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Op 25 november dragen wij onze zaak, Vivo Supermarkt B. Oonk, over aan de Firma
Coenraadts.
Voor u komst naar de zaak aan de Smidsstraat 2 te Vorden in de afgelopen jaren, alsmede
het in ons gestelde vertrouwen zijn wij u zeer erkentelijk. Wij bevelen onze opvolger ten
zeerste aan.

FAMILIE B. OONK
P.S. De waardebonnen voor uw roomboter-amandelletter kunt u vanaf 2 december bij
de firma Coenraadts inleveren, deze zal u dan de letter graag overhandigen.

Vivo-Super Oonk wordt
Coenraadts voordeel-koopcentrum
Na woensdag 24 november a.s. zal de bekende Vivo-super van B. Oonk - Smidsstraat 2 te Vorden - zijn deuren slui-
ten. Op donderdag 2 december om 9.00 uur zal, na een week van, uitbreiding en modernisering, deze winkel wor-
den heropend als COENRAADTS VOORDEEL-KOOPCENTRUM! Het zal, zoals de direktie van Coenraadts
Voordeel-Koopcentrum ons mededeelde, een écht Voordeel-Koopcentrum worden, zoals dit concern óók vesti-
gingen heeft in Brummen, Zelhem en Apeldoorn.

UITNODIGING
Coenraadts zal op de openingsdag - donderdag 2 december iedere prijsbewuste huisvrouw persoonlijk uitnodigen
om dit gebeuren te vieren met grandioze aanbiedingen van uitsluitend TOP-MERK-artikelen voor SUPERLAGE
prijzen.
"De Openingsweek zal één feestweek zijn", aldus Coenraadt, "voor elk gezin in Vorden en wijde omgeving".

SPOREN VERDIEND

Coenraadts voordeel-markten hebben in Brummen, Zelhem en Apeldoorn bij het prijsbewuste publiek reedsja-
ren hun sporen verdiend. Een kiene inkoop, efficiënt beleid en gigantische omzet, maken lage prijen voor uitslui-
tend MERK-artikelen mogelijk. Dat heeft Coenraadts al heel wat jaren bewezen.

NU OOK IN VORDEN

De voormalige VIVI-super van B. Oonk zal dan ook een ingrijpende verandering ondergaan om deze winkel ge-
schikt te maken aan de hoge omzetsnelheid, waarop het beleid van Coenraadts winkels is gebaseerd. Het 4e Coen-
raadts-filiaal zal op 2 december óók in Vorden bewijzen dat het "inleveren" in NederlarAvel meevalt, mits men de
juiste weg kiest. "Nu wij door de steeds toenemende inflatie het méér verdienen w^Mfcnen vergeten, wordt het
steeds interessanter Coenraadts voordeel-markten te onthouden", aldus werd ons door de direktie van Coenraadts
medegedeeld. "De opening van onze vestiging zal, evenals de 3 reeds bestaande vestigingen, dit nu óók in Vorden
gaan bewijzen.

VIVO'S BOTERLETTERS- EN MIDDENSTANDS-AKTIES

De door de VIVO van B. Oonk gestarte "Boterletter-aktie en Middenstands-aktie ̂ p: door Coenraadts onver-
minderd worden overgenomen. De boterletters kunnen op de daarvoor geplande datum worden afgehaald in het
Voordeel-Koopcentrum van Coenraadts. Dit geldt óók voor de aktie van de Middenstand in Vorden.

PERSOONLIJKE UITNODIGING

Op welke wijze Coenraadts voordeel-koopcentrum ons in Vorden en omgeving wil uitnodigen is ons tot nu toe nog
niet bekend. "Het komt vanzelf in de bus", was het antwoord op onze vraag dienaangaande. Wél werd ons verze-
kerd: "Alle prijsbewuste huisvrouwen van Vorden en omgeving zijn van harte welkom".

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling g e m e e n t e h u i s : maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - S p r e e k u u r h iuyvmees te r Mr. M. Vunder ink : volgens afspraak - S p r e e k u u r we thouder J.F.

n; v r i j d a g van 10.00 lul l 1.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r M.A. Bogehelman: donderdag van l 1.00 lot 12.00 uur .

1. Verleende vergunning voor een aktie
Burgemeester en wethouders hebben aan
het Tear Fund een vergunning verleend
vor het houden van een aktie op zaterdag
27 november aanstaande. Er worden huis
aan huis produkten uit de derde wereld
verkocht en men wil een kollekte houden.

2. Te verlenen bouwvergunningen met ge-
bruikmaking van de algemene verklaring
van geen bezwaar van Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland

Bouwplannen waar het kollege van Burge-
meester en wethouders het voornemen
mee heeft deze te verlenen met gebruik-
making van de door Gedeputeerde Staten
van Gelderland afgegeven algemene ver-
klaring van geen bezwaar.
1. Aan de heer B. van Tilburg, Het Lekke-

bekje 6 te Vorden, voor het bouwen van
een schuur aldaar.

2. Aan het bestuur van de coöperatieve
Zuivelfabriek, Burgemeester Gallee-
straat 19 te Vorden, voor het bouwen van
een tankombouw aldaar.

3. AandeheerA.Beeftink,Joostinkwegl2
te Vorden, voor het vernieuwen en ver-
groten van zijn garage aldaar.

4. Aan de heerH.Snel l ink, Bekmansdijk4
te Vorden, voor het vergroten van de op-
slagschuur aldaar.

5. Aan de heerG. Schuerink, Enzerinkweg
10 te Vorden, voor het veranderen en
vergroten van een varkensschuuraldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 10 december
1982 ter visie bij de afdeling gemeentewer-
ken.
Eventuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk aan het kollege van Bur-
gemeester en wethouders kenbaar ge-
maakt te worden.

3. Raadsvergadering op 30 november 1982
Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur
begint, komen onder meer de volgende
punten aan de orde:

voorlopige vaststelling werkelijke uitga-
ven openbaar kleuteronderwijs over het
jaar 1981;
voorlopige vaststelling werkelijke uitga-
ven openbaar gewoon lager onderwijs
voor het jaar 1981;
wijziging "vergoedingsregeling vrijwilli-
gers bij de gemeentelijke brandweer"
per l januari 1982;
redaktionele wijziging Verordening on-
roerend goedbelastingen;
wijziging Verordening op de heffing en
de invordering van de afvalstoffenhef-
fing en de reinigingsrechten;
vaststelling nieuwe verordening op de
heffing van begrafenisrechten in de ge-
meente Vorden;
vaststelling nieuwe verordening op de
heffing en invordering van leges;
wijziging van de volgende rechtspositie-
regelingen gemeentepersoneel:
a. het Algemeen Ambtenarenregle-

ment (24e wijziging);
b. de Verplaatsingskostenverordening

(7e Wijziging);
c. de Uitkeringsverordening (8e wijzi-

ging);
d. de Verordening Studiefaciliteiten (2e

wijziging);

verzoek van het Bestuur Stichting Sa-
menwerkingsschool Kranenburg/Vor-
den, om medewerking van de bouw van
een drieklassige basisschool met de no-
dige nevenruimten ten zuiden van de
Rijksweg in Kranenburg;
verzoek van het Intergemeentelijk Con-
tact inzake gemeentelijke herindeling
(i.o.) om toe te treden als lid;
vaststelling bestemmingsplan "Buiten-
gebied 1982";
vaststelling bestemmingsplan "de Gold-
berg 1982";
verzoek van het raadslid J. Bosch tot het
mogen interpelleren van de wethouder
belast met de uitvoering van de Beelden-
de Kunstenaarsregeling.

4. Maten gemeentelijke vuilniszakken
Het is ons gebleken dat er een aantal ge-
meentelijke vuilniszakken in omloop zijn
die ongeveer 15% kleiner zijn dan de ge-
bruikelijke. Het betreft de breedte van de
zakken, die kleiner is dan de vastgestelde
breedte van 60 centimeter.
Iedereen, die te kleine vuilniszakken in be-
zit heeft of bij aankoop ontvangt, kan deze
zonder kosten inruilen op het bureau ge-
meentewerken in het koetshuis nabij het
Kasteel.

5. Vaststelling bestemmingsplan "Buitenge-
bied 1982"

In het voorstel aan de gemeenteraad stelt
het kollege van Burgemeester en wethou-
ders blij te zijn dat het na een lange periode
van voorbereiding eindelijk gelukt is om,
na het Koninklijk Besluit over het oude
plan, een nieuw ontwerp bestemmings-
plan in procedure te brengen.
Over dit plan heeft begin dit jaar een ruime
mate van voorinformatie plaatsgevonden.
Onder andere in de uitgave van dit blad d.d.
15 april 1982 werd een hele pagina aan dit
onderwerp gewijd.
Tegen het ontwerp-plan zoals dat vanaf 25
juni 1982 voor een iederter visie heeft gele-
gen, zijn in totaal 34 bezwaarschriften inge-
diend. Bij de vaststelling van het bestem-
mingsplan (agendapunt 14 van de raads-
vergadering van 30 november aanstaande)
zal de gemeenteraad tevens een beslissing
dienen te nemen over de ingekomen be-
zwaarschriften.
Ten aanzien van ongeveer 20 bezwaar-
schriften stelt het kollege de raad voor deze
geheel of gedeeltelijk gegrond te verklaren
en - zoveel mogelijk - aan de wensen van
de reklamanten tegemoet te komen. Voor
de overige bezwaarschriften stelt het kolle-
ge de raad voor deze ongegrond te verkla-
ren, zij het dat in enkele gevallen gewezen
wordt op de mogelijkheden voor de toe-
komst bij konkrete plannen van betrokke-
nen.

Voor één bezwaarschrift wordt een niet-
ontvankelijkheidsverklaring voorgesteld
om reden dat dit bezwaarschrift bijna veer-
tien dagen te laat is ingediend.
Veel bezwaarschriften hebben betrekking
op incidentele zaken, zoals het eigen
bouwperceel etc. Voor zover deze worden
ingewilligd heeft dit geen konsekwenties
voor het plan zelf.

Een enkel bezwaar richt zich evenwel op
de algemene uitgangspunten zoals deze in
het plan zijn opgenomen. Voorgesteld
wordt deze bezwaren ongegrond te verkla-
ren en de systematiek van het plan te hand-
haven. Zo zullen de gegeven waarderingen
op grond van de natuur- en landschapsin-
ventarisatie - op een enkele bijstelling na -
gehandhaafd blijven. Ook blijft nieuwves-
tiging van intensieve veehouderijbedrij-
ven binnen de bestemming "agrarisch ge-
bied" mogelijk omdat daarvoor binnen de
gemeente enige mogelijkheden aanwezig
moeten zijn, daar het totaal uitsluiten van
een vestigingsmogelijkheid voor verede-
lingslandbouw te ver voert.
Tevens blijven - in tegenstelling tot hetgeen
is vermeld in enige dagbladen - binnen de
bestemming "agrarisch gebied" wel moge-
lijkheden aanwezig voor volkstuinen,
boomkwekerijen en kassen.
Naast de wijzigingen voortvloeiende uit de
beslissingen op de bezwaarschriften stelt
het kollege nog een aantal ambtshalve wij-
zigingen voor. De meest belangrijke daar-
van is het alsnog - vanwege een wijziging
van het provinciaal beleid - opnemen van
mogelijkheden voor gehele vernieuwing
van burgerwoningen in het buitengebied.

