"; zwarte
zakagenda inh. bankpasje, f 200,- a
f 300,-; achterklep van aanhangwa-

gen; zwart/witte poes; herenhorloge
met chroom band; kaart van het "Ti-
tuspad" (Vorden-Zelhem) 3e gedeel-
te; bruine portemonnee met 2 x f25,-
+ kleing.; Empo herenfiets; horloge
met rekband, zilverkleurig; grijs-ge-
streepte kater; canvas fietstas, groen-
kleurig inh. metalen stoeltje met
blauw dekje; trouwring inscrp. 13-5-
'48; zilveren ketting met balletjes; jon-
gensjas grijs/donker blauw; zwarte
knipportemonnee inh. f 60,-; Euro-
pasje Rabobank; bruine L.P. borstel
met naaldborsteltje; f25,-; rode knip-
portemonnee met f 5,- en bankpas;
grijze jongens jas; dames Prisma-hor-
loge, doublé, opschrift "Ronald";
zwarte kat met witte bef, gecastreerd;
europasje; bruine stoffen tas met
overall en broodtrommel; Albert-
Heyn tas met rijbewijs, euroch. en
pasje, multo map f75,-; zijdeksel van
bromfiets, Yamaha.

Jonge boeren
in de knel
De Superheffing, de Interim-wet
Braks, en de opstapel staande Wet op
de bodembescherming en de Mest-
stoffenwet drukken het inkomen van
de boer.
Voor een jonge boer die ook nog geld
moet vrijmaken om het bedrijf over te
nemen, kan dit betekenen dat de las-
ten te hoog worden om het bedrijf
voort te zetten.
Van overheidswege is het nu onmoge-
lijk om tot een rendabel bedrijf uit te
groeien en is dus de kans groot dat
menig welwillende jonge boer buiten
de boot valt.
Het Gelders Agrarisch Jongeren Kón-
takt (GAJK) roept jonge boeren op
voor zich zelf op te komen en de vol-
gende punten naar voren te brengen:
- Jonge boeren in het kader van de be-
drijfsovername rekenen bij de hard-
heidsgevallen superheffing.
- Melkprijsverhoging nu noodzake-
lijk.
- Afschaffing medeverantwoordelijk-
heidsheffing.
- Geen koppeling van grond met
melkquota.
- Onafhankelijke melkbank instellen
voor verdeling quota.
- Interimwet Braks: uitbreiding toe-
staan aan jonge boer die het bedrijf
overneemt.
- Middenbedrijven beleid nog steeds
noodzakelijk.

Maandag 3 december om 20.00 uur is
er de aktievergadering in hotel "De

Liemers" Deken Ruevenkamp l in
Didam.
Als men meent voor één of meer van
deze punten te moeten opkomen en
jonge boeren over de streep wilt hel-
pen kom dan! Hoe meer, hoe beter, 's
Middags zijn er in 4 plaatsen in Gel-
derland ondersteunende akties ge-
pland.

Aanwinsten
bibliotheek
Galbraith, John K. - Anatomie van de
macht; Biesheuvel, J.M.A. - Reis door
mijn kamer; Kusters, Frans - Het mil-
de systeem; Kollontau, Aleksandra -
Een grote liefde; Van moeder op
dochter: de maatschappelijke positie
van de vrouw in Nederland vanaf de
franse tijd; Krück von Poturzijn, M.J. -
Het proces tegen de Tempelridders;
Kley-Blekxtoon, A. van der - Leerdam
glas 1878-1930; Graaf, Anke de - Tast-
baar geluk; Epilepsie; Findlay, Wil-
liam - Pascal: inleiding tot gestructu-
reerd programmeren; Arkel, Jan van -
Wat is er mis met het weer?; Gordon,
John -100 programma's voor de BBC
microcomputer; Wassing, René S. -
De wereld van de wayang; Hall, Rod-
ney - Just relations; Murdoch, Iris -
The philosophers'pupil; Lohner, Mar-
iene - Plotseling alleen; Gray, Martin -
Het boek van het leven; Paulus, K.G. -
Kernenergie en opwerking; Onder-
houd van auto en motor; Verbouwin-
gen buitenshuis; Gereedschappen en
materialen; Lijser-de Booij, Femmy
de - Jane Fonda's fitnessprogramma
voor a.s. en jonge moeders.

Biljart-uitslagen
Kranenburg l - De Zwaan 1: 35-35;
Kranenburg 2 - Olburgen 4: 34-31;
Kranenburg 3 - De Keu 5: 36-36; Ons
Genoegen 4 - Kranenburg 4: 37-35.

AGENDA

Iedere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

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
20 dec. Kerststukjes maken met

Floralia Dorpscentrum
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