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Nieuwe prins der Deurdreajers
Prins Fred de tweede

Onder het motto "Volle vaten klinken het mooist", werd de nieuwe prins der Deurdreajers geïnstalleerd
als Prins Fred de tweede over het Deurdreajersrijk.
Afgelopen zaterdag gedurende het elfde van de elfdebal in residentie Schoenaker op de Kranenburg,
stond centraal de vraag wie de nieuwe prins zou worden van de Deurdreajers. Maalfoor het zover was, en
de nieuwe prins zijn intrede zou doen, werd vooraf eerst afscheid genomen op ^navaleske wijze van
Prins Harry de tweede. Zijn laatste daad was de introduktie van een speciaal 11 «uidenbiljet, uitgegeven
door de Kranenburgse bank.

Om eenentwintig uur elf was het dan
zover, en zal de nieuwe prins zijn int-
rede doen. Vergezeld van enkele ma-
gische woorden, toverde president
Gerard de nieuwe prins tevoorschijn
uit een vat D.O. l (Deurdreajers olie
eerste klas).
Na zijn installatie door de president,
werd de proclamatie voorgelezen, en
zal de nieuwe prins Fred Fransen gaan
regeren over het deurdreajersrijk als
prins Fred de tweede, met als zijn per-
soonlijk motto "Volle vaten klinken
het mooist".
De eerste handeling van de nieuwe
deurdreajersvorst was de installatie
van zijn gevolg, en ging vervolgens tij-

dens zijn speech over tot de introduk-
tie van zijn speciaal produkt D.O. l
vergezeld van een toelichting met on-
dertiteling.
Hierna kondigde hij een elftal ver-
keersmaatregelen aan voor de ko-
mende festiviteiten, middels elf ver-
keersborden, die door zijn gevolg aan
alle deurdreajers werden geïntrodu-
ceerd.
Het gehele officiële gedeelte werd
omlijst door optredens van de mini en
seniorendansgarde alsmede de Deur-
dreajers hofliederentafel, die een aan-
tal deurdreajers op karnavaleske wijze
op de korrel namen, hetgeen gebeur-
de met veel zang en hillariteit.

Nadat het officiële gedeelte kon wor-
den afgeslo^n, werd onder leiding
van prins F^pde tweede de polonaise
ingezet, ten teken dat het prinsenbal
nu echt kon beginnen.

Onder leiding van het huisorkest van
deze avond Sunday, werd er flink te-
genaan gegaan, ten teken dat het nieu-
we karnavalsseizoen nu echt van start
is gegaan.

Tenslotte liet prins Fred de tweede
nog weten namens de Deurdreajers,
dat hij iedereen uitnodigt voor de
pronkzitting op zaterdag 19 januari
a.s. in residentie Schoenaker.

Dansmiddag in de
Herberg voorziet in
behoefte
De dansmiddag die nu voor het 2e sei-
zoen draait in zaal de Herberg blijkt
een groot succes. De belangstelling is
nog steeds groeiende.

In de beginperiode werd deze dans-
middag gehouden onder de naam:
clansmiddag 50+.

Op dit moment zie je ook diverse echt-
paren, alleenstaanden van jongere
leeftijd, waarvan ook aantal door be-
paalde redenen niet meer aan het ar-
beidsproces kunnen deelnemen.

Het is elke dinsdagmiddag tussen
14.00-ca. 16.00 uur een gezellige boel
in zaal de Herberg.
Zo is iedereen welkom op het Sint Ni-
kolaasbal dat wordt gehouden op een
.avond en wel zaterdag 8 december a.s.
aanvang 19.30 uur. Ook deze avond
staat wederom onder leiding van de
dhr. en mevr. Kornegoor.
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fbon gemeentehuis 05752-2323 -T intewerken 05752-2323. Openstellinggemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van

9^ ( i c c r k e n : vrijdagvan 10 . (K) lol 1 1 .00 uur voor Sociale /aken, van 1 1 .00 tot 1 2 . 1 1 0 u LI r voor gemeente werken -Spreekuur wethouder H. A. Uon-
chelman: donderdag van 1 1.00 tot 12.00 uur.

1. Verhuizing afd. Sociale Zaken
In verband met de verhuizing van de
afdeling Sociale Zaken van het Ka-
steel naar de boerderij nabij het Ka-
steel, 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.

2. Raadsvergadering, d.d. 27 nov. 1984
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, zullen onder
meer de volgende punten aan de orde
komen:
- vaststelling nieuwe archiefverorde-

ning;
- vaststelling subsidieverordening

sportverenigingen;
- voorlopige vaststelling werkelijke

uitgaven openbaar kleuteronder-
wijs over het jaar 1983 als bedoeld
in atikel 47, lid l, van de Kleuteron-
derwijswet;

- voorlopige vaststelling werkelijke

uitgaven openbaar gewoon lager
onderwijs voor het jaar 1983 als be-
doeld in artikel 55 ter van de Lager-
onderwijswet 1920;-
vaststelling exploitatievergoeding
over 1983 als bedoeld in artikel 75,
3e lid, van de Kleuteronderwijswet
ten behoeve van de bijzondere
kleuterscholen;
vaststelling exploitatievergoeding
over 1983 als bedoeld in artikel 103,
2e lid, van de Lager onderwijswet
1920 t.b.v. de bijzondere scholen
voor gewoon lager onderwijs;
nadere vaststelling vergoeding vak-
onderwijs als bedoeld in artikel 101
bis van de Lager-onderwijswet 1920
t.b.v. een tweetal bijzondere scho-
len voor gewoon lager onderwijs;
vaststelling afvloeiingsregeling
openbaar kleuter- en gewoon lager
onderwijs;
aankoop grond van het R.K. Kerk-
bestuur en overdracht om niet aan
de Stichting Samenwerkingsschool
Kranenburg/Vorden voor de bouw
van een nieuwe basisschool;

- wijziging Algemene Politieveror-
dening terzake van geluidhinder;

- verdaging beslissing omtrent de
ontvankelijkheid van een verzoek
om schadevergoeding van H.J.
Boesveld te Vorden;

- wijziging verordening op de kam-
peerplaatsen en kampeermiddelen
inzake seizoen gewone en bijzon-
der kampeerexploitatievergunnin-
gen;

- vaststelling bestemming "Kranen-
burg 1984, nr. l";

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

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

- vaststelling maximum bedrag voor
aan te gane kasgeldleningen voor
hetjaar'1985;

- aanbieding gemeentebegroting en
begroting gemeentelijk grondbe-
drijf voor 1985.

Plattelandsvrouwen
Tijdens een bijeenkomst van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen afd.
Vorden hield Theo van Dam uit Nun-
speet een lezing over alcohol- en
drugsverslaving.
Hij wist op boeiende wijze weer te ge-
ven hoe hij jaren geleden aan drugs
verslaafd was geraakt. Na jaren van
verslaving moest hij in een afkickcen-
trum eerst door een hel gaan om na-
dien volledig van zijn verslaving af te
kommen.
Hij vertelde hoe hij weer normaal in
de maatschapppij en in zijn gezin
functioneert en zich nu inzet om ande-
re jonge verslaafde mensen hulp te
bieden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De volgende bijeenkomst van de Plat-
telandsvrouwen is op dinsdag 27 no-

. vember. Dan zal de handwerklerares
Hanna Lutke Willink een koffiemor-
gen en middag verzorgen.
Zij zal de dames figuren leren maken
van stro, bestemd voor de kerstdagen.

Warm onthaal in trieste
weersomstandigheden voor Sint
Onder slechte weersomstandigheden is de Goed Heiligman dit week-
eind aangekomen in Vorden met vijf van /ijn pieterbazen. De shit
werd muzikaal ontvangen door Sursum Corda en de majorettes. Een
rondtocht per koets werd vervolgens door Vorden gemaakt, waarna
Sint en Pieten door burgemeester en wethouders op het bordes by het
Dorpscentrum werden ontvangen.

Burg. M. Vunderink heette de Goed
Heiligman van harte welkom in Vor-
den om hier tekomen winkelen en
paard te rijden. Volgens de burge-
meester had de Sint beter een week
eerder kunnen komen dan had hij zijn
hart op kunnen halen tijdens de slip-
jacht. Aansluitend werd in de grote
zaal van het Dorpscentrum <^Égezel-
lig samenzijn gehouden va^Sinter-
klaas en pieten en de Vordense
kinderen. Hoofdmoot tijdens dit
samenzijn vormde het optreden van
de Achtka stelendansertjes. Zn voer-
den een aantal dansen uit c f l t po-

dium, begeleid door twee accordeoni-
sten. Grote hilariteit alom toen Sint
en zijn knechten meedansten met de
"Driekusman". Ter afsluiting ontvin-
gen de kinderen een lekkere traktatie
van de winkeliersvereniging, terwijl
sint verder trok naar het Medler.
De intocht en traktaties werden ook
dit jaar weer georganiseerd en beko-
stigd door de Winkeliersvereniging
die ook weer ee_Q,grandioze SintNico-
laasaktie oplouw hebben gezet. Ruim
14.000 gulden is beschikbaar voor de
prijzen in de grote St. Nicolaas aktie,
let op de deelnemende zaken.

Grote belangstelling
demonstratie-avond
In zaal Eykelkamp had de Vrouwen-
club Medler afgelopen maandaga-
vond een demonstratie-avond geor-
ganiseerd waarvoor was uitgenodigd
de bekende Drie Suisses-wol-organi-
satie. Liefst 108 dames waren op deze
avond afgekomen.
Er werd uitvoerig voorlichting gege-
ven over wol, breipratonen, wolmode
enz.
Elf mannequins showden vele model-
len. Nynke Gotink en Suzanne Nijen-
huis showden de kinder-model-
len, terwijl de heer Han Wesselink de
herenmodellen showde, waarvoor hij,
evefials ook de overigen, de handen
van de dames op elkaar kreeg.
Bestuur en bezoekers kunnen op een
gezellige en geslaagde avond terug-
blikken.

Gezinsdienst
gezamenlijk in
Ned. Herv. kerk
In de nacht van maandag op
dinsdag is Ds. J. Veenendaal op-
genomen in het Nieuwe Spittaal
te Warnsveld. Hy wordt ver-
pleegd op de afdeling hartbewa-
king. Op dinsdagmorgen was /ijn
toestand iets verbeterd.
In verband met de ziekte van Ds.
Veenendaal zullen aanstaande
zondagmorgen de kerkdiensten
van de Hervormde Gemeente en
Gereformeerde Kerk gezamen-
lijk worden gehouden in de
Dorpskerk. Het is een gezins-
dienst met als thema Lucas
14:15-24, de gelijkenis van de
verontschuldigingen. Voorgan-
ger is Ds. Jaap Zijlstra. Aanvang
10.00 uur.

'd'Olde Smidse' organiseerde voor de
eerste maal een dropping waaraan
ruim 90 personen hebben deelgeno-
men. Deze dropping werd door de he-
ren W. Sloetjes en W. Nijkamp uitge-
zet.
De deelnemers werden om 8 uur ge-
dropt bij de Lindense Molen waar om
de 2 minuten een groep van 4 perso-
nen vertrok. Onderweg moest men al-
lerlei problemen oplossen en op-
drachten uitvoeren. Rond elf uur was
iedereen binnen.
De uitslagen luiden als volgt: 1. Bert
en Dick Groot Jebbink, Hennie
Harmsen en Harry Oosterink met 105
punten. Er waren twee tweede prijzen
t.w. B. Scholten, J. Harmsen, G. Wul-
link en A. Harmsen met 80 punten,
Renate Smallengoor, Annemarie de
Gelre, Coby van Bommel, Ester
Schuurink en Marijke Hulshof met 45
punten. 3. Elke Huizinga, Lisette Nor-
de, Hennie Korenblik en Pauline Kip.
De poedelprijs werd gewonnen door
Sandra Stoelhorst, Hermien en Hetty
van der Vlekkert en Anja Eskes.
Hierna was er nog een gezellige disco
in de zaal de de Olde Smidse.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: L. Goossens en
Klein Haneveld.
B. Wentink en T.W. Smit.
OVERLEDEN: Geen

H.J.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Geeri dienst

HERVORMDE GEMEENTE
25 november 10.00 uur: Gezinsdienst
ds. J.R. Zülstra

GEREFORMEERDE KERK
Zie Hervormde Gemeente.

WEEKENDDIENST HUISARTS
24 + 25 november dr. Haas, tel. 1678.

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

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 24 november 12.00 uur
tot maandagochtend 9.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277. Verder hele week van
19.00 tot 7.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
24 + 25 november W.A. Houtman,
Vorden, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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: di en do, 8.30-10.00 uur.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:

ze regelmatig laten

controleren. Bij de

oogarts, of bij ons.

Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om

ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooruw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Inwoners van Vorden

en Kranenburg

LET OP!
op zaterdag 24 november

komt de volleybalver.

DASH
weer bij u aan de deur

met de jaarlijkse

KOEK
AKTIE

Houd rekening met

uw inkopen.

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
de juiste weg voor

theorie (comp.) en

praktijkopl.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Wapen- en Sporthandel

Marten
tl€tdt Joeltrtffendl

Zutphenseweg 9, Vorden.
Telefoon 1272.

Kunstgebittenreparatie

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

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

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

Waarótn dan niet uw •
inkopen doen in Vorden

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Huizinga
administraties/verzekeringen

ALLE VERZEKERINGEN

BELASTINGZAKEN

DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN

AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

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

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Bestelling pootaardappelen voor
levering voorjaar 1985

Om U vlot en op tijd van het benodigde
pootgoed te kunnen voorzien,

is Uw medewerking noodzakelijk.

ALS U NU BESTELT, BENT U

VERZEKERD VAN

LEVERING VOORJAAR 1985

Opgave hiervoor ten kantore Ruurio
Telefoon 05735-1541

V.L.C. „De Graafschap" B.A.
Stationsstraat 14 - 7261 AD Ruurio

De langspeelplaat

'Kerstsfeer met
Vordens Mannenkoor'

Vanaf heden verkrijgbaar voor f 19,50 bij diverse

Vordense zaken.

Fijn om te krijgen, origineel om te geven!

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

M
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Sinterklaasvoordeel
cember a.s. geven

koop assortiment

Van 23 november t/m 5 de-

wij op ons TOTALE Wel-

en op onze SPECIALE

AANBIEDINGEN uit de

Welkoop kadokrant nog eens

10%
korting
extra
Vanaf donderdag 29
november t/m 4

december a.s. zijn

wij 's avonds open tot
21.00 uur (zaterdag

tot 16.00 uur).

HENGELO (G)f Spuistraat 37, tel. 1713

RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

wclkeop
• • De Grote Groene Vak winkel <

Uniek foto-kijkboek van Vorden!

gedrukt op fraai papier, royaal
formaat, ingenaaid -^-^ M«»

prijs slechts l 29,50

Zojuist verschenen:

Vorden, de tijd stond niet stil

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

Een leuk St. Nicolaas-cadeau

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

Een uitgave van:
drukkeri|-ui!i i

vandcrmecr bv

Uniek foto-kijkboek van Vorden!

Deze ribcord herenpantoffel ziet hij beslist

helemaal zitten. Met gemakkelijke

pasvorm en sportieve zool.

Meeneem-prijs

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

BAS
Rinus Brunsveld
Marijke Brunsveld-

Ruessink

20 november 1984
De Bongerd 16,
7251 CD Vorden.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die ons zilveren hu-
welijksfeest tot een geweldige
dag hebben gemaakt.

A. KLEIN NENGERMAN
G. KLEIN NENGERMAN-

SCHOTSMAN

november 1984
Vorden, Almenseweg 49.

Dankbetuiging.

Voor de vele blijken van mede-
leven die ik van u persoonlijk of
schriftelijk mocht ontvangen
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve man

GERRIT JAN BONK

betuig ik mijn oprechte dank.

H.L BONK-VELHORST

7251 AC Vorden
November 1984
Komvonderlaan 6.

In plaats van kaarten.

Hartelijk dank aan allen voor de
belangstelling tijdens de ziekte
en het medeleven dat U hebt
betoond na het overlijden van
mijn lieve vrouw en onze zorg-
zame moeder en oma

ALBERDINA
BOERS-HASELBERG

Namens de fam.
J. BOERS
Molenweg 41
7251 ED Vorden

Vorden, november 1984

WD
kom luisteren naar

Ed Nijpels
op 26 november om

20.00 uur in de
Hanzehof te Zutphen.

De VVD komt naar u toe.

MOTORKETTINGZAGEN
Husqvarna - Echo.
FA. KUYPERS,
Telefoon 1393.

BOEKEN BESTELLEN

BELLEN
Tel. 3100

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden

Telefoon 05752-1321

liPPENKAART

wclkooi»
10% KORTING

ZIE ADVERTENTIE

ONDERHOUDS
ADVIEZEN

Schoolstr. 17
Vorden

tel 05752-2737

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

Op donderdag 29 november hopen onze
ouders en grootouders

A.G. WINKELS
J.G. WINKELS-PETERS

hun 40-jarig huwelijk te vieren.

Dilly en Jan
Alida
Rob
Appie en Ada

Almenseweg 40, Voeden.

Hengelaarsver. 'De Snoekbaars'

Hengelaars denkt u aan de feestavond
a.s. zaterdagavond 24 november, aanvang 19.30 uur.
Ook al hebt u zich nog niet opgegeven, u bent hartelijk
welkom.

Het bestuur.

Laat nu uw gazonmaaiers,
handzagen en kettingzagen SLIJPEN

WIM BOEIJINK
LOCHEMSEWEG 13 - BARCHEM

Nieuw - Nieuw - Nieuw

Chinees Indisch Restaurant

De Chinese Muur
Raadhuisstraat 1

HENGELO (GLD.)

Telefoon 05753-3722

Dagelijks geopend
van 12.00 - 22.00 uur

ook op zon- en feestdagen

zowel restaurant als afhaalservice

„Se Herberg"
Dorpsstraat 10, Vorden

Met ingang van deze week werken
wij met een vernieuwde

menu- en drankenkaart
in eet café en restaurantgedeelte.

Naast de als vanouds bekende
broodjes hamburger, tartaar, ros-
bief, onbenullig enz., kunt U nu bij
ons ook terecht voor een garnalen-
of grapefruitcocktail, varkenshaas-
je in roomsaus, tournedos met stro-
ganoffsaus, 22 soorten bier, 8 soor-
ten whisky'sen maar liefst 15 soor-
ten pannekoeken.

En om mee te nemen: frites, bami
en nasiballen, kroketten, snitzeis,
loempia's, saté, slaatjes en zelfs
pannekoeken.

Kom en kijk eens vrijblijvend in on-
ze vernieuwde menu en dranken-
map.

(onderstaand de 15 soorten pannekoeken)

Naturel - Jam - Appel - Ananas
Bosbessenconfiture - Ham en kaas
Kaas en tomaten - Spek
Champignons en spek
Boerenjongens - Hawaii (ananas
en rum) - Banaan en pisang ambon
Grand manier - Krenten en/ of rozijnen
Herberg (paprika en uien).

Sinterklaas idee:
De dikke van Dale
Complete uitgave in 3 delen.

Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 3100

Bakkerij
't Stoepje
Jan van Aart van Jan de Bakker
Spakenburg.

20 speculaas-
molens 3,50
Specialiteiten: gevulde koeken met amandel, dubbel-
gevuld krentenbrood enz.
P.S. Heeft U ons grof volkoren al geprobeerd?

DE VALEWEIDE
Chrysanten
in vele kleuren 1 bos 3,95

1 Aloë (vet plant) 2,50

1 Amaryllisbol
(2 bloemstengels)

Cyclamen 2 stuks
5,75
9,75

Poelier
Hoffman

Kalkoendijen ikg 9,25
Kalkoenfilet 0 5kg 8,45
Borrel hapjes Perkg 4,75

per kg 13,"

Zoveel kwaliteit voor zo'n lage prijs, dat
is het betere werk. Comfortmodel met
steun, warme voering, degelijk onder-
werk en speelse garnering.

29.-

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

Met genoegen
gegeven

dusters
nachtlingerie

MODEHUIS

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN

met overleg
gekocht

baddoeken en keukensets

Er zijn genoeg z.g.
boterletters verkrijgbaar

Maar wilt u een echte roomboter amandelletter met sinter-
klaas. Bestel hem dan bij:

WARME BAKKER

OPLAAT TELEFOON 1373

Zo uit de oven in de winkel.

„VORDENS TONEEL"
speelt
"Wie kaatst... die wint"
Het wordt gezellig in het
Dorpscentrum.
Aanvang 20.00 uur

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

M 0n
timmerbedrijf
henkfrercks
rxig g t̂eestraat 36

vorden tel05752-3376

Hollandse andijvie ik g

Spruiten 1 kg

Jona Gold 1 kg

Navelina's 10 mooie

1f98
0,98
1,85

4,25

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

St. Nicolaastipü
Kinderlaarsjes
in bordo en donkerblauw leer
maten 24 t/m 38
van f 99,- nu voor
Bij uw
vakmanschoenwinkelier.

59,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



Deze week in de aanbieding. Mandarijnen, sinaasappelen, citroenen, grapêfruits, kortom, de vruchten met de hoge

Vitamine C van Citrus. Eet ze, drink ze en zorg dat ze thuis dit najaar grieploos en kou-vrij overeind blijven.

Gezondheid! Maar kijk eerst eens naar de ander aanbiedingen met zoals gewoonlijk volop voordeel en

scherpe prijzen. Ik blijf zeggen: kijk en vergelijk. Het legt u geen windeieren.

Ook deze week volop
vers in de aanbieding.

Net even scherper.
Dat blijft ons devies

VERS VLEES. VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN

woensdag 28 november

Gehakt
half om half

Donderdag 22, vrijdag 23
en zaterdag 24 november

kilo 6,98

Gevulde filet
100 gram

Gepaneerde

500 gram

1,69
745

BOERENWIT
GESNEDEN
CA. 800 GRAM

Witte
puntjes
zak 6 stuks

HALFVOLLE
MELK
uren

Slankie '
smeerkaas
kuipje 100 gram 0,98

WITLOF
500 GRAM

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

Woensdag 21 november

Rode
kool

Donderdag 22, vrijdag 23
en zaterdag 24 november

Doyenne du Comice

gesneden, 500 gram 0,49
Fijne handperen / HM
kilo fciflJU

1,98Bananen
kilo

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

BOTERHAM-
WORST
ZWAN, 100 GRAM

Katenspek
Boekos, 100 gram

Gekookte lever
Scholtes, 150 gram

Salami
Disselhof, 100 gram

Maandag 26 en dinsdag 27 november

Verse
worst c no

Ofïfö

1 f29 Krabbetjes o ncn nq * ofuuOf33 ., , ,
1 on Zuurkool n on
l f UÖ uit het vat, 500 gram UfWW

n 91 r\r\\/omhor tr»t on mot HincHan 97 nnupmhpr 1QftA tP.n7M anfipfS

Bonduelle
doperwten etuvée
Wik 820 gram

%iateau
les Gombands
1982A.C.

•ötes de Bourg
fles 0,7 liter

Quiche hartige
taartmix
pak 185 gram

California
aroma nr. 3
flesje

Speculaas
pak 400 gram

Palmolive
shampoo
diverse soorten, flacon 400 ml.

DIEPVRIES

Kippesoeppakket
Goosens, 500 gram

1,98

5,49

1,79

1,29
1,29

1,79

0,89

Voor de broodnodige
vitamientjes.

Donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 november

Navelina's

Grapefruits

Alleen bij Leo Stein:
Bailey's Irish Cream Croft sherry
van 21,50 voor 18,95 fles pale of medium dry

Scotch Whisky fles Phistle
7,95 Blended van 20,95 voor 17,95

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 21 november tot en met dinsdag 27 november 1984, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

LEO STEIN Warnsveld
05750-22576 JOOP CORNELIS Vorden

05752-2308
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NIEUWE
LEIDING
BONDS-
SPAASBANK

De heer J.H. Lubberdink, beheerder van kantoor Vorden van de
Bondsspaarbank voor Twente en Oost Gelderland, zal per l decem-
ber 1984 op eigen verzoek worden overgeplaatst naar het hoofdkan-
toor in Enschede.
In een opvolging is inmiddels voorzien door de heer A J. W. Kekers
als beheerder aan te stellen. De heerRekers zal vanaf 19 november
1984 reeds in Vorden werkzaam zijn en op l december 1984 de lei-
ding overnemen.
Hij was reeds werkzaam in het eigen bedrijf met name als hoofd
particuliere relatie's van het rayonhoofdkantoor in Winterswijk.

De Sociaal Kultureel Werker,
Kreetjen v/d Akker verlaat Vorden
In september heeft de gemeenteraad van Vorden besloten het SKW
een subsidie te verstrekken van f30.000,-, met als voorwaarde het in
dienst hebben van een beroepskracht. Dit bedrag is ontoereikend om
het SKW in de huidige vorm in stand te houden. Daarom zag het be-
stuur zich gedwongen om met ingang van 1985 de beroepskracht ge-
deeltelijk te ontslaan. Met het toegekende subsidiebedrag zou de be-
roepskracht maximaal 12 uur per week in dienst van de stichting kun-
nen blijven.

Gezien deze slechte toekomstver-
wachtingen heeft de beroepskracht
een andere werkkring gezocht. Met
ingang van l januari 1985 zal hij in-
dienst treden als full-time koördinator
van het open jongerencentrum in
Roermond.

Dit houdt in dat er vanaf dat moment

geen beroepskracht meer in dienst
van het SKW zal zijn.
Voor gebruikers van de beroepskracht
van het SKW zal getracht worden el-
ders ondersteuning te verkrijgen.
Het Filmhuis en de Kindervakantie-
spelen zullen naar verwachting als
zelfstandig onderdeel van het SKW
hun aktiviteiten voortzetten.

Jaarvergadering P.v.dA
De jaarvergadering van de P.v.dA. afdeling Vorden mocht zich ook
dit jaar in een goede belangstelling verheugen. Het jaarverslag van
secretaris de heer van Ooye.n vermelde een kleine teruggang m le-
dental. Gememoreerd werden onder meer de gunstige verkiezings-
uitslag voor de P.v.d.A. bij de Europese verkiezingen, de kweste
woonwagenkamp, omleiding verkeer en de eventuele samenvoeging
Zutphen/Warnsveld met de daaraan verbonden consequenties voor
Vorden.
De "Rode Draad" verscheen het afge-
lopen verenigingsjaar tweemaal. Aan
het komende Congres van de P.v.d.A.,
waar het sociaal economisch beleid
centraal zal staan, zal extra aandacht
worden geschonken.
Hoewel de politieke interesse naar
buiten niet erg hoog lijkt, blijkt toch
wel dat deze intern diep geworteld is.
Uit het verslag van penningmeester,
de heer Krol, bleek dat de afdeling op
een financieel gunstige basis rust.
Bij de bestuursverkiezing werden alle
reglementaire aftredende leden her-
kozen.
Het bestuur voor 1985 blijft: voorzitter
W.N. Voortman, secretaris de heer
G.H. van Ooijen, penningmeester de
heer D. Krol, leden mevrouw Men-
sing en de heer M.J. Westerik.
Fraktievoorzitter de heer J. Bosch gaf
een overzicht van het werk van de
raadsfraktie. Het was politiek gezien
een rustig jaar. Hij toonde zich ver-
heugd, dat voor wat de verkeersomlei-
ding betreft, het P.v.d.A. voorstel werd
geaccepteerd. Hij was zeer benieuwd
wat het inmiddels gestarte onderzoek
naar de effecten van de geplande ver-

keersmaatregelen door winkeliersver,
en de K.N.O.V. afd. Vorden tot uit-
komst zal geven.
De begrotingsbehandeling 1984 vond
hij summier met als ondertoon een zo
weinig mogelijke lastenverzwaring
naast zo min mogelijke bezuinigingen
en beperkingen op langer termijn be-
zien, verwachtte hij wel moeilijkhe-
den.
Een dieptepunt noemde hij de kwes-
tie Sociaal Cultureel Werker. Hij
roemde de prettige samenwerking in
de fraktie en blikte reeds vooruit op de
komende raadsverkiezingen voorjaar
1986.

In de begeleidingscommissie bleef de
samenstelling ongewijzigd. Punten
van besprekingen waren voorts: de
overdaad aan lijstcollecten van de di-
verse landelijke verenigingen, met als
contrast de plaatselijke verenigingen
die het met koekacties etc. moeten
doen.
De vervanging van het centraal anten-
nesysteem, wat een dure zaak dreigt
te worden; en de opvolging van de ge-
meentesecretaris de heer Drijfhout.

Filmhuis Vorden
Woensdag 28 november aanstaande
zal het Filmhuis Vorden weer haar
maandelijkse voorstelling houden.
Om 20 uur begint in Hotel Bloemen-
daal aan de Stationsweg de recente
amerikaanse film "Sophie's choice".
Regisseur is Alan J. Pakula, en vooral
Meryl Streep trok de aandacht door
haar opvallende acteurprestatie in de-
ze film.
Meryl Streep speelt de rol van Sophie.
Nu zij in New York woont, en de twee-
de wereldoorlog afgelopen is, pro-
beert zij haar oorlogservaringen te
verwerken. Zij is getekend door het
concentratiekamp in Polen.
Haar echtgenoot is Nathan, een jood-
se Amerikaan, briljant en innemend.

Door zijn schizofrenie kent hij echter
ook depressieve en aggressieve buien.
De geheimen die Sophie en Nathan
voor elkaar hebben, maken het leven
met elkaar er niet gemakkelijker op.
Stingo, een jongen die van het platte-
land in het zuiden van de Verenigde
Staten komt, heeft ambities om schrij-
ver te worden, en denkt de inspiratie
daarvoor in New York te vinden.
Hij betrekt een kamer in het huis waar
Nathan en Sophie wonen. Langza-
merhand raakt hij betrokken bij hun
leven, en bij de problemen die zich in
hun relatie voordoen. Lange, diep-
gaande gesprekken over en weer lei-
den uiteindelijk tot Sophie's definitie-
ve keuze.
De toegangsprijs voor deze, voor ie-
dereen toegankelijke film bedraagt f
6,-.

"Vordens Toneel"
Vrijwel alle leden
tegelijkertijd op de planken..
Op 24 november a.s. brengt "Vordens
Toneel" een stuk ten tonele, waaraan
bijna alle leden van de vereniging
meedoen. Dit klinkt, alsof er een spek-
takelstuk zal worden opgevoerd. Was
het maar waar. Nee, het is gewoon zo
dat het aantal leden van de vereniging
momenteel niet erg groot is. Dus als
er mensen zijn, jong of oud - en dat
laat zich op het toneel erg goed combi-
neren - die toneelspelen een leuke
vrijetijdsbesteding vinden, laten die
eens komen kennismaken. U bent van
harte welkom.
Komt u in iedergeval eens kijken, ook
als u alleen maar van het spel van an-
deren wilt genieten, naar de jaarlijkse
uitvoering op 24 november a.s. Het
blijspel "Wie kaatst.... die wint" is
goed voor een heel gezellige avond.
Aanvang 20.00 uur.

Geslaagd
Gea van Zuilekom is gelaagd voor ma-
nicure. Ze heeft haar opleiding ge-
volgd aan het Wanrooy Instituut te
Arnhem (Vakos).

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's blij-
ven liggen tot ons volgende num-
mer. Onze excuses!

Stichting Vorden, Ruurlo en Barchem helpen
Mededeling en oproep
Ongetwijfeld zullen enkelen denken: "aan de zin hierboven ontbreekt iets". Inderdaad, het woord
"Polen" is weggevallen. Via een statutenwijziging is op 2 november j.l. de naam van St. "Vorden,
Ruurlo, Barchem helpen Polen" veranderd in "Stichting Vorden, Ruurlo en Barchem helpen".

Wil dat zeggen dat de hulp aan Polen nu definitief verleden tijd is? Geenszins.
Het bestuur der Stichting heeft echter gemeend om, gezien de uitstekende resultaten en het enor-
me enthousiasme van vele medewerkers en medewerksters bij de aktie voor Polen, deze organisatie
in de toekomst ook zonodig dienstbaar te maken aan het lenigen van materiele noden en verlenen
van materiele hulp in andere delen van de wereld!
Op dit moment staat de catastrofale situatie waarin vele landen van Afrika zich bevinden in het mid-
delpunt van de belangstelling.
Op 26 november a.s. zal er een landelijke, nationale inzamelaktie gehouden worden.

Er is gelegenheid voldoende om Uw medeleven in daadwerkelijke financiële hulp om te zetten.
Een afzonderlijke aktie door onze Stichting is derhalve niet nodig.
Wel wil het Bestuur der Stichting deze aktie van harte onderschrijven en U tot het geven van een gift
aansporen. Gezien de "Polenresultaten" hebben wy alle vertrouwen in Uw gevoel voor medever-
antwoordehjkheid.
Zonodig kunt U ook gebruik maken van de rekeningen die ten name staan van onze Stichting bij de
banken te Vorden:
Amrobank: 43.43.56.577. Giro van de bank: 837570
Bondsspaarbank: 9231.10.755. Giro van de bank: 949214
Rabobank Vorden: 36.64.33.547. Giro van de bank: 862923
Rabobank Kranenburg: 15.51.01.307. Giro van de bank: 864310

Namens de Stichting,
A.J.A. Hartelman, voorz.

Vergadering
Commissie Algemeen Bestuur
De commissie Algemeen Bestuur heeft zich dinsdagavond geruime
tijd bezig gehouden met de procedure behandel ing van subsidie-aan-
vragen voor rieten daken. Jaarlijks stelt de gemeenteraad hiervoor
een kredicApschikhaar van 15.000 gulden. Aangezien voor l Af 'Me
koek" op iSdviseerde het college om de panden Gazoorweg^n de
Horst l door te schuiven naar 1985.

Jaarlijkse koekactie
Zaterdag 24 november houdt de vol-
leybalver. wederom haar jaarlijkse
koekactie. Op die datum zal de volley-
baljeugd van DASH, door huis-aan-
huis verkoop in Vorden en Kranen-
burg, proberen ca. 750 koeken te ver-
kopen.
De opbrengst komt geheel ten goede

aan de jeugd van de volleybalvereni-
ging.
Mede in het kader van het 25-jarig be-
staan dat in 1985 zijn beslag zal krijgen
hoopt het bestuur dat deze actie net
als voorgaande jaren zal slagen zodat
de jubileumactiviteiten hierdoor ge-
waarborgd worden.

De commissie kwam na een langduri-
ge discussie overeen om het college te
adviseren e^|xtra krediet beschik-
baar te stelliW'an 10 mille zodat ge-
noemde panden alsnog in 1984 op
subsidie kunnen rekenen. De com-
missie bleef van mening dat op de be-
groting 1985 wederom 15.000 gulden
uitgetrokken moet worden.
Voor l april 1985 moeten de aanvra-
gen voor dat jaar binnen zijn. Mocht
blijken dat op dat moment de 15 mille
niet toereikend is, dan zal worden be-
keken of de raad ook dan een extra
krediet beschikbaar zal stellen dan wel
dat sommige subsidieaanvragen naar
het jaar 1986 zullen worden doorge-
schoven.
De heer C.Chr. Voerman (CDA) stel-
de tevens voor dat in geval van "door-
schuiving" de aanvrager wel binnen
twee jaar subsidie verleend moet wor-
den (wanneer hij daar tenminste voor
in aanmerking komt).

Kampeerseizoen van 15 maart tot l no-
vember
Wanneer de op handen zijnde kam-
peerwet volgend jaar augustus nog
niet is ingediend dan zal de gemeente-
raad zich opnieuw gaan oriënteren
over de kampeerverordening.
"Wel in rekreatieschapsverband", zo
sprak burgemeester Vunderink. Om
de camping het gehele jaar open te
stellen (zoals de heer Tjoonk WD)
bepleitte vond burgemeester Vunde-
rink op dit moment een moeilijke
zaak. "We willen permanente bewo-
ning tegen gaan en dat wordt dan een
ohcontroleerbare zaak", zo zei hij.
Wel beloofde de heer Vunderink de
suggestie van de heer Tjoonk augus-
tus volgend jaar "mee te zullen ne-
men".

Niet roken op straat
Jongelui onder de zestien jaar mogen
op straat niet roken. Op of aan wegen
mag je niet optreden als hardloper.
Dat soort passages zijn te vinden in de
algemene politieverordening. Bij de
behandeling van deze verordening
merkte Burg. Vunderink op dat het
tijd wordt dat de verordening (waar de
commissie overigens mee akkoord
ging) gescreend wordt.

De heer Beerling zet ander bouwwerkje
op
De gemeenteraad van Vorden be-
hoeft zich niet meer te buigen over
het afdakje van de heer Beerling. Bur-
gemeester Vunderink maakte dins-
dagavond in de Commissie Algemeen

Bestuur bekend dat de heer Beerling
het bezwaarschrift tegen weigering
van een vergunning voor de hjwv van
een afdak heeft ingetrokken^Rij zet
nu een ander bouwwerkje op, het hui-
dige afdakje is gesloopt", zo deelde de
heer Vunderink mede.

Commissielid M. Groen (WD): "We
moeten uitspraak doen over verkapte
subsidie aan sportverenigingen"
In de commissie financiën kwam dins-
dagavond de subsidieverordning voor
sportverenigingen ter sprake.
De commissie ging (behoudens de
heer A. Ploeger P.v.d. A) met deze ver-
ordening akkoord. Ploeger was van
mening dat dit agendapunt niet in de
commissie financiën thuis hoort en
wenste daardoor zijn goedkeuring
niet te geven.
De heer M. Groen (WD) miste in de-
ze verordening de zogenaamde ver-
sluierde subsidies. "De huren van
sportvelden zijn niet op de werkelijke
kosten gebaseerd. Nu lijkt het dat de
voetbalclub (lees "Vorden) geen sub-
sidie krijgt maar ze krijgen het wel ter-
dege. Het wordt tijd dat we over de
verkapte subsidies eens een keer een
uitspraak doen", aldus de heer Groen.
De commissie was.het met hem eens
dat alle verenigingen op gelijke wijze
behandeld dienen te worden, hetgeen
niet wil zeggen dat ze ook allemaal de-
zelfde subsidies krijgen.

Aantal superonrendabele gasaanslui-
tingen verkeerd ingeschat.
Wethouder H.A. Bogchelman (CDA)
gaf op vragen van de heer R. van Over-
beeke (CDA) toe dat gemeentewer-
ken samen met de Gamog het aantal
superonrendabele gasaansluitingen
verkeerd heeft ingeschat. Het blijken
nl. 210 percelen te zijn i.p.v. de bere-
kende 257.
"Ze hebben de zomerhuisjes en twee-
de woningen er in eerste instantie bij-
garekend. En dat was niet juist", aldus
wethouder Bogchelman.

Voor de gemeente Vorden betekent
dit circa 60.000 gulden extra lasten.
Dit bedrag moet uit hetzelfde "potje"-
komen waaruit ook de gelden voor
het verkeersonderzoek komen. De
commissie wenst dinsdagavond 27
november tijdens de raadsvergade-
ring eerst van de wethouder te horen,
hoe deze "pot" wordt aangevuld.
Komt hierop een bevredigend ant-
woord dan heeft men geen moeite
met een aanvullend krediet voor deze
gasaansluitingen.

Vordense Winkeliersvereniging
Donderdag 15 november

Verrassingspakketten:
1. Bert Huetink, Het Elshof 14, Vorden
2. D.J. Bijenhof, Mispelkampdijk 4, Vorden
3. WJ.M. Verstegen, Molenweg 5, Vorden
4. B.J. Buunk, Het Hoge 27, Vorden
5. A. Bargeman, De Boonk 27, Vorden
6. Mevr. Kok-Ebbers, Bergseweg 31, Varselder
7. J. Korenblek, Ruurloseweg 36, Vorden
8. M. Schipper, Vaarwerk 19, Vorden
9. Brandenhorst, St. Bernardusstraat 3, Keyenburg

10. H.J.C. Oonk, Dasllok 2, Lochem
11. Meerbeek, Zelhemseweg 3, Hengelo
12. Mevr. Verstoep, Nieuwstad 32a, Vorden
13. H. Nijland, Zutphenseweg 51, Vorden
14. G. Kamerling, Het Jebbink 41, Vorden
15. H.W Sloetjes, Hanekamp 23, Vorden
16. G. v. Veenhuizen, Vordenseweg 4, Ruurlo
17. H. Wiggers, Eikenlaan 8, Vorden
18. J. Smid, Brinkerhof 76, Vorden
19. M. Regelink, Deldensebroekweg 2a, Vorden
20. E.J.M. Vlogman, Brinkerhof 48, Vorden
21. Sabina Jansen, Brinkerhof 12, Vorden
22. H. Schouten, Insulindelaan 8, Vorden
23. H. Siemes, Ruurloseweg 57, Vorden
24. G. Woltering, Het Hoge 28, Vorden
25. H. Arfman, Zutphenseweg 43, Vorden
26. H.E. Pasman, Hoetinkhof 59, Vorden
27. A. Bosch, Schuttestraat 11, Vorden
28. H.W. Sloetjes, Schuttestraat 8, Vorden
29. R. Pongers, Margrietlaan 4, Ruurlo
30. G J. Klein Haneveld, Dennedijk 11, Warnsveld

Vleespakketten:
1. Karmiggelt, Burg. Galleestraat 15, Vorden

. 2. W. Wagenvoort, Toverstraat 10, Baak
3. Mevr. Wolsing, v. Vollenhovenlaan 2, Vorden
4. H. Tjoonk, Schimmeldijk 2, Vorden
5. H.J. Pardijs jr., Mosselseweg 4, Vorden
6. G.J. Beek, Het Hoge 61, Vorden
7. W.F. v.d. Vuurst, Beatrixlaan 5, Vorden
8. A.C. Bokkers-Gotink, Lankampweg 3, Vorden
9. J.G. v. Dorssen, De Haar l, Vorden

10. J. de Greeff, Koekoekstraat 19, Vierakker
11. G.J. Dijkman, Nijlandweg 2, Vorden
12. W. Hesselink, Gazoorweg 2, Vorden

F 100,-
1. L. van Amstel, Galgengoorweg 15, Vorden
2. J.P. van Wetering, Het Gulik 9, Vorden
3. Martin Wiekart, Dorpsstraat 30, Vorden
4. Fa. Harmsen, Oude Borculoseweg 2, Vorden
5. L.J. Rietman, Baakseweg 12, Vorden
6. L.A.A. Pasman, De Bongerd 11, Vorden
7. J.H. Otten-Harmsen, Kloosstraat 30, Doetinchem
8. E.J. Kornegoor, Weidemanstraat l, Vorden



Jaarvergadering
Voetbalvereniging Vorden

Elsbeth Stokkink-Vlogman eerste vrouw in bestuur "Vorden"

De voetbalvereniging "Vorden" heeft
voor het eerst sedert haar bestaan een
vrouwelijk bestuurslid. Tijdens de
jaarvergadering welke in het clubhuis
op het gemeentelijk sportpark werd
gehouden en waarvoor een redelijke
belangstelling bestond werd me-
vrouw Elsbeth Stokkink-Vlogman ge-
kozen tot sekretaresse van de vereni-
ging. Voor insiders geen onbekende
want mevr. Stokkink doet onder meer
velerlei werkzaamheden voor het
clubblad. Zij volgt als zodanig de heer
D. Besselink op die zich niet meer als
bestuurslid beschikbaar stelde. De
heer F. Veldkamp was eveneens aftre-
dend en niet herkiesbaar. Hij werd
vervangen door de heer B. Vlogman
die in de toekomst tevens het wed-
strijdsekretariaat voor de senioren
gaat verzorgen.
De scheidende bestuursleden werden
door voorzitter Jan van Ark bedankt
voor hun inzet voor de vereniging. Hij
bood hen een geschenk onder couvert
aan.

Sekretaris D. Besselink had overigens
nog en minder prettige mededeling
voor de vergadering. Het ledental bij
"Vorden" is teruggelopen en bedraagt
thans 325. De woorden die penning-
meester G. Bloemendaal sprak waren
verheugender. Hij maakte bekend dat
de financiële positie van de vereniging
redelijk goed is te noemen. Niet wer-
kende leden zullen in de toekomst
f72,00 contributie gaan betalen. De
helft van de contributie van de wer-
kende leden.
De heer L. Slütter gaf tijdens deze ver-
gadering een uiteenzetting over de
werkzaamheden van de A.C. (activi-
teitencommissie). Een commissie die
volgens de heer Slütter veel werk doet
voor de vereniging. Momenteel is de-
ze commissie bezig om een flinke fi-
nanciële basis te leggen voor de bouw
van een nieuw clubhuis tweede helft
1985.
Rest nog te vermelden dat bestuurslid
J. Golstein bij akklamatie werd herko-
zen.

Voetbal
Geslaagde ba/ar V.V. Vorden
Bar-bodega 't Pantoffeltje stond het
afgelopen weekend in het teken van
de bazar die de voetbalvereniging
"Vorden" hier organiseerde. De opzet
van deze bazar was om gelden bijeen
te brengen die broodnodig zijn om
over een jaar met de bouw van een
nieuw clubhuis te kunnen beginnen.
Wel de organisatoren waren niet on-
tevreden.
Mede om ook de jeugdkas te spekken
werd er ook een verloting gehouden
met prachtige prijzen. De video-re-
korder viel op lotnummer 577; de ste-
rio-installatie op nummer 1784. De
kleuren T.V. op 3177; de walkman-
stereo op 1050 en de klokradio op
2075.

Uitslagen + Programma
v.v."Vorden"
Wilh. SSS Ao - Vorden Ao 2-1; Vor-
den Al - Almen Al 2-2; Ratti BI -
Vorden B l 2-4; Vorden B2 - Eibergen
B3 0-7;BrummenCl -Vorden C l 2-0;
Vorden C2 - SSS.E C2 1-0; Neede C3 -
Vorden C3 10-0; Vorden C4 - Steen-
derenC30-l.
Programma zaterdag 24 november:
Vorden A l - Witkampers A l; GSV B2
- Vorden B2; Vorden Cl - Pacelli Cl;
Neede C2 - Vorden C2; Rietmolen Cl
- Vorden C3; Hercules C2 - Vorden
C4.
Programma zondag 25 november:
Vorden 2 - Lochem 3; Brummen 3 -
Vorden 3; Vorden 4 - Oeken 4; Brum-
men 6 - Vorden 5; Vorden 6 - Brum-
men 5; Vorden 7 - De Hoven 7.

ZATERDAGVOETBAL
DZC 5 - Ratti 2 3-2
Ratti heeft in een goed gespeelde wed-
strijd aan weerskanten toch nog aan
het kortste eind getrokken. Schitte-
rende aanvallen werden dotor de voor-
hoede-spelers niet afgemaakt, wat
DZC wel deed.
Na 20 minuten spelen kon B. Aalde-
rink met een kopbal de stand op 0-1
brengen voor Ratti, uit een keurige
voorzet van Bert Maalderink. Maar
Ratti ging daarna zenuwachtig spelen,
en dat had tot gevolg dat DZC in de
28e minuut langszij kwam door een
schot welke maar net langs de Ratti-
keeper in de uiterste hoek verdween
1-1.
Na rust een sterker opkomend DZC
dat niet zonder gevaar verwarring
kwam stichten in de Ratti-verdedi-
ging. Gerrit Hoetink kreeg in de 65e
minuut de bal ineens van zeker 30 me-
ter afstand op zijn voet, en de bal ver-
dween in de uiterste bovenhoek in het
DZC-doel 1-2. DZC kwam weer
langszij in de 70e minuut uit een vrije
trap 2-2. In de 81e minuut werd een
bal keihard door een DZC-speler in
het doel van Ratti geschoten 3-2, en
dat betekende de overwinning voor
DZC.

Sinar Malukki l - Ratti l
Een goed spelend Ratti heeft afgelo-
pen zaterdag een zeer geflatteerde ne-
derlaag geleden tegen de koploper uit
de 2e klasse A, Sinar Malukku uit
Vaassen.
Tot tien minuten voor tijd hield Ratti
stand waarna het uiteindelijk met 4-1
verloor.
Ratti ging meteen al vrij goed van start
en zag al in de vijfde minuut een schot

van Henk Bulten op de paal belanden.
Na 30 minuten spelen waren het de
gastgevers die op een 1-0 voorsprong
kwamen.
De Sinar-spits kopte de bal over kee-
per Herbert Rutgers in het net. Eerst-
genoemde moest na deze actie wel het
veld verlaten met een gebroken neus-
beentje.
Na de rust gingen de Vordenaren met-
een in de aanval en konden 2 minuten
daarna al op gelijke hoogte komen.
Henk Bulten passeerde de keeper uit
Vaassen feilloos, 1-1.
De gasten kregen meerdere kansen,
maar de Ratti spitsen misten het spit-
zengefühl. Ratti dacht al een punt op
zak te hebben totdat de thuisploeg
tien minuten voor tijd een vrije trap
vanaf twintig meter in een doelpunt
wist om te zetten, 2-1.
Ratti probeerde nog wat terug te
doen, maar faalde helaas. Sinar Ma-
lukku kwam nog tweemaal tot scoren
en bracht hiermee een eindstand van
4-1 op het scorebord, een geflatteerde
eindstand.
Na de 5-1 overwinning van de vorige
week op de F.C. Overstegen en deze
4-1 nederlaag hebben de Kranenbur-
gers nu 7 punten uit 8 wedstrijden.

Zacilvoetbcil
Velocitas l - Vios B. l
In een aantrekkelijk duel oefende Ve-
locitas maandag j.1. tegen Vios uit Bel-
trum. Het tempo in deze wedstrijd lag
hoog en er werd vooral aan Vios-zijde
veel en goed bewogen. De Vordena-
ren hadden in deze wedstrijd slechts
één wissel ter beschikking, wat in de
tweede helft toch opbrak. Deson-
danks was er weinig krachtsverschil en
trok Vios B. tenslotte met 3-4 aan het
langste eind.

Uitslagen Velocitas
Velocitas l - Vios B. 1: 3-4 (oefen-
wedstr.); Velocitas 2 - D.E.O. 1:8-1.

Programma Velocitas
Woensdag 2$ nov. te Eibergen: S.S.S.E
l - Velocitas l,.22.08 uur; Woensdag 28
nov. te Zelhem: Halfweg '78 5 - Veloci-
tas 3, 19.05 uur.

Forse overwinning heren
De heren van Vorden hebben zater-
dag in Eefde de competitiewedstrijd
tegen Brummen III met 8-3 gewon-
nen.
Jim Heersink zorgde voor 1-0, waarna
Martin Siebelink en Han Berenpas de
stand in de tweede periode op 3-0
brachten.
De derde periode werd afgesloten met
5-1, dankzij goals van Frans Karmig-
gelt en Henco Elbrink.
In de laatste periode kwam Brummen
terug tot 6-3, nadat Jaap Stertefeld
eerst had gescoord. Kier Knol bracht
met twee doelpunten de eindstand op
8-3.

Polo jeugd op schot
De jongens van Vorden '64 hebben de
uitwedstrijd tegen WWV uit Winters-
wijk met 2-9 gewonnen. Mark Besse-
ling zorgde voor 0-1, waarna in de
tweede periode de stand op 0-7 werd
gebracht door doelpunten van Martin
Siebelink, Mark Karmiggelt 4x en
Fred Dijkman. Han Berenpas en Mar-
tin Siebelink zorgden voor 0-9, waarna
WWV tweemaal tegenscoorde.

Volleybal
Gemakkelijke zege
heren Dash
De heren van Dash hebben tegen Wil-
helmina uit Zutphen een gemakkelij-
ke avond gehad. Na het wat tegenval-
lende 2-2 gelijkspel tegen Bruvoc,
werd thans korte metten met de te-
genstander gemaakt.
De eerste en tweede set werden met
respektievelijk 15-4 en 15-5 gewon-
nen. In de derde set leek Dash in slaap
te vallen. De Zutphenaren namen een
14-9 voorsprong. Dash zagjuist op tijd
het gevaar in en verzette de bakens.
Setstand 14-16 in het voordeel van
Dash, zodat deze wedstrijd in een 0-3
zege voor Dash eindigde.

Kleine nederlaag Dash
dames tegen Hillhout
Reflex uit Kampen
De dames l van Dash waren zaterdag-
middag voor het eerst sinds enkele
weken weer compleet. Tegen het be-
zoekende Hillhout Reflex uit Kampen
werd desondanks een 2-3 nederlaag
geleden.
Dit gebeurde in een redelijk gespeel-
de wedstrijd waarbij de dames uit
Kampen de eerste set met 11-15 won-
nen.
De Dash dames gooiden er vervol-
gens een schepje bovenop en wonnen
zij vrij gemakkelijk de tweede set met
15-6. Ook in de derde set speelde
Dash duidelijk beter en won zij met
15-11.
Aanvankelijk leek het erop dat de
wedstrijd in de derde set beslist zou
worden. Dash nam op gegeven mo-
ment een 9-3 voorsprong. Daarna luk-
te er vrijwel niets meer en won Hill-
hout Reflex met 13-15.
In de beslissende set werd Dash aan-
vankelijk totaal overklast en kwam de
ploeg van coach Ab Polderman met
niet minder dan 1-14 achter te staan.
De thuisclub wenste zich nog niet bij
een nederlaag neer te leggen en kwam
terug tot 13-14. Het pleit voor Hill-
hout Reflex dames dat ze in de alles-
beslissejtfle slotminuten toch nog
overeii^pleven. Het werd uitendelijk
13-15.

UITSLAGEN:
Almen - meisjes c3 3-0; Wilhelmina -
meisje^£l 0-3; Terwolde - meisjes B
2-1; S^fl) - meisjes Al 0-3.
Jongend - ABS 2 3-0; SVS -jongens
A l -2; DSC 2 - dames 3 3-0; Wilhelmi-
na - heren l 0-3.

Klaver/assen
Bij s.v. Ratti behaalde de heer M.
Doornink met 5695 de eerste prijs.
Zulks na loting met de heer D. de
Beus, die een gelijk aantal punten be-
haalde. De derde prijs ging naar Me-
vrouw Oosten met 5676 punten. De
heer J. Jansen kreeg met 3833 punten
de poedelprijs.
In zaal Schoenaker was de heer G.
Voskamp de eerste prijs winnaar. Ook
hier was de tweede prijs voor de heer
D. de Beus. De derde prijs ging naar
de heer Th. Bijen. Mevrouw Dostal
kreeg hier de poedelprijs.

Biljarten
Kranenburg l kwam uit Baak terug
met een 32-36 overwinning op het eer-
ste team van Excelsior. Het tweede
team dat uit speelde tegen De Zwaan
2 kon het in Hengelo niet bolwerken.
Met 40-28 werd verloren.
Kranenburg 3 ontving de derde uitga-
ve van Tremethe, een biljartvereni-
ging uit het Dorpshuis in Drempt. Na
gezellige wedstrjden werd hier de
eindstand 40-29 in het voordeel van
Kranenburg 3. De Boggelaar 2 was de
gasten van Kranenburg 4. Na uiterma-
te spannende partijen wist de Bogge-
laar met minimaal verschil te winnen.
Eindstand 32-33.

Schooldammen
Kranenburg kampioen
Zaterdag 17 november werd door
DCV weer het traditionele school-
damkampioenschap van Vorden ge-
houden. De kampioen van verleden
jaar, 't Hoge kwam er niet aan te pas
en werd 4e. Winnaar werd de Samen-
werkingsschool (Kranenburg), die
ook 2 jaar geleden de titel al eens bin-
nenhaalde.
Zij wonnen alle wedstrijden: 6-2 tegen
het Hoge; 5-3 tegen De Vordering en
tegen de Dorpsschool, en met 7-1
werd van de Prinses Julianaschool ge-
wonnen.
De eindstand: 1. Samenwerkings-
school; 2. Dorpsschool; 3. De Vorde-
ring; 4 't Hoge; 5. Pr. Julianaschool.
Op 19 januari is in Aalten de finale van

Oost-Gelderland, waarin de plaatselij-
ke kampioenen uitkomen.
De ter gelegenheid van het school-
dammen op de vrijdagavonden ge-
houden kompetitie kende de volgen-
de eindstand: 1. Ruth Klein Gunne-
wiek; 2. Faisal Ibrahim; 3. Martijn
Wiggers; 4. Herwin Reintjes; 5. Han
Berenpas. De prijzen voor deze oefen-
kompetitie worden op vrijdag 23 no-
vember uitgereikt, op welke datum te-
vens een nieuwe kompetitie van start
gaat voor het jeugdkampioenschap
van Vorden.

Jong Gelre wint
Play-Back wedstrijd
Voor de vrijdagavond gehouden le-
denvergadering van Regio West-Ach-
terhoek van Jong Gelre bestond een
overweldigende belangstelling. Ruim
180 jongelui woonden deze avond bij.
Mede-oorzaak van deze belangstel-
ling was ongetwijfeld de play-back
wedstrijd die tevens werd georgani-
seerd.
Tijdens het huishoudelijke gedeelte
dat onder leiding stond van regio-
voorzitter René Gosselink uit Steen-
deren, bleek dat de regio West-Ach-
terhoek het afgelopen jaar tal van akti-
viteiten heeft georganiseerd zoals het
nieuwjaarsbal, culturele wedstrijden,
uitwisselingen en diverse sportaktivi-
teiten.
Tevens stonden er enkele cursussen

op het programma. Financieel draait
de regio goed, hoewel er in de naaste
toekomst toch op enkele posten be-
zuinigd zal moeten woeden. Tevens
kwamen tijdens deze vergadering de
plannen van het provinciaal bestuur
aan de orde zoals bijvoorbeeld om alle
jeugd- en jongerenverenigingen in
een federatie onder te brengen.
Voor de provinciale commissies kan
men nog vrijwilligers gebruiken. Van
Hermien Marsman, vice-voorzitster
van de regio, werd afscheid genomen.
Zij blijft wel aktief binnen de PJGN.
Voor haar is nog geen opvolger(ster)
gevonden.
Hierna werden er de Play-Back-wed-
strijden georganiseed waaraan alle af-
delingen meededen. De groep uit
Vorden eindigde met het beroemde
"Buena Sierra Signorita" van Louis
Prima op de eerste plaats. Zelhem
werd met miniem verschil tweede
met haar vertolking van "Paradise by
the dashboard light" van Meat Loaf.
Almen werd derde. Na afloop was er
een gezellige disco met "Hard-Cen-
tre".

Vordens
Huisvrouwenorkest
Maandagavond werden de bewoners
van de Wehme vereerd met een be-
zoek van het Vordens Huisvrouwen-
orkest. Een 26-tal dames trad hier
voor het voetlicht. De heer Stolten-

borg heette de dames hartelijk wel-
kom, en gaf daarna het woord aan
Tante Zus. Het was een zeer geva-
rieerd programma, enigzins aange-
past aan de bewoners, die lustig mee-
zongen met de door hun bekende me-
lodiën.

Tante Zus zorgde voor de vrolijke
noot ter afwisseling.
Aan het slot dankte Gerry Buunk voor
de gezellige avond en één van de her-
en namens alle bewoners.

Er zijn nog veel optredens in het ver-
schiet. 22 November gaan de dames
naar het St. Elisabeth Gasthuis in De-
venter.

AGENDA

24 nov. Feestavond H.S.V. de Snoek-
baars, De Herberg

24 nov. Vordens Toneel Dorpscentr.
29 nov. Bejaardenkring Dorpscentr.
30 nov. Jong Gelre alg. ledenverg.

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

Kerst
20 dec. Kerststukjes maken met

Floralia Dorpscentrum

Radio-W Poorterman is vanaf heden officieel ITT Schaubb Lorenz dealer.
Hierdoor kunnen wij de TV's en video's nog voordeliger aanbieden.

ITT Schaubb Lorenz 67 cm beeld met afstandbediening 30
kanaals met Teletekst A.V., videoingang, aansluiting
voor koptelefoon en cassette voor 1799,-

(Zolang de voorraad strekt)

ITT Schaubb Lorenz 67 cm met afstandb. 30 k 1598,-
ITT Schaubb Lorenz 56 cm met afstandb. 30 k 1498,-
ITT Schaubb Lorenz 51 cm met afstandb. 30 k 1298,-
ITT Schaubb Lorenz 67 cm zonder afstandb. 1 e k 1498,-
ITT Schaubb LorenZ 56 Cm zonder afstandb.16 k 1398,-

ITT Schaubb Lorenz 51 cm zonder afstandb. iek 1298,-
2000 systeem schaubb Lorenz 1398,-

ÏO VHS SySteem Schaubb Lorenz 1988,-
Wij leveren alle merken TV's, Wasmachines, Koelkasten, Diepvriezers enz.

Poorterman
Wilhelminalaan 4 - lelo - Telefoon 05753-2138

Brood
ddarzitwatin

vers van de

Echte Bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Te koop: Eend met 4 cilinder
motor f 750,-.
Tel. 05752-3276.

Aangeboden: geheel ingericht
elek. spooremplac. Ho op
houten plaat 127 x 98 cm.

Kompl. met huisjes, station,
rangeerinr., verlichting, trafo
enz en 2 treinstellen.
Tel. 05752-2782.

Gevraagd z.s.m. representa-
tief meisje van 16 of 17 jaar
voor 2 halve dagen per week in
winkel in Vorden.
Reacties onder nr. 36-1
Buro Contact.

Te koop: cirkelzaag "Ferm".
2,2 pk, 2800 omw./min. 220
Volt.
Fiat 127 1976 Special.
Tel. 05752-3235.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

In verband met het omwisselen in een deeltijdbaan, zoeken wij op korte
termijn een

telefoniste/receptioniste
voor halve dagen
In principe betreft het werk van 13.00 tot 17.00 uur, tenzij onderling an-
ders afgesproken wordt.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- verzorgen van alle in/uitgaande gesprekken
— typen van offertes en algemene korrespondentie
— verwijzen van de bezoekers

Gezien het werk denken we aan iemand in het bezit van een Havo-voorop-
leiding en een type-diploma. Leeftijd: 18-20 jaar.
Wijze van solliciteren: een handgeschreven korte brief naar onderstaand
adres.

10% KORTING
ZIE ADVERTENTIE

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C OA.

G. Bultman
Telefoon 17 53

B. M. W. - Vu Ivo Suzuki

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.

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

Gevraagd: nette bescheiden
jonge vrouw die geheel zelf-
standig kan werken en tevens
goed kan koken voor 4 dagen
per week van 's morgens 9 uur
tot 's middags 2 uur.
Schriftelijke sollicitaties onder
nummer 36-2
Buro Contact.

Kwaliteits ondergoed voor da-
mes en heren haalt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 • VORO6N - TEL OS752-197I

Brief: Antwoordnr 16
7240 VE VORDEN
'geen postzegel nodig)

adres. Zutphenseweg 3
Vorden G ld
Tel.: 05752-1546

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.



Gemakkelijke Spaanse slof met
cosy-zool. Ook in uw lievelingskleur

verkrijgbaar. Nu

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden

Telefoon 05752-1321

Alles voor de schietsport

Brood
daar zit wat in

vers van de
Echte Bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

VVD
Ed Nijpels

komt op 26 november in
de Hanzehof in Zutphen.

Aanvang 20.00 uur
De VVD komt naar u toe.

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

Voor vlotte en vakkundige ser-
vice aan elk merk motorzagen
naar:
FA. KUYPERS
Telefoon 1393.

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Warten
tleeds Jotltrtfftndl

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

Bazar Bazar Bazar Bazar

in het souterrain van

'Villa Nuova'
Zutphenseweg 73 - Vorden
op woensdag 28 november

van 14.00 -17.00 uur

Verkoop van o.a.:
kleedjes, schortjes, glasschildering,
poppen, houtwerk, wanddecoratie.

KOMT DAT ZIEN!!!!!

Bazar Bazar Bazar Bazar
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Fa. Mullink - Velswijk
Akkermansstraat 9, Velswijk - Zelhem. Telefoon 08344-301
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Verkoop van radio en T. V.
en huishoudelijke artikelen

en reparatie-inrichting

i /MX.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

wcllcooi»

VOLVO 343 GL Koper metallic

VOLVO 343 GL Blauw metallic

VOLVO 343 SP Rood met LPG en veel ace

VOLVO 363 DLS Antraciet met LPG / Trekhaak

VOLVO 245 GL Licht bruin LPG/Trekhaak

HONDA ACCORD 1.6 SPECIAL Blauw metallic

PEUGEOT 305 GLS Blauw metallic

OPEL KADETT'S in benzine, LPG en Diesel van

LADA 1200 Rood LPG 51.000 km

FIAT 128 Groen 77.000 km

VOLVO 245 LPG Wit, model 1979

1980
1982
1983
1983
1981
1983

11-1981
1983
1979
1976
1978

VO1JVO
DEALER VOOR RUURLO, BORCULO,
LOCHEM EN OMSTREKEN

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. Tel. 05735-2743.
Privé 05735-2808 en 05430-18449.

Zaterdag 24 november a.s.
bent u welkom voor een
uitgebreide winterkontrolebeurt.

Inspektie op 20
punten en een
overzichtelijk
testrapport ^"Vli
voor slechts l ƒ

Maak om wachttijden
te voorkomen even
telefonisch een
afspraak.

VOLVO

Vergeet u het niet
Zaterdag „Vordens Toneel"
in het Dorpscentrum.

Te koop: Echolette versterker
120 W met ingebouwde na-
galm (6 kan).
2 Echolette boxen 120 W.
1 stel Echolette Monitor bo-
xen bij:
Wim Dolphijn, Esweg 30,
Ruurlo. Tel. 05735-1915.

Te koop: 1 Paveg mengpa-
neel 6 kan.
1 Yamaha Digital Echo bij:
Wim Dolphijn, Esweg 30,
Ruurlo. Tel. 05735-1915.

Sinterklaas
idee
NIEUW
van Toon Hermans
Vandaag is de dag

24,90

Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 3100

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam n een handige
machine, waarmee u mei en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mi

Mister Steam is te huur bij:

VORDEN ZilTPHENSEWEG IEL 05752 1514

Speculaaspoppen groot en
klein,

dan moet U bij de Warme
Bakker zijn

Wilt u bestellen?
Even 1373 bellen!

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U.



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

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. 0591 5-52711

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

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

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.

POINTER
Piloten nylon kreukjacks van 135

Piloten broeken vanaf

nu 79,

49,
Modecentrum

Ruurlo

St. Nicolaastipü
Heren Boots
in stevig juchtleer
maten 401/m 46
van 90,- nu voor
Bij uw
vakmanschoenwinkelier

69,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

Mt^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

met
Televisie

reparaties
«- direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750 1381?.

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag Thermofit half-
wollen ondergoed.
Verkrijgbaar bij

ZUTPHENSEWEG 28 VOTDEN TEL 05752-1971

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

Subaru Justy. 997 cc , 3 cilinder motor. Max. vermogen 40 kW
(55pk) bij 6000 tpm. Topsnelheid 150 km/u. Vijf versnellingen.
Onafhankelijke wielophanging rondom. McPherson voorwielop-
hanging. Schijf remmen voor, trommelremmen achter. Rembe-
krachtiging. Gewicht 690 kg. Verbruik volgens ECE: 90 km/u 4.8
lit.,1 20km/u 6.5 lit., stadsverkeer 6.3 lit.perlOOkm. Subaru Justy.

Verkrijgbaar in voorwiel aangedreven versie met 3
of 5 deuren én als 3-deurs, vierwiel aangedreven
versie. Prijs vanaf

Garage Hu/hink
Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo.

Tel. 05735-1801.

DE GROEN E MODE
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

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

BODYWARMERS, THERMOKLEDING, ROMIKA
VACHTLAARZEN, PANTALONS, KNICKERBOCKERS en
-KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en SPENCERS, HOEDEN en
PETTEN.
BEAVER WAXJASSEN, 100% wind- en waterdicht, ijzersterk.

Martens
tteed» doeltnffendi

Wapen- en sport handel
Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

Ooh, Sinterklaas, kijk's wat 'n keus in
hobby-artikelen bij Welkoop!

Waar zo'n oplaadbare Black &
Decker spotliter al niet goed voor
is ... Niet alleen om kado te geven,
maar ook om die honderden andere
hobby-kado's bij Welkoop in de
schijnwerper te zetten.

Gereedschappen, hobby-machi-
nes, maar ook auto-accessoires en
alles voor de tuin. En uitgerekend
voorde komende Sinterklaas heeft
Welkoop een groot aantal kwaliteits-
artikelen nog tijdelijk extra laag ge-
prijsd ook!

24-delige ETC
Doppendoos
Bestaande uit: 18 doppen
van 10-32 mm, aansluit-
vierkant 1/2", verstelbare
ratelsleutel, omslagsleu-
tel, schuifgreep, kort ver-
lengstuk en een lang ver-
lengstuk. Van 136,15

Kabelhaspel
Van 23,75 M95
Voor ltf

95
Allesknipper
Van 16,95
Voor

f

Black & Decker
Vlakschuurmachine
Maakt 10.000 schuurbe-
wegingen per minuut.
Snel schuurpapier ver-
wisselen dankzij snel-
spanklemmen. Vermogen
135 W. Afm. schuurzool
90 x 187 mm, gewicht
l 4 kff

Van 99,-

Black& Decker
Spotliter
Nooit meer batterijen
vernieuwen en toch altijd
'n zee van licht, dankzij de
wandoplader waarin de
lantaarn geplaatst wordt.
Sint en Piet hebben 'm in
menige schoorsteen uit-
geprobeerd

Rolbandmaat

10?5
Waterpomptang

Van 13,60
Voor

Van 16,95
Voor 95

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

Van 25,15
Voor

Klauwhamer
Van 9,95
Voor

Maximum-minimum
thermometer
Registreert 's winters de
koudste en 's zomers de
heetste momenten. Met
drukknop en
opklapbaar
afscherm-
dakje.
Van 13,05
Voor *

TL Looplamp
Blijf niet tobben in 't don-
ker . . . De TL looplamp
komt altijd van pas. 8 Watt
TL-buis met 5 m kabel.

Van 19,95 l Mr
Voor JIJ3

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