10% KORTING
(zie ook de aanbieomgen)

25 j aar koorzanger by
Cantemus D
Vorige week herdacht de heer Jan
Besselink en met hem het zang-
koor van de R. K. parochiegemeen-
schap Vorden/Kranenburg, het
feit dat hij 25 jaar onafgebroken
verbonden was aan dit koor.
Na afloop van de Eucharistievie-
ring in de Christus Koningkerk
werd de jubilaris toegesproken
door pastoor Van Zeelst en ook
door mevrouw Overmars als voor-
zitster van het koor. Beiden roem-
den de inzet van de jubilaris. Hem
werd een onderscheiding van de
Nederlandse Gregoriusvereniging
verleend welke door beide woord-
voerders eendrachtig werd over-
handigd. Uiteraard was er een
bloemenhulde voor de echtgenote
van de jubilaris.

HET NIEUWE JAAR BEGINT
Het nieuwe kerkelijk jaar begint a.s. zon-
dag 28 november met de eerste zondag van
de Advent: Anno Domini 1983. De kerke-
lijke kleur is donker: paars. Datzienweb.v.
aan het kanselkleed, hetantependium. De
Adventstijd is namelijk vanouds een tijd
van boete en inkeer. De aarde, Gods goede
schepping is vervallen aan het duister.
Door ons doen en laten. We komen er zelf
niet meer uit. We redden het niet. We heb-
ben van elders licht nodig en een helper,
een redder ook. En Hij komt: Jezus Mes-
sias, het Licht der wereld. Zijn Geest wijst
ons de uitweg, inspireert ons om het goede
te doen, gerechtigheid te betrachten voor
allen en vrede te stichten. Nee, Hij doet het
niet voor ons, maar met ons, door ons. Ad-
vent: Er komt licht in onze duisternis. De
kaarsen gaan branden. Eerst eentje, steeds
meer en meer. En op Kerst voluit, volop.
En dat Licht gaat niet uit en raakt nooit op.

GEZINSDIENST
IN BEIDE PROTESTANTSE KERKEN
A.s. zondagmorgen 28 november, de eer-
ste /.ondag van de Advent, wordt in de Ge-
reformeerde kerk en ook in de Hervormde
dorpskerk weer een gezinsdienst gehou-
den die door een gezamenlijke werkgroep
mede voorbereid is. Het thema luidt: "In
verwachting..." Er worden in deze gezins-
dienst bekende, mooie liederen gezongen.
Ze staan op de liturgie die uitgereikt wordt.
Het is de bedoeling dat de gezinnen komen
(gezins-dienst) en dat daarom de kinderen
ook, zoveel als mogelijk is, bij de ouders
gaan zitten. Iedereen is hartelijk welkom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ZONDAGSSCHOOL EN JEUGDKERK
NAAR DE DORPSKERK
Ook de kinderen van de Zondagsschool in
het dorp en in Medler/Linde en ook de
jeugd van de Jeugdkerk in "de Voorde"
gaan a.s. zondagmorgen 28 november naar
de gezinsdienst in de Vordense dorpskerk.

Voor de kinderen die toch alleen komen
(dat kan gebeuren) staat er een leider van
de Zondagsschool bij "de Voorde" om sa-
men de kerk binnen te gaan. En wat het
Medler betreft: een half uur vóór de gezins-
dienst in de dorpskerk begint, staat er een
leider of leidster met een auto bij het klub-
gebouw in Medler om kinderen die alleen
komen mee te nemen naar de kerk. We ho-
pen echter dat het mogelijk is dat de gezin-
nen samen komen. Niet altijd is dat moge-
lijk, vandaar de genoemde opvang bij "de
Voorde" en vroegtijdig bij klubgebouw
Medler. Hetgezin Boerstoel, vaderen twee
zonen: Johan (klarinet), Joop (klarinet) en
Dick (trompet) werken muzikaal mee aan .
de gezinsdienst in de dorpskerk op zondag-
morgen a.s. We zijn blij met deze "gezins-
medewerking" in de gezinsdienst.

VOORTZETTING
TWEEDE LEERHUISAVOND
De tweede leerhuisavond (onderwerp:
"Moeite mt God ...") wordt voortgezet op
woensdagavond l december, ook in "het
Achterhuus" achter de Gereformeerde
kerk. Ds. Veenendaal hoopt deze vervoiga-
vond te leiden. Graag geven we dit bericht
hier door, ook als herinnering voor dege-
nen die zich voor deze vervolgavond ge-
meld hebben.

GAST AAN TAFEL
Ja, er liggen bij de uitgangen van de Dorps-
kerk nog opvouwbare spaarkartonnetjes
om mee te nemen en om zo mee te doen
aan de bekende aktie: Gast aan tafel. Ook
koster Eggink wil u hierbij graag behulp-
zaam zijn. Hij heeft ze nl. ook wel thuis om
ze mee te nemen op een door-de-weekse
dag. Het adres van de Hervormde kosterij
is: Kerkstraat 15, telefoon 1712. Het gaat bij
deze doorlopende aktie om blijvende
voedselverbeteringen in de arme landen
zélf (landbouwonderwijs, gereedschap,
waterputten enz.).

INLEVEREN
NAJAARS-ZENDINGSKOLLEKTE
We geven hier graag een bericht, een vrien-
delijk verzoek door aan allen die meege-
werkt hebben aan de najaars-zendingskol-
lekte in de Hervormde gemeente Vorden:
Wilt u zo spoedig mogelijk de thuis opge-
haalde kollektezakjes voor de zending afge-
ven, bezorgen op het adres van de sekreta-
ris/penningmeester van de Gemeentelijke
Zendings Commissie: de heer H.S.J. Al-
bers, Zutphenseweg 6 te Vorden. Hartelijk
dank aan allen die op goede wijze aan deze
kollekte hebben meegewerkt!

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering

R. K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 10.45 uur: Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 28 november ( Ie Adventszondag):
10.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink. Gezins-
dienst i.s.m. Zondagsschool en Jeugdkerk.
Muzikale medewerking: Gezin Boerstoel.

KAPEL DE W1LDENBORCH
Zondag 28 november: 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 28 november: 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra, Gezinsdienst; 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 27 en zondag 28 november dr.
Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s. v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s. v. p. boodschappen en dringende kon-

sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 27 november 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J. ter Welle, Borculo, tel. 05457-3881.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

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

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

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

ALPH A-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Al tena , spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

£

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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HUBO DOLPHIJN
Tel 05735 1368, Ruurlo Barchemy ..eg 13

Tevens voor schilderwerk

Nu ook 's maandagsmiddags geopend
Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december a.s. en zolang

Leuke St. Nicolaas
geschenken voor iedereen
Kinderpantoffels enmuüen v a f 10,-

Sokpantoffels f15f-

Damespantoffels en muilen v.a.f10f-

Heren pantoffels
Portomonee's
Rijbewijsetui's
Tassen

v.a.

va

f 15,-
f 5,90
f 9,90
f10,-

enz. enz.

Schoenen
Lederwaren

- Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Zojuist ontvangen de nieuwe collectie

Gazelle, Fongers en Union
Rijwielen voor 1983

Maar we hebben nog een beperkt aantal overjari-
ge rijwielen, tegen zeer interessante prijzen. Wan-
neer u uw huidige rijwiel nu inruilt bij:

Rijwielbedrijf

'TRAGTER"
Zutphenseweg 85, Vorden. Tel. 1256

Openings-
tijden voor
St. Nicolaas
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

30 november tot 21.00 uur

1 december tot 21.00 uur

2 december tot 21.00 uur

3 december tot 21.00 uur

4 december tot 16.00 uur

Borduurkaart - Kn
1,95 supertopper l ,OU

Stempel dieren set - 7K
2,50 supertopper l f f D

Kinder pantalons

«F
**f

S*' -N"

^

,*°

X <i'

corduroy 80/152 29,50 supertopper

Bijpassend besje
corduroy 4,95

Noorse truien
kinder 19,95

Meisjes blouses
22,50

Dames blouses
India 49,50

Stapp sokken
20x sterker 8,50

Hut sloffen
9,90

l «Jr

supertopper l f ~

supertopper l Of"~

supertopper l üf ~~

supertopper O 3, DU

supertopper Dr «l U

supertopper

Sint Nicolaas komt op woensdag 1 december van 3- 5
uur om de prijswinnaars bekend te maken van de grote
tekenwedstrijd.
Er is voor ieder kind een leuke verrassing, dus breng ze
mee naar ons Supercentrum.
De koopavonden zijn van dinsdag t/m vrijdag.

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Weller 65, supertopper 49,50

Raaco. Visbenodigdheden 19,95 supertopper l T-fïlU

RaCe aUtO Champion formule 15,25 supertopper U,U»)

M.B. Yahtzee 16,25 supertopper 14,95

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

Hoofddealer: Honda. Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast, Samix

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

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

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

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

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

AUTORIJLES?
dan naar autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

Wie heeft mijn bruine winter-
jack gevonden in de buurt van
dr. C. Lulofsweg - Hoetinkhof

Graag terug brengen aan:
Raoul-Droppers, Hoetinkhof 1
Er wacht een beloning.

Te koop: droog open haard
hout.
Tel. 05752-6646

Te koop: nog enkele verhuur-
fietsen
Rijwielbedrijf Tragter,
Telefoon 1256.

Leuke Sint Nicolaas cadeaus
Tassen te kust en te keur
Document mappen
Document koffers
Portefeuilles
Portemonnaies
Rijbewijsetuis
Paraplu's
Wandelstokken

Ook volop keuze in Rietwerk en Terschellinger Mand-
werk.

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26
Telefoon 1421

En hier zijn onze speciale Sint N i col a as-A kt i es

t/m 1 dec.

10% korting
op

kindertruien

t/m 1 dec

10 en 20%
korting

op

kinderjacks
en mantels

t/m 1 dec

10 en 20%
korting

op

ribbroeken

Heren sokken

badstof zool

p.paar 5,95

nu 2 paar

voor

8f-

Kinder knie

kousen
p.paar 5f-

nu 3 paar

voor

10-

t/m 1 dec

Alle mutsen

HALVE
PRIJS

-

En tevens Sint Nicolaas bonnen Modecentrum

Koopavonden tot 9 uur dinsdag 30 november
woensdag 1 december
donderdag 2 december
vrijdag 3 december Ruurlo



Onze hartelijke dank aan allen
voor de vele felicitaties, bloe-
men, fruitschaal en kado's die
wij bij ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen, tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt. '

FAM. HELMINK

't Hoge 53.

Gevraagd: voor 3 a 4 morgens
per week, werk in winkel of
huishouding.
Tel. 05752-2920.

Nog één kans om gratis kennis
te maken met Judo, Jiu-Jut-
su op donderdag 25 nov. en
karate op dinsdag 30 nov.
GRIJP DIE KANS.
Sporschool Smit.

Te koop: Race-fiets moto be-
cane met toebehoren en enige
mooie krielhaantjes.
Hans Norde, Zelstweg 1.

VERHUISD van
Prins Clauslaan 7, Vorden
naar
Vosselmanstraat 26, 7311 CL
Apeldoorn.

H.J. Harmsen-Teunissen

23 november'82

Te koop: eetaardappelen sur-
prise en pimpernel
H.W. Wesselink, Eikenlaan 23

Te koop gevraagd: diepvries-
kist in goede staat:
Tel. 05752-1418

Onze kinderen missen hun git-
zwarte kater (basje) van 3 mnd
oud erg. Hij is op zondag de 14e
november bij kasteel Vorden
spoorloos verdwenen. Indien u
weet waar hij is belt u dan even
05752-2323.

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

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

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

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

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

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

\ f Speel
c c mee

. • in
c J Vorden
' /• s

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

In plaats van kaarten

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de vele kaarten, bloemstuk-
ken, cadeaus en de getoonde belangstelling
bij ons 121/ 2 jarig huwelijksfeest.

HANNIE EN COR TEN BARGE

Na een liefdevolle verzorging van ruim 6 maand is plot-
seling overleden ons lief kleindochtertje en nichtje

ILSE

Uit aller naam
H.Weenk

Zelhem,
20 november 1982

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat na een moedig
gedragen lijden van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze lieve en zorgzame vader en opa

JAN OOSTERINK
echtgenoot van A. W. Maalderink

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: A.W. Oosterink-Maalderink
Dronten: JA. Gosselink-Oosterink

J.G. Gosselink
Vorden: B. Oosterink

J.M. Oosterink-Hartgers
Vorden: J.W. Klein Nengerman-Oosterink

F.J. Klein Nengerman
Vorden: J. Oosterink

B.C. Oosterink-Weustenenk
Vorden: A.W. Wentink-Oosterink

G.R. Wentink
en kleinkinderen

7251 HP Vorden, 22 november 1982
Almenseweg 59

Onze dierbare overledene is opgebaard in het rouwcen-
trum Het Jebbink 4 te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen aldaar
op woensdag 24 november van 19.30 tot 20.1 5 uur.

De crematie, zal plaats hebben vrijdag 26 november om
9.30 uur in aula twee van het crematorium te Dieren,
waarna gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer
van het crematorium.

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat plotseling van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze goede en zorg-
zame vader en opa

DERKWILLEMBUUNK
echtgenoot van HA. Korenblek

op de leeftijd van 71 jaar.

"Zijn leven was vriendschap voor een ieder"

Vorden: HA. Buunk-Korenblek
Doesburg: Dien en Rien

Vorden: Jaap en Joke
Wim en Swennie
Riki
Dick en Erna

Hengelo (Gld.): Betsie en Gerrit
en kleinkinderen

7251 HR Vorden, 22 november 1982
Almenseweg 2

Mijn man en onze vader is opgebaard in het rouwcen-
trum Het Jebbink 4 te Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren aldaar
donderdag 25 november van 19.00 tot 19.30 uur.

De crematie zal plaatshebben vrijdag 26 november om
13.30 uur in aula 2 van het crematorium te Dieren, waar-
na gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van
het crematorium.

Wordt klant van een
ontwikkelingsland

De
werkgroep houdt a.s. zaterdag
een aktie in het dorp.

Depot: A. Wiltink, Schoolhuisweg 2, Vorden.
Telefoon 6748

School met de Bijbel

itHet Hoge"
Feestelijke Ouderavond
op donderdag 25 november a.s. in het
Dorpscentrum. Aanvang 19.30 uur.

Het programma wordt verzorgd door
de leerlingen van de zesde klassen en
bestaat uit zang, toneel en musical.

Welkom zijn: de ouders van de zesde klas, leerlin-
gen en verder alle belangstellenden.

Jonge
Florijn 15,45

Plantinga
Bessen 12,75

Whisky
GlenTalloch 15,75

Lijterij-Wijnhandel
CIX/TTT1 Dorpsstraat 10, Vorden

Sinterklaas haalt zijn kado's

om de hoek bij LOGA

LwG A boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, Vorden - Tel. 05752-3100

Lekker vers brood i n vele variaties van de War-
me Bakker haalt u bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 - U77

Weekend-reklame:

Roomboter-Amandelstaven

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H.WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

„Se Jkrbcrn"
Dorpsstraat 10a, Vorden. Tel. 2243.

Waarom geven steeds meer mensen hun bruiloft, personeels-

feest, receptie enz. bij de Herberg in Vorden???????????

Wij vermoeden om de volgende redenen:

zaalkapaciteit voor
ruim 250 pers.
uitstekende keuken
normale prijzen

— vlotte bediening
— ongedwongen sfeer

— centrale ligging

Sint Nicolaas aanbiedingen
Babypop slechts 29,95

KOP en SChOtel Boomdekor van 5,75 v o o r 4 , 7 5

DGK6TS boomdekor van 3,95 voor ZrUü

boomdekor van 4,25 voor 3,25

boomdekor van 4,95 voor 3,95

DEZE WEEK:

§§'^^fc ̂ ^!«• • f^^^ ^^^^Ê ^^ ̂ ^
Udlyjc een pracht woord-spel, van 37,50 voor Z / vOU

Zolang de voorraad strekt. Al deze aanbiedingen ook in Kranen-
burg.

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15 en Ruurloseweg 91, Vorden.

TIPS VOOR DE SINT
Met ingang van donderdag 25 november is onze zaak uitgebreid met een
80m2 grote VOORDEELAFDELING, daarin vindt U:

l T.V. kasten
l Secrétaires
l Eethoeken
l Fauteuils
l Salontafels
l Ledikanten
l Dekenkisten

Mimisets
Lektuurbakken
Porceleinkastjes
Hoek stoeltjes
Kapstokken
Spiegels
Stoven
Schilderijen etc.

Op al deze artikelen geldt een forse korting (geldig zolang de voorraad
strekt).
De voordeelafdeling vindt u naast de woningtextielafdeling (achter de
zaak).

HELMINK B.V.

Met genoegen gekregen
Met voldoening gegeven

Met overleg gekocht... bij



Taai-taai,
230 gram

Kleutertaai,
zak 500

zoute pinda's,
zak 250gram

Vissticks,
diepvries, pak 10 51

varkenssaté,

Frikandellen,
diepvries, doos 20 i T

De brutale kruidenier verkoopt alle soorten gesneden
wit- en bruinbrood, dus óók volkoren en tijgerbrood,
voor de wettelijk voorgeschreven minimumprijs van
f 1,76.
we willen nog best lager gaan, maar dat mag niet. we
zijn weliswaar brutaal, maar houden ons aan de wet.
Trouwens: f 1,76 is altijd nog kwartjes goedkoper dan
elders

Huzarensalade,
bakje 150 gram .

Pilchards in
tomatensaus,

Bambix,
pak 18. '

Koolvisfllets,
diepvr- . ram

volkeren bruitt Splendid
totaalwasmiddel, <*^\r$s&(Vlf&tf \ ***'

Boerenwfc
Wilde Havana s, Q7Ry / o
speculaas,
pak 400 gram

Spiritus,Brinta,
pak 50C i in

Komeet margarine,
. iat h . ̂ '̂

Karflj
tafelmargarine,
kuip 50f

Regent bonbons, OÜQ
tesorteerfl \ . , \ • O" a

Gevulde speculaas,populair wit
Populair bruin 176 * v

- ' ' 'Engelse marmerde,
pot 450 gram .

Frisdrank,
hele iiter s.nas. cola of Onnk

chocolademelk, * wwt t^ce^ ̂

volonté appelsap,
literpak _

Uyttewaal piccalilly,
gram

Heinz
tomatenketchup,

i ' n

Gouda's Glorie
fritesaus,

Anco bloem,

r-ïïaxZfXZXSv,
Gebroken
sperziebonen,

,-,-, ; , | , .

Bruine bonen,

verse kuiken bout,

Groenteman
Kapucijners,
t i - t bhi 4-Bordenblik soep, gg n alle filialen verkrijgbaar

Groente en fruitprijzen geldig tot en met
27 november as

iroen - o ; i( toma i ' /i n P rou l '

Heinz sandwich
spread,

Santusa
bijenhoning,

Heinz witte bonen in
tomatensaus,
hal' buk

Kinctéren voor
kinderen,
Nummer 3

Roomboter-
banketletter,

Carmel avocado's,
per stuk '

Havermout,

Cream crackers,

Oude wijvenkoek,ii i '

Zuurkool,
'jram

Winterwortelen,

De Graaf s Oma cake,
4SO gi

Knakworst,• ii Goudreinetten,
Hollandse. '> krto

STATIONSPLEIN 31. ZUTPHEN NIEUWSTAD 5. VORDEN

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

Café-Restaurant

't Wapen
vaiTtMedler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Brood is als je moeder
Want brood geeft wat goed voor je is
En dat doet je moeder ook.

i j
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Grote kring Vogelshow
in zaal Schoenaker (Kranenburg). Met
ruim 500 vogels. Grote verkoopklasse
aanwezig. Georganiseerd door "De Vo-
gelvriend" Vorden.

Geopend: zaterdag 27 nov. van 10-22 uur
zondag 28 nov. van 10-1 7 uur

TOEGANG GRATIS.

Sinterklaas en Zwarte Piet
Van Tongeren vergeet U ook dit jaar niet
Alles wat U nodig heeft, te koop ofte huur
Piekfijn in orde en niet duur

Fa. Van Tongeren
Raadhuisstraat 29 - Hengelo Gld.
t.o. Gemeentehuis - Tel. 05753-1657

U BENT
van harte welkom

bij de Vordense winkeliers

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



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 25 november

44e jaargang nr 37

VOORZITTER VAN ARK VAN DE V.V. VORDEN:

"Door zelfwerkzaamheid
overeind blijven"
"De komende jaren zullen we overeind moeten blijven door een toenemende mate van zelf-
werkzaamheid. Alhoewel de vereniging niet direkt gemeenteUJke subsidie ontvangt, zal op
steun van die zijde steeds minder gerekend kunnen worden." Deze woorden sprak voorzitter
Jan van Ark tijdens de jaarvergadering van de voetbalvereniging Vorden. De vergadering stem-
de in met het bestuursvoorstel om over te gaan tot shirtreklame. Voor de meeste seniorenelftal-
len 7.jjn reeds ondernemers bereid gevonden tot het aangaan van een sponsorovereenkomst.
Verder kwamen de tegenvallende prestaties van de seniorenteams ter sprake met als diepte-
punt de degradatie van het eerste elftal uit de KNVB.

Penningmeester G. Bloemendaal sloot het
jaar af met een redelijk positief resultaat.
De tekorten van voorgaande jaren dienen
nog verder weggewerkt te worden. Van-
daar ook dat besloten werd de kontributies
voor senioren met negen gulden en voor de
junioren met zes gulden te verhogen.
De aftredende en herkiesbare bestuursle-
den G. Bloemendaal, G. Rietman en D.
Vlogman werden bij akklamatie herkozen.

AKTIVITEITENKOMMISSIE
De aktiviteitenkommissie van de voetbal-
vereniging Vorden kende een bijzonder
goed jaar. Middels diverse akties werden
gelden vezameld welke gebruikt zullen
worden wanneer over enkele jaren de hui-
dige akkommodatie aan vervanging toe is.

Ook staan er voor het komende seizoen en-
kele bijzondere aktiviteiten op het pro-
gramma. Zo slaagde de kommissie er in om
voor het volgende jaar een tweetal optre-
dens van de Wierdense Revue in het Dorp-
scentrum te organiseren. De aktiviteiten-
kommissie organiseert deze avonden voor
de "gehelegemeenschap".Nuprofessionele
voorstellingen in het Dorpscentrum geen
haalbare kaart zijn wil deze kommissie pro-
beren om toch jaarlijks wat voor de Vor-
dense bevolking te doen.
Voor de leden van Vorden is er op zaterdag
22 januari een speciale gast gekontrakteerd
nl. Barry Hughes, de bekende voetbaltrai-
ner van Sparta zal deze avond zijn nieuwste
karnavalhits ten gehore brengen (onder
voorbehoud van het voetbalprogram).

Hoe gaat het met onze Poolse vrienden
uit Lwasing?
Het gaat slecht, de situatie is bedroefend; in feite is de situatie in Lwasin,
zoals overigens in heel Polen, nog slechter dan vorig jaar toen we met
onze aktie zijn gestart.
Dit hebben we vernomen van het Polencomité uit Zuidlaren dat onlangs
is teruggekeerd uit Polen waar het onder andere ook Lwasin heeft voor-
zien van een party kleding en medicijnen.

Voor Polen breekt nu ongetwijfeld een moeilijke periode aan. Niet alleen
vanwege de barre wintermaanden, maar ook door de nog groter schaarste
aan allerlei produkten en artikelen die een mens nodig heeft om in zijn
eerste levensbehoefte te kunnen voorzien. Daarbij is bijna alles, in verge-
lijking met vorig jaar, drie keer zo duur geworden.

Des te meer reden voor het Polencomité Ruurlo-Barchem-Vorden om
binnenkort bijelkaar te komen om een volgend transport te bespreken.
Het Polencomité wacht nog steeds op de teruggaaf van de BTW van het
eerste transport, dat om de een of andere reden stagneert. Het gaat hier
om ettelijke duizenden guldens die bestemd zijn voor het volgende tran-
sport. Het Polencomité Ruurlo zal nu alles bewerkstelligen om dit geld
met de meeste spoed binnen te halen.

Aan welke artikelen, medicijnen enz. er op dit moment in Lwasin het
grootste gebrek bestaat, zullen we binnenkort vernemen. Onlangs heeft
één van de leden van het comité een brief verzonden naar de kon takt per-
sonen in Lwasing waarin om opgave wordt verzocht.

We blijven u op de hoogte houden!

Risicofactoren-onderzoek
hart/vaatziekten
In januari 1983 en daarna om het jaar,
wordt het onderzoek bij mannen van 35 en
36 jaar, dat reeds plaatsvindt in de regio
Zutphen, uitgebreid met de gemeente Vor-
den.

Zoals nu wel algemeen bekend is, zijn er
een aantal factoren waarvan we weten dat
zij, indien aanwezig, de kans op een hartin-
farct of een vaatziekte verhogen. Dit zijn:
verhoogde bloeddruk, roken, verhoogd
cholesterolgehalte van het bloed, te hoog
gewicht, suikerziekte en te weinig li-

.chaamsbeweging. Niet alleen een flinke
verhoging van één van deze factoren geeft
een extra risico, maar ook matige verhogin-
gen van meerdere factoren verhoogt eve-
neens het risico voor hart/vaatziekten. Bij
te hoog gebleken risicofactoren wordt
advies gegeven op welke wijze men deze
kan verlagen. Het gaat daarbij meestal om
wijziging van eet- en leefgewoonten. Bij
duidelijk te hoge risicofactoren worden de-
ze na vier maanden nog eens gecontro-
leerd.
ledere deelnemer ontvangt, ook als alles
goed blijkt, alle uitslagen van zijn onder-
zoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een
team van het Districts Consultatiebureau
voor Tbc-bestrijding te Doetinchem; het
wordt betaald door het Departement Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur en is
voor de onderzochten kosteloos.
De afgelopen jaren is dit onderzoek reeds
als proef uitgevoerd in enkele gemeenten
rond Doetinchem, met ingang van 1981
werd het voor bovengenoemde leeftijd uit-
gebreid tot de gehele Achterhoek. De be-
langstelling voor het onderzoek was steeds
groot: 80 tot 90% van de uitgenodigden na-
men er aan deel. Daar hieruit blijkt dat de
verantwoordelijkheid voor eigen gezond-
heid een begrip is dat in onze streek bij ve-
len leeft, wordt ook in de komende jaren
een grote deelname verwacht.

Sinterklaas maakt zich
zorgen over de hondepoep
in Vorden
Sinterklaas kwam ook dit jaar weer met zijn
Pieterbazen met de trein in Vorden aan. Bij
het N.S. Station stapte hij in een koets,
waarna de intocht begon. Muzikaal bege-
leidt door de muziekvereniging Sursum
Corda en haar majoretten.

De Sint werd officieel door Burg. Vunde-
rink ontvangen op een wagen op het gras-
veld voor de N.H. Kerk. De Sint stelde dit
zeer op prijs, "want", zo zei hij, "een oud ge-
bruik wordt hiermede weer in ere her-
steld".

Vroeger zo stelde de Sint diende een wa-
genspel voor lering en vermaak van het
volk. Burgemeester Vunderink vroeg de
sint namens de Vordense jeugd, of hij de
menen mee naar Spanje wil nemen die hun
hond uitlaten op de speelterreintjes, waar-
door de kinderen last hebben van de hon-
depoep. De Sint deelde de zorgen en hoop-
te dat de mensen voortaan hun honden aan
de lijn zullen houden. "Het zijn niet de
honden die schuldig zijn, maar hun baas-
jes", aldus de Sint die vervolgens naar zaal
de Herberg toog waar ruim drie honderd
kinderen op hem zaten te wachten. De Sint
bracht gezellig een poosje met de kinderen
door, waarna hij richting Medler/Kranen-
burg toog om zich daar ook met de jeugd
beig te houden.

Pannekoekenrit
De Vordense motorclub "De Graafschap-
rijders" organiseert zondagmiddag 19 de-
cember haar traditionele pannekoekenrit.
Een rit die door de dames van de leden
wordt verzorgd, terwijl de heren de contro-
leposten zullen bemannen. De start is bij.
het Pantoffeltje waar na afloop de panne-
koeken klaar staan.

Jac. H. de Jong: "Absurde bouwvoorschriften
maken het burger en ondernemer bijzonder
moeilijk"
Jac. H. de Jong uit Vorden is van mening dat soms absurde bouwvoorschriften
het burger en ondernemer bijzonder moeilijk maken. "De burger wordt als het
ware overwoekerd door de ambtelijke bepalingen waarbij aan de nuttigheid en
het nodig zijn op zijn minst getwijfeld moet worden. Een typisch voorbeeld hier-
van, zo zegt de Jong is, is de beperking die in het bestemmingsplan buitengebied
1982 van de gemeente Vorden is neergelegd. Daarin wordt onder meer gesteld
dat een landelijke woonbebouwing niet meer dan 500 kubieke meter mag bedra-
gen. Op zich mag dit een behoorlijk huis worden genoemd, maar indien men op
een groot stuk grond een groot landhuis zou willen zetten zal dat bij aannemen
van dit plan door de gemeenteraad niet meer mogelijk zijn", aldus heer de
Jong.

Staatsbosbeheer koopt Medlerschool
Wethouder H.A. Bogchelman deelde dinsdagavond in de commissie Financiën
mede dat het Staatsbosbeheer de Medlerschool wil gaan kopen. De koopsom be-
draagt f. 70.000 gulden. Volgende week dinsdag zal de raad haar fiat aan deze
transaktie kunnen geven. De commissie Financiën was in elk geval zeer ver-
heugd over deze mededeling van de wethouder.

Onwaardig
Hij vindt het wel begrijpelijk dat aan het for-
maat van een bebouwing beperkingen wor-
den gesteld. "Indien echter de omgeving en
de beschikbare grond er zich voor leent kan
juist een groter formaat landhuis de omge-
ving sieren. Zeker een dorp als Vorden, dat
mede zijn geschiedenis ontleent aan de kas-
telen, zou een dergelijke bepaling als "Vor-
den" onwaardig moeten beschouwen.
Vanuit het ministerie van Volkshuisvesting
is het laatste jaar reeds de suggestie geko-
men, ten aanzien van de gemeentelijke- en
provinciale overheden, een soepeler beleid
te gaan voeren ten opzichte van de bijbel
van bouwvoorschriften.
De rijkwijdte van een dergelijke beslissing
die op 30 november in de gemeenteraad ter
discussie zal staan, zal zeker door de ge-
meenteraadsleden kritisch moeten worden
bekeken".

Bezwaarschrift niet
persoonlijk opvatten
De heer de Jong stelt nadrukkelijk dat het
bezwaarschrift wat hij heeft ingediend niet
al te persoonlijk moet worden opgevat. "Ik
heb het ingediend omdat ik het zonder
meer aannemen van deze beperkende be-
paling in het bestemmingsplan niet in het
belang van de gemeenschap acht. Gemeen-
te en provincie houden zonder deze bepa-

zicht op hetgeen in ons
in het kader van de

schoonheidseisen wel of niet mag geschie-
den".

De stedebouwkundigen in Arnhem waa-
raan onze gemeente waarschijnlijk de
adviezen ontleend, kunnen beste stede-
bouwers zijn, maar ik hoop dat Vorden ten
aanzien van zijn eigen landschap zij eigen
ideeën mag handhaven. Als Vorden in de
historie een ander standpunt had gehuldigd
had men wellicht ook de kastelen tot 500
kubieke meter beperkt. Ze waren er niet ge-
komen merkt de heer de Jong op.

Werkgelegenheid
Jac. H. de Jong vindt dat dergelijke beper-
kingen de werkgelegenheid in zijn alge-
meenheid ook niet bevordert. "Ook het be-
lang van de agrarische bevolking is hierme-
de niet gediend. Het wordt daardoor wel
aan nodeloze banden gelegd".

Vraagteken
De gemeente heeft altijd het laatste woord
bij het al of niet verlenen van vergunnin-
gen. "Men moet zich echter niet bij voor-
baat kunnen beroepen (of verschuilen)
achter dergelijke beperkende bepalingen in
een bestemmingsplan, waarbij in dit bij-
zondere geval voor het buitengebied op zijn
minst een vraagteken moet worden gezet.

Het minste wat ik met mijn bezwaarschrift
wil bereiken is een poging de mensen aan
het nadenken te zetten. Er worden soms
plannen aangenomen, waarvan men de
draagwijdte later betreurt, l^iel ij k kunnen
een aantal raadsleden en^^Bke medebur-
gers het hier meer eens zijn , aldus Jac. H.
de Jong.

ITW reizen
Wie gaat er mee

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

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

Opgave:

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

Lustramviering
Dorpscentrum in 1983
Op voorstel van de beheerder van het
Dorpscentrum in Vorden heeft het bestuur
van de Stichting Dorpscentrum het plan
opgevat aan de eerste lustrumviering van
het Dorpscentrum in 1983 bijzondere aan-
dacht te schenken.
De bedoeling is in hoofdzaak, dat de ge-
bruikende verenigingen en groepen zich
op een tweetal (misschien drietal) avonden
zullen presenteren, hetgeen voor de Vor-
dense bevolking een prachtige gelegen-
heid biedt van een en ander kennis te ne-
men en zich een avond uitstekend te ver-
maken.
Als uitvoeringsdata zijn geprikt: 13 en 14
mei 1983 en bij voldoende belangstelling
ook 20 mei 1983. De deelnemende vereni-
gingen toonden zich in een eerste bespre-
king bijzonder enthousiast, hetgeen belof-
tes inhoudt. Mee zullen werken: drie plaat-
selijke zangkoren, de beide muziekvereni-
gingen, het kinderkoor, Nuts Blokfluit en
Melodica, het Vordens Toneel, Jong Gelre
(toneel), de drumbands en majorettes,
volksdansgroepen etc. Het zullen bonte
avonden worden met veel verscheiden-
heid, die veel organisatietalent vraagt door
het grote aantal deelnemers. Het lijkt ver-
standig deze avonden al vast in uw notitie-
boekje te plaatsen.

Standsorganisatie
De afdeling Vorden van de ABTB: CBTB
en de GMvL beleggen op dinsdagavond 30
november in zaal de Herberg een geza-
menlijke pijeenkomst. De heer Vaneker,

huisarts zal dana het één en ander uit zijn
praktijkervaringen vertellen en dan met
namen toegespitst op zaken waarme de
agrariërs worden gekonfronteerd.
De winterexcursie van de gezamenlijke
standsorganisaties vindt woensdag 15 de-
cember plaats. Onder andere zal dan de
Kernenergie centrale in Doodewaard wor-
den bezichtigd. Tevens zal een bezoek wor-
den gebracht aan de bezoekers centrum
Landbouwkundig Onderzoek te Wagenin-
ge-

Streektentoonstelling
De Vogelvrienden
Zaterdag en zondag a.s. houdt de vogelve-
reniging De Vogelvrienden een grote
Streektentoonstelling in zaal Schoenaker.
Er komen 500 inzendingen o.a. van de zus-
terverenigingen uit Eibergen, Eefde,
Goor, Deventer en Ruurlo.
Vrijdagavond zal voorzitter T. Eykelkamp
de tentoonstelling openen voor inzenders
en genodigden en dan hebben de keur-
meesters hun werk reeds gedaan. Onderde
inzenders zal men kunnen bewonderen de
bekende kleurkanaries, exotische vogels,
parkieten, bastaarden. Ook valt er een
nieuw gekweekt ras, de postuurkanaries, te
zien. Voorts komt er een inzending van de
Raza Espagnola, de Spaanse dwergkana-
ries. De vereniging Vorden houdt ook een
jeugdwedstrijd.
Zaterdag en zondag is er alle gelegenheid
de 500 inzendingen te bekijken. Er is gele-
genheid vogels te kopen. Wie van vogels
houdt en prachtige en zeldzame dieren wil
zien kan a.s. weekend terecht in zaal Schoe-
naker.

Ook was de commissie verheugd over de
voorstellen van het college om medewer-
king te verlenen voor de bouw van een drie-
klassige basisschool met de nodige neven-
ruimten ten zuiden van de Rijksweg in de
Kranenburg. Wel sprak men de hoop uit dat
de bouw inderdaad gerealiseerd kan wor-
den nu er van overheidswege zo op het
onderwijs bezuinigd wordt.
De beide CDA commissieleden M. Graas-
kamp en R.J. van Overbeeke hadden geen
al te hoge hoed op van de welstandscom-
missie. Graaskamp: "De welstandscom-
missie werkt vertragend, misschien hebben
we hier wel enige oud-architekten die dit
werk willen doen". Volgens van Overbeeke
keurt een welstandscommissie wel af maar
zegt niet hoe het dan wel moet. Hij advi-
seerde het college eveneens om te proberen
het volgend jaar een "Vordense" welstand-
scommissie in het leven te roepen.
De commissie hield zich dinsdagavond ge-
ruime tijd bezig met de verordeningen op
de heffing van begrafenisrechten, de afval-
stoffenheffing en de reinigingsrechten. De
heer M. Groen (WD) vond dat deze "on-
derdelen" kostendekkend moeten zijn. 84

procent dekking voor de afvalstoffenhef-
fing vond hij redelijk. 28,2 procent dekking
voor de begrafenisrechten vond hij te wei-
nig. "Ik praat voor geleidelijke aanpassing",
zo zei de heer Groen.
Socialist A. Ploeger stak waarschuwend
zijn vinger op. "Men moet dit niet automa-
tisch gaan verhalen op de bevolking. De
burgers worden al van alle kanten gepakt.
Elk jaar met de nodige voorzichtigeheid en
terughoudendheid bezien", zo stelde Ploe-
ger.
Hij informeerde bij wethouder Bogchel-
man of het college al naar alternatieven aan
het zoeken is nu het storten van huisvuil in
Lochem zo duur wordt.
Wethouder Bogchelman deelde mede da er
al wel besprekingen met regio-gemeenten
gaande zijn. "Toch denk ik dat wij met deze
alternatieven duurder uit zullen zijn dan
thans. Voorlopig kunnen we echter nog tot
zo rond 1990 in Lochem terecht", aldus de
heer Bogchelman.
Het voorstel dat de heer Groen uiteindelijk
deed om voor dit soort rechten tot een vast
dekkingspercentage te komen vond weer-
klank bij zijn mede-commissieleden.

Uit het politie-rapport
Aanrijding
Afgelopen zaterdag is door een automobi-
list tegen een houten hek gereden op de
Beatrixlaan. De bestuurder heeft zich na-
dien met het voertuig - volgens getuigen
een Opel - uit de voeten gemaakt.

Zender opgespoord
Zondagavond heeft de Rijkspolitie de ge-
heime zender "Black Zorrow" uit de ether
geplukt.

Bromfiets gevonden
In de Vordense Beek achter het tennispark
heeft de Rijkspolitie een bromfiets opge-
vist. Het betreft een Zündapp, kleur oran-
je.

Aanrijding
Op de kruising Ruurloseweg/Horster-
kamp/Stationsweg heeft zondagmiddag
een aanrijding plaats gevonden. Bestuur-
der M.C.M, uit Renkum komende vanaf
Ruurlo wilde de Horsterkamp opdraaien.
Achter hem naderde L.J.S. uit Steenwijk,
die de meninig was toegedaan M. rechts
wel te kunnen passeren. Dit bleek niet het
geval. De auto van M. moest dan ook wor-
den weggesleept.

Lezing
Een boeiende, leerzame lezing over de ver-
zorging en opkweek van kamerplanten
vormde de basis voor een succesvolle vori-
ge bijeenkomst van de Kon. Mij. voor Tuin
en Plantkunde afd. Zuthen-Brummen e.o.
(Warnsveld, Vorden en Gorssel).
De heer J.W.n. Lucassen uit Vorden liet de

talrijke aanwezigen aan de hand va een
groot aantal medegebrachte planten genie-
ten van de mogelijkheden tot opkweek van
deze planten.
ledere plant heeft haar privé verzorging no-
dig, of dit nu is "Mozesbaard" (slaapkamer-
geluk), "Mozes in het rietenmandje" of de
Tiengeboden plant. Allen hebben hun ei-
gen wensen. De Tiengeboden plant laat
zich wel gemakkelijker "houden" als de
Tiengeboden zelf.

Op 29 november a.s. komt in de Pauw te
Warnsveld de bekende natuurliefhebber G.
de Graaff uit Barneveld.
Zijn onderwerp "Portret van twee Polders"
zijn prachtige dia's en spreektrant beloven
ook deze avond tot een succes te maken.

Vereniging "Oud Vorden"
groeit nog steeds
Vorige week maandag was erin zaal Bakker
een lezing georganiseerd door de vereni-
ging "Oud-Vorden". Deze lezing werd ver-
zorgd door de heer Grootjans uit Borculo
die aan de hand van vele dia's een uitste-
kend overzicht gaf van het stroomgebied
van de Berkel. Talrijke bijzonderheden
over cultuur en historie van dit gebied wist
hij op prettige wijze naar voren te brengen.
Al met al een avond waar de vele aanwezi-
ge leden met plezier op terug zullen kijken.

Op zeze, voor iedereen vrij toegankelijke
avond, gaven zich een zestal aanwezigen
als lid op zodat de vereniging thans al bijna
honderd leden telt.
Op 5 januari is er, uitsluitend voor leden, de
Nieuwjaarsbijeenkomst die weer bijzon-
der gezellig beloofd te worden. Wie zich
voor die tijd als lid opgeeft is dan natuurlijk
ook van harte welkom. Opgave bij Mevr.
Vreeman, tel. 1253 of de heer Schoolder-
man, tel. 2250.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Now, 't schient Sinterklaos dit jaor met te zitt'n. A'w teminsten op 'n intoch afgaot
hef e oaver geluk neet te klagen ehad. Andere jaorn was e altied veur 't Dorpscen-
trum deur de vertegenwoorduggers van de gemeente en de winkeliersverenugging
met un hoeraatjen binnenehaald maor daor woll'n of konn'n z'um dit jaor neet
hemmen, dus mos t'r un andere plaatse ezoch wodd'n. In dit geval de weie midd'n
in 't darp, de kastanje's die daor greujt geeft normaal aardug beschutting tegen
zunne en reagen deur 't volle blad, maor dat was t'r dit jaor toevallug afewaejd. Zo
mossen de weergoden met Sinterklaos 't beste wel veur hemmen umme net op
tied de zunne te laoten schienen.

Oaverruggens, Toon van de Spitsmoes kwam met de meddag bi'j ons binnenvall 'n
met wat hee meen'n, iets besunders.
"Zee bunt daor in 't darp ok aardug an 't bezuunuggen", zo zei e, "de boom veur de
Kersmissen daor midden in 't darp stelt neet volle meer veur, 't bunt now un paar
kleine dennekes ewodd'n, maor 't liekt nargens nao. At zee doar ene lampe in
hangt, hen'k e vol".
Toon kon natuurluk neet wetten dat, wat hee ezeen had, 't podium was waor Sin-
terklaos met zien anhang op mos. Afijn, 't is allemaole goed veloop'n dank zij 't
volle wark wat de winkeliers t'r anedaon heb. Lao'w hoppen dat t'r veur eur nao de
kosten en moeite ok nog baten komp. Maor da's nog un verassing.

Net zo as de muure um de glas-conteener bi'j Jan Bi'jenraot. Dat wod mien un joe-
kel, daor's 'n Berliensen nog niks bi'j! 'n Annemmer is t'r trouwens helemaols
veur nao Berlien toe-ewes umme precies gewaar te wodd'n hoe'j zoiets mot
maak'n. Daor hadd'n die iuu uut de Oost-zone um ok nog zowat tegrazen enom-
men too hee d'r op was eklommen um de breedte te metten. Too hee zei dat 't veur
de roste van Jan Bi'jenraod was heb z'um drek weer löselaot'n. Daor hadd'n zee
schienbaor al 't een en ander van eheurd. At t'r now maor neet te volle bezwaor'n
binnen komp. Want dat kö'j zo vewachten tegeswoordug met die Arob of hoe
zoiets ok mag heiten. Wat zeg i'j, nog niks van ezeen onder 't Gemeenteni'js in de
krante? Heb. ze dan vaste vegett'n! Toch zal dat nog wel mott'n gebeurn, at e temin-
sten hoger as un meter wod. En wil Jan Bi'jenraod röstug können slaop'n dan zit i'j
al gauw an un paar meter. Afijn, wi'j ziet wel. Zo blif t'r in ieder geval wat te praoten
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Sinterklaasje kom maar
want bij de VS~markt
__-̂ _^_^__^^^_-_^_^___^_^^^^__^^^_____^___^^^^^_^^____ B̂̂ ^̂  JT < , 1 '1 • 1 1 ' t lAls je zoals ik iedereen goed wilt geven

dan moetje vanzelf wel naar voordeel streven.
Dan let je natuurlijk ook op goede kwaliteit

en of de keus groot is want je hebt geen tijd
Dan kom je net als ik met Piet mijn knecht

uiteraard bij zo'n voordelige V.S.-markt terecht.

Baronie
chocolade letters
melk of puur
geen l .75 maar bij V.S.

Droste
chocolade letters
extra groot, melk of puur
V.S. prijs

Coebergh
bessenjenever
l liter

Zwarte kip advocaat ̂ A 98
fles 0.5 liter. &25 i» •
Florijn
jonge jenever
l literfles

Vat '69 whisky
met gratis glas
alleen de ze week per fles

Milhwood
Irish Cream
per fles 10̂ 5" nu

DOOtZ mm met gratis
glas. Per fles nu

Mattel die cast
auto's

White horse
puzzel
99 stukjes.^95-
White horse
puzzel
1000 stukjes.

Fenjal koordzeep
deze week slechts

Flair combi
2 kleuren. dus 2 flessen slechts

Victoria
panky wafels
pak 8 stuks

139
Q89Klop-klop Vliespinda's

zak 250 gr. versgebrand
Edehveiss
menagerie
pak 150 gram

Er was eens een Sint in Warnsveld
die zat na 5 december wat krap in het geld

Hij sprak: 't Is niet zo naar
Ik ga naar de V.S.-markt, echt waar
't Is net of je geld daar dubbel telt.Iglo kabeljauw

graatloos 400

Bolletje beschuit
per rol. O95rBecel

voor de koffie
fles 0.5 üter Remia Dex

margarine
pak 250 gram.

Arks
speelgoedbiskwie
per pak

Heinz
sandwich spread
per pot.Kruidnootjes

zak 200 gram. V.S. prijs

Strooigoed
zak 225 gram. V.S. prijs

Meursing
kaasdomino's

v/d Pijl augurken
3/4 pot C.kwaliteit. J-39" MARKT

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
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binnen met ie knecht....
kun je goed terecht!

Dames of heren horloge L.C.D.
met 1/2 jaar garantie geen 39.95 of 29.95
zolang de voorraad
strekt slechts....

Wie electronisch bij de tijd wil zijn
die vraagt geen snoep of marsepein
Die vraagt zo'n echte micro tijdfabriek
en krijgt herr\ook voor maar tien piek
Het stemt iedereen zeer tevree
want 't is origineel kwarts met LCD

White horse
combi-yatzY word
14:95-

"Vier gelijk"
in vergrote uitvoering

"De klompenmaker'
tegel met mooie houten
lijst. JA93-

Heren zakdoeken
set a 3 stuks
100% katoen. 4^9-

Als ik en mijn baas de Sint inkopen doen
voor ieder kind een verassing in de schoen

Dan pak ik snel mijn blitse crossfiets
en sta in snelheid dan voor niets.

Ik pak snel nog zak en roe
en scheur naar die voordelige V.S.-markt toe.

Suske en Wiske
stripboeken
keu ze uit 50 titels.

Curver
schoenpoetsdoos
13£S-

Cfirver
gerechtenstolp
de luxe rond. 14r95"

Jacky mannequin
yoghurt naturel

met vruchten
L86
Houdbare
slagroom
0.2 liter nu

Geldig van 25/11 - 27/11 '82

Magere riblappen
500 gram

Magere
runderlappen
500 gram

Magere
borstlappen
500 gram

Bic flappen
100 gram

Goudse kaas
volvet, jong, heel kilo

Klusjes-bak
bruin. 3,95-

Bison doe kado-
doos met lijmen
24^5" bakkerij

kruidenier Dobbelman blauw
zak2kilo.Sr?5-

ZeUer
schwarze katz
l literfles. 2,05-

Olvarit blauw
per potje. V.S. prijs

Olvarit
kleutervoeding
deze week

Mateus rosé
per fles. &05-

Andy
gezinsfles. 2*7̂

Dash zeeppoeder
koffer 2 kilo+Cruvff
poster. V.S. prijs

Carnaby
cassisschnitt
400 gram. 5r95~

Grof volkoren brood
800 gram nu

Tijgerbrood
800 gram nu

Frans stokbrood
wit of tarwe 400 gram nu

Krentenbollen
zak 6 stuks

bloemen
Pracht van een St. Nicolaasgeschenk is
een mooie bloeiende of groene plant met
prijzen waar we mee voor de dag kunnen
komen. Kijk en vergelijk ons assortiment.

Supermooie Cyclamen
per stuk 4.95 2 stuks
Kerststerren
met 5 schermen
p. stuk 4.50 2 stuks

Pracht van een
Dracaena Congesta ,
12.50 nu voor
Pracht van een
Calathea ö̂ 5
Bos fresia's
wit of geel
met gratis groen

Maandag: geschrapte
Worteltjes
4-gratis takje peterselie

Dinsdag:
Preivandekïei
kilo

Woensdag: gewassen
Winterpeen en een
kilo tden
samen voor slechts

Maandag:
Magere
speklappen
500 gram

Saks
200 gram

398
125

Dinsdag:
Verse worst
kilo

Boeren zult
bakje 250 gram

798
148

Woensdag:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Leverkaas
150 gram

Palingworst
150 gram

Boerenmetworst
150 gram

Hausmacher
200 gram

Paarderookvlees
100 gram

Er was eens een Sinterklaas in Ëaak
die vond in zijn geldkist een knaak

Hij sprak: Piet da's voor nog een kado
gauw naar de V.S.-markt dat zie je toch zo
want voor een voordeeltje kom ik daar vaak.

MA RKTl
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
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Nuttige St. Nicolaas wenken.
Dan moet U eens aan een dus-
ter denken.

7UTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

TAPIJTREIIMIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

PLAVUIZEN
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo, tel. 05735-2000

Idee voor St. Nicolaas.
Geef een proef maand voor Ju-
do, Jiu-Jutsu of karate.
Sportschool Smit.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Ten Cate ondergoed voor het
hele gezin

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden
heeft het.

SANITAIR EN BIJPASSEN-
DE WAND- EN VLOERTE-
GELS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

AANVRAAG BOUWVERGUNNING

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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

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

Zo'n fijne halfwollen onder-
blouse, die heerlijk warm is,
koopt u bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

Kijkt u eens waarom Sint Nico l aas
zo graag bij Welkoop winkelt.

THERMOMETER
Min.-max. thermometer met
drukknop en afschermdakje.
Onmisbaar in ieder hui$. *
Normale prijs f 12,95
Welkoop aktieprij s

PLANTENSPUTT
Hogedruk plantenspuit, inhoud
l liter. Beige kleur. Uw planten
kunnen er niet buiten.
Normale prijs f 22,75
Welkoop aktieprij s

GEREEDSCHAP-
KOFFER

Voor deze ultra platte gereedschap-
koffer is altijd plaats in uw auto.
Bevat 40 stuks gereedschappen,
van schroevedraaiers, waterpomp-

tang, inbus sleutel s,
ring- en steeksleutels
tot doppenset, het zit
er allemaal in.

Voor lichte en strenge winters
bevat dit setje: ruitenontdooier,

slotspray en ruitensproeier
antivries.
Normale prijs f 10,95
Welkoop

aktieprij s

Allesslijper met fijnslijpsteen die
door een waterbad loopt. Voor het
slijpen van o.a.
messen, scharen,
beitels en bijlen.
Normale prijs
f 129,50

Welkoop aktieprijs

Normale prijs f119,-
Welkoop aktieprijs

GEREEDSCHAPBAK
Al uw gereedschappen en hobby-
spullen bij elkaar in deze handige
opbergbak. Kompleet met weg-

klapbare draagbeugel,
2 schuifladen en
verstelbare steunen.

Normale prijs f38,50
Welkoop aktieprijs

welk

Sinterklaas is weer in Nederland. Met plenty kado's voor iedereen.
Sint weet dat winkelen bij Welkoop kwaliteit, vakmanschap en ruime keuze

betekent. En bij de Grote Groene Vakwinkel staat iedereen altijd voor u klaar.
Genoeg redenen om bij Welkoop uw Sinterklaas-inkopen te doen.

En let u naast onze aktie-aanbiedingen, die u heel wat voordeel kunnen
opleveren, ook op onze gratis kado-krant die bij ons in de winkel ligt.

SKIL 650 WATT
Boor SCHEV

Type 1565 H. Zware klopboor-
machine met variabel toerental.
Voor 't zware werk.
Twee
snel-
heden.1

Inklusief stalen
koffer. Da's mooi
meegenomen.

Normale prijs f460,
Welkoop aktieprijs

MAKITA SNOERLOZE
BOORMACHINf

Geen getob meer met verleng-
snoeren. Model 6010 DW kan het
zonder. Links en
rechts draaiend.
Licht-
gewicht.
Kompleet met
batterij en oplader.

Betaalbare lastrafo
voor de doe-het-
zelver. Lasstroom
traploos regelbaar
35-160 Amp.;
thermisch beveiligd.
Gewicht 36 kg,
laskabel 3 m;
inkl. toebehoren.

Normale prijs f395,
Welkoop aktieprijs

VOETPOMP

Normale prijs f295,
Welkoop aktieprijs

Handige voetpomp. Sterk
en goed voor iedere
band. Met
manometer.
Normale
prijs f 28,50
Welkoop

aktieprijs

ALLESKNIPPER
Kost weinig, knipt bijna alles.
Profiteer dus.
Normale prijs f 16,95
Welkoop aktieprijs

De Grote Groene Vakwinkel
voor huis en tuin, voor mens en dier

Meer dan 150 winkels in Nederland.
Prijzen inkl. BTW. Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 4 december 1982.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

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

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

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752 1971

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

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

KunstKchittcnrcparalic

DROGISTERIJ
TBMKATt

y.utphenseweg 2 - Vorden
Te Ie loon 2219

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL 05752-1971

met
Televisie

reparaties

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

ADVI N OOI VIRKOPEN

ENKELE WENKEN
HIER . . . sportieve geschenken

Jachtkleding in loden, katoen en
wol. Knickerbockers, kousen,
hoeden, petten, laarzen, truien,
vesten, jagersjassen.

Rijkleding, caps, zweepjes, spo
ren, laarzen, sjaals, boeken.

Wapen- en sporthandel
Sportschoenen en -kleding.
Trim- en trainingspakken
Mantels en coats van echt loden

Luchtbuksen en -pistolen.
Echte jagerskijkers met kontrast-
rijk helder beeld, coated lenzen. Zutphenseweg 9 - Vorden

Telefoon 05752-1272

INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

J J. Woltering & Zn B.V,
te Vorden

Vraagt een

Administrateur m/v
die zal worden belast met de zelfstandige behandeling
van de gehele administratie.
Wij denken daarbij aan een man (of vrouw) met:

— Havo of gelijkwaardige opleiding
— In het bezit van diploma M.BA.
— Kennis van de talen Frans, Duits en Engels
— Goede kontaktuele eigenschappen
— Leeftijd bij voorkeur tussen 25 en 35 jaar

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de
heer J. Woltering, ('s Avonds na 19.00 uur 05752-
2105.)

J.J. Woltering & Zn B.V.
Postbus 44, 7250 AA Vorden.

m
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LEMON FIVE

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL
VOORST - RATTI ZATERDAG 2-1
Ratti moest naar Voorst toe om daar te spe-
len om de bovenste plaats. Bij aankomst
bleek dat scheidsrechter v.d. Meulen niet
aanwezig was. Geen nood: Voorst bezit in
de heer Barmentlo een "scheidsrechter van
formaat". Helaas voor Ratti had hij zijn dag
niet met alle gevolgen van dien.
Voorst bleek in zijn spits een goede voet-
baller te hebben. Dat bleek in de 16e mi-
nuut toen hij op doel schoot. De nog door
keeper Lubbers aangeraakte bal ging via de
binnenkant van de paal in het doel 1-0. In
de 32e minuut werd Smeitink in het
Voorst-strafschopgebied "gepakt". De
heer Barmentlo had echter op dat moment
een vuiltje in het oog, waarmee de ellende
een aanvang nam. Doordat hij niet wenste
op te treden tegen "professionele overtre-
dingen" van beide kanten werd de sfeer
grimmig. In de 40e minuut maakte de
Voorst-keeper een fout. Boudewijn Smei-
tink was er snel bij en de stand was 1-1
waarmee ook de rust aanbrak.
In de tweede helft werd het spelpeil er niet
beter op zodat de irritatie de boventoon
voerde. Dit ging ten koste van de Ratti-spe-
ler Waarle die moest worden gewisseld.
Ratti bleek echter het betere speltype te
hebben en was gevaarlijker. Het bleef ech-
ter na 45 minuten in de tweede helft 1-1.
De heer Barmentlo vond echter dat er nog
best wat tijd bijgetrokken diende te worden
en de wedstrijd ging door. Nadat er 52 mi-
nuten waren verstreken hinderde keeper
Lubbers bij een aanval een van de Voorst-
spelers. En dat nu, bleek waar de heer Bar-
mentlo steeds op gewacht had. Penalty. De
in eerste instantie genomen strafschop
werd gestopt door Lubbers maar hij kreeg
daarbij de bal ongelukkig tegen zijn sleu-
telbeen. De bal kwam voor de voeten van
een Voorst-speler die geen moeite had om
te scoren, ook al omdat keeper Lubbers
niet meer kon spelen, hij bleek het sleutel-
been gebroken te hebben. Dit was ook voor
de heer Barmentlo voldoende en hij floot
voor het einde.

RATTI 2 (DAMES) - REKKEN 1-0
Rekken, dat in de eerste helft een groot vel-
doverwicht had, kwam niet tot scoren. Na
de rust was het Ratti dat sterker werd en via
José wist te scoren. Nadat door Ratti twee
wisselspeelsters waren ingebracht werd de
wisselwerking door de scheidsrechter toe-
gepast zodat Ratti de laatste 20 minuten
met 10 speelsters verder moest. Niettemin
bleek de ene goal voldoende.

UITSLAGEN S.V. RATTI
Afdeling jeugd: FC Overstege a-Ratti a 7-
3; Ratti b-Sp. Eibergen c3 4-1.
Afdeling zaterdag: Voorst l-Ratti 12-1;
Ratti 2-AZSV 8 2-0.
Afdeling zondag: Erix l-Ratti l 1-6; Sp.
Brummen 4-Ratti 4 0-3.

PROGRAMMA S.V. RATTI
Afdeling jeugd: Diepenheim c2-Ratti cl.
Afdeling zaterdag: Ratti 1-Oeken 1; Sp.
Eefde 2-Ratti 2; Ratti 3-Almen 5.
Afdeling zondag: Ratti 1-Halle 1; Ruurlo
7-Ratti 2; Sp. Brummen 9-Ratti 3; Ratti 4-
Sp. Lochem 9.
Afdeling dames: Ratti 1-Epe.

U.D. gaf tegen Vorden
onnodig overwinning uit
handen
Door een tomeloze inzet is Vorden erin ge-
slaagd om een 0-2 achterstand, in de eerste
helft tegen U.D. uit Deventer opgelopen,
in de tweede helft ongedaan te maken.
Voor de rust kwamen de Vordenaren er
vrijwel niet aan te pas. De gasten uit De-
venter, met als spelverdeler Wietze Veen-
stra, de oud Go-Ahead man, tikten Vorden
geheel weg. Na zeven minuten werd het 0-
1. Bij een aanval over rechts tastte Vorden-
doelman Wim Harms mis. De bal kwam bij
Rik Bolink, die om Reinier Teerink heen-
draaide, prachtig voorzette waarna Vloh-
hoven ongehinderd kon inkoppen.
Even later ging Bertus Nijenhuis in de fout
doch gelukkig voor hem knalde Vlohhoven
over. Toch werd het 0-2. Op links speelde
Wietze Veenstra zich keurig vrij. Een pri-
ma voorzet en opnieuw was het Vlohhoven
die raak kopte 0-2. De vraag rees, met hoe-
veel zal de thuisclub de pan worden inge-
hakt. Bij U.D. lukte alles, bij Vorden niets.
Toen de tweede helft. Bij Vorden was Stok-
kink vervangen door Eddy Hiddink. Een
na later bleek gouden greep want toen de
voortreffelijke U.D. doelman Rob Kropp
zijn enige fout maakte door de bal na een
hard schot van Chris Hissink los te laten,
was Eddy Hiddink er als de kippen bij om
de achterstand te verkleinen 1-2.
De thuisclub deed er nog een schepje bo-
venop en tien minuten later werd het 2-2.
Een hoge voorzet van Peter Hoevers werd
fraai door Eddy Hiddink ingekopt. De Ko-
ninkl i jke U.D. schrok wakker, maarte laat.

Weliswaar hadden de Deventernaren een
licht veldoverwicht, gevaarlijk werd het
niet meer omdat ook spelbepaler Wietze
Veenstra de kracht niet meer bezat de wed-
strijd naar zijn hand te zetten.

Uitslagen zaterdag 20-11 -'82.
Vorden AO - AD '69 AO 3-0: Vorden BI -
de Hoven B l 1-0: Socii B l - Vorden B2 1-1:
Dieren C l -Vorden C l 1-0.

Uitslagen zondag 21-11-'82.
Vorden - Kon. UD 2-2: Vorden 3 - Eibergen
5 0-3: de Hoven 3 - Vorden 4 2-0: Erica 6 -
Vorden 5 0-2.

Programma zaterdag 27-11-'82.
ZelhemAO-Vorden AO: AlmenAl -Vor-
den A l: Vorden B l - Wilh. SSS B l: Vorden
B2-AZCB2:VordenCl-VordenCl: Vor-
den C2 vrij: Vorden C3 - Eefde C2.

Programma zaterdag 28-11-'82.
De Hoven -Vorden: Grol 4 -Vorden 2: Vor-
den 3 - RKZVC 3: Vorden 4 - Hercules 3:
Vorden 5 - Oeken 5: KI. Dochteren 3 - Vor-
den 6: Hercules 8 - Vorden 7: Vorden 8 -

UithetRatti-kamp

Erix-Ratti 6-1
Ratti heeft afgelopen zondag tegen Erix
een grote nederlaag geleden. Voor de rust
kreeg de thuisclub veel ruimte en maakte
goed gebruik van de geboden mogelijkhe-
den en daardoor had Ratti bij de thee reeds
een 4-0 achterstand.
Na rust probeerde een aanvallender Ratti
de bakens te verzetten, maar Erix liet zich
niet verassen en kwam tussenbeide nog
goed opzetten, hetgeen resulteerde in nog
twee doelpunten. Twaalf minuten voor tijd
wist Rob Heuvelink echter voor Ratti de be-
kende eer nog te redden.

Brammen 9-Ratti 4 0-3
Ratti toog in Brummen veelvuldig ten aan-
val, maar voor de rust kreeg Peter Koers
een dot van een kans maar miste. Rust-
stand was 0-0. Na de rustopende Kees
Schotsman de score. Uit een rebound
maakte hij zijn eerste doelpunt uit zijn
voetbalcariere. Peters Koers tilde even la-
ter de stand naar 0-2. Toen Jan Neijenhuis
een kwartier voor tijd werd neergelegd,
wist Robbie Hartman de toegewezen pe-
nalty te verzilveren 0-3 en tevens de eind-
stand, a.s. Zondag komt Lochem op be-
zoek bij een overwinning kan Ratti weer
aansluiting bij de top verkrijgen.

Ratti c - Eibergen c 4-1
Ratti C speelde een belangrijke wedstrijd
tegen koloper Eibergen. Maar Ratti begon
voortvarend en met de derde minuut was
het al l -0. Kort voor rust werd het echter ge-
lijk 1-1. Na rust scoorde Mare Sueters zijn
tweede doelpunt. Eibergen trachtte hierna
de bakens te verzetten, maar telkenmale
liep men in op de buitenspelval. Rob Lich-
tenberg en opnieuw Mare Sueters bepaal-
den tenslotte de eindstand op 4-1.

Kampioensdroom van
Velocitas voorby
Het eerste zaalvoetbalteam van "Velocitas"
heeft de competitiewedstrijd tegen koplo-
per PTT l uit Deventer met niet minder dan
9-2 verloren. De Vordenaren keken al snel
tegen een achterstand aan. Appie Wentink
scoorde op fraaie wijze met een kopbal l -1.
De ruststand ging in met een 2-1 voor-
sprong voor PTT. Na de rust werd Velocitas
weggespeeld en werd de voorsprong van de
Deventenaen tot 9-1 opgevoerd. Corry ten
Barge zorgde voor de 9-2 eindstand.

VOLLEYBAL
DAMES l LATEN STEEK VALLEN
Het de laatste tijd sterk opkomende SVS-
damesteam uit Schalkhaar bracht de Dash-
formatie afgelopen zaterdag van slag. Vol-
gens de coach van SVS moet een team als
dat van Dash l op lengte en kracht kunnen
winnen van veel tegenstandsters. Hoe dan
ook, zaterdag liep het bij Dash niet. SVS is
vanouds een geduchte tegenstandster. De
opslagen bleken aan Dash-zijde niet altijd
safe terwijl SVS heel handig Dash om de
tuin leidde met prikballen en zodoende het
lengtevoordeel van Dash uitschakelde.
Met de setstanden 11-15, 10-15, 15-5 en
12-15 werd de wedstrijd in het voordeel
van SVS beslist.
De stand na zeven wedstrijden is: Boeme-
rang 7-20; Krekkers 7-18; ATC '65 7-16;
SEC 27-12; Dash 7-11; Verdan 7-10; Set
Up 7-9; de Zwaluwen 7-9; SVS 7-8; DAC
6-6; Sudosa 6-2; Be Quick 7-2.
Aanstaande zaterdag speelt Dash een uit-

wedstrijd tegen Verdan in Haaksbergen.
Een overwinning voor Dash moet mogelijk
zijn.

HEREN 2 TWEEMAAL GEKLOPT
Het is een beetje eentonig, maar het eerste
herenteam van Dash heeft moeite in de
Promotieklasse mee te draaien op een re-
delijk niveau wat betreft de ranglijst. Tegen
ABS in Bathmen kreeg men afgelopen za-
terdag in'de eerste twee sets "geen poot aan
de grond" met 15-6 en 15-5 maar in de der-
de set leken er winstkansen voor Dash dat
op het beslissende moment toch weer niet
voldoende in huis had en met 16-14 ook
deze set aan ABS moest toestaan.
Maandagavond was Isala 3 in de Vordense
sporthal op bezoek. Dash nam in de eerste
set een aardige voorsprong maar de Deven-
tenaren herstelden zich en pakten de eer-
ste set met 11-15. Ook in de tweede set een
volkomen gelijk opgaande wedstrijd maar
in de beslissende fase bleek Isala sterker en
nam met 12-15 de winst. In de derde set
bleek Dash het antwoord te kennen. De
ploeg was erg beweeglijk. Veel lukte in het
achterveld terwijl Isala inzakte. Het werd
zonder moeite 15-6 voor Dash. Maar in de
vierde set bleek dat het kruit verschoten
was. Isala speelde geroutineerd en on-
danks enige spektakulaire vangballen in
het achterveld kon het overwicht niet in
punten worden uitgedrukt. Isala bleef met
8-15 ook in de set de baas. Dash staat nu
laatste samen met Voorwaarts. De kompe-
titie is nog niet halverwege zodat nog niet
voor degradatie behoeft te worden ge-
vreesd, maar de Vordense formatie zal zich
wel helemaal moeten blijven geven op de
manier zoals ze nu doen.

OVERIGE UITSLAGEN DASH-TEAMS
Dames Ie klasse: ABS l-Dash 32-1. Da-
mes 2e klasse: Harfsen 3-Dash 52-1; Dash
5-Isala 5 0-3. Dames 3e klasse: Boeme-
rang 5-Dash 7 3-0; Voorwaarts 5-Dash 6
0-3; Dash 6-Vios 4 0-3. Heren 3e klasse:
Dash 4-Terwolde l 0-3. Meisjes junioren:
Epse-Dash 1-2. Meisjes aspiranten A:
SVS 2-Dash 0-3. Meisjes aspiranten B: V
en K 2-Dash 4 1-2; Epse 1-Dash 2.2-1;
Dash 1-Dash 3 3-0. Jongens aspiranten A:
Dash-SVS 0-3. Jongens aspiranten B:
DashJ^prwaarts 2-1.

^^

PROGRAMMA DASH-TEAMS
Donderdag Deventer dames Ie klasse: Sa!
vo 1-Dash 3; dames 2e klasse: Olympia 2-
Dash 5. Twello dames promotieklasse:

2. Gorssel meisjes aspiranten

Zaterdag Schalkhaar jongens junioren:
SVS 1-Dash. Harfsen meisjes aspiranten
B: WSV 1-Dash 3. Vorden meisjes junio-
ren: Dash l -V en K. Meisjes aspiranten A:
Dash-Bruvoc. Meisjes aspiranten B: Dash
4-Hansa 3. Jongens aspiranten B: DBO 1-
Dash. Heren 3e klasse: Dash 3-Colmscha-
te. Meisjes aspiranten B : Dash 2-Bruvoc l .
Eerbeek dames promotieklasse: Bruvoc l -
Dash 2. Haaksbergen dames 3e divisie na-
tionale kompetitie: Verdan-Dash 1.
Maandag Vorden meisjes aspiranten B:
Dash 1-Vios 1. Jongens junioren: Dash-
DSC 1. Dames promotieklasse: Dash 2-
SVS4.

DAMMEN
VIERDE TEAM KAMPIOEN
In de uitwedstrijd tegen DCH Hengelo 3 is
het vierde team kampioen geworden. Er
werd met 6-4 gewonnen van het als tweede
geklasseerde DCH 3 waardoor de voor-
sprong onoverbrugbaar is geworden. De
start in deze wedstrijd was echter niet
hoopgevend. Jurgen Sluiter en Gerco
Brummelman verloren al snel. Patrick Ec-
kringa won eenvoudig waardoor de achter-
stand terug werd gebracht tot 4-2. Wim Be-
renpas mistte in een goede stand driemaal
achtereen de direkt winnende zet maar op
de lange duur won hij toch. De winnende
punten werden binnengehaald door Mar-
tin Boersbroek die, na in het middenspel
een schijf te hebben gewonnen, het eind-
spel goed uitspeelde. Naast deze vijf spe-
lers hebben ook Theo Slütter, Erik Brum-
melman, Rik Slütter en Jan Dijk een of
meer wedstrijden voor het kampioenstearri
gespeeld. Er moet overigens nog een wed-
strijd gespeeld worden.

EERSTE TEAM WON
Tegen het reeds gedegradeerde ADW A m-
sterdam heeft het eerste tiental met 16-6
gewonnen, maar doordat koploper Am-
sterdam '80 ook won, blijft de achterstand
één punt. Door overwinningen van Wesse-
link, Krajenbrink, Wiersma, Masselink en
Graaskamp en een verliespartij van Hoek-
man, liep de stand al snel op tot 10-2. Ook
Ruesink won nadat A. Wassink en G. Was-
sink remise hadden gespeeld. Slütter had
een slecht eindspel op het bord waar toch
nog een remise in had gezeten. Hij gaf ech-
ter op omdat het de laatste partij was.

TWEEDE TEAM VERLOOR
Wanneer het tweede tiental iets meer ge-
luk heeft, draait het in de top mee. Voor de
zoveelste keer werd echter verloren. Nu
met 11-9 van DIOS 2 uit Eibergen en ook
deze keer onnodig. Verschillende spelers
stonden goed maar konden de winst niet
naar zich toe halen. Wansink had moeten

St Nicolaasaktie Vordense winkeliersvereniging 2e trekking

Verrassingspakketten:
1. W. Bruggeman, Hoetinkhof 115, Vorden
2. Mevr. Groen, W. Alexanderlaan 7, Vorden
3. Mevr. Buis, Enkweg 20, Vorden
4. Mevr. Dijkman, de Steege 4, Vorden
5. Gotink, Kruisdijk 6, Vorden
6. Riek Klootwijk, Brinkerhof 74, Vorden
7. C.A. Gierman, Zegerijstraat 12, Brummen.
8. Mevr. Voskamp-Kett. Pastorieweg 17, Vorden
9. J. de Weerd, Brinkerhof 94, Vorden
10. Mevr. Berendsen, Enzerinkweg 12, Vorden
11. Janny Groot Jebbink, het Elshof 18, Vorden
12. B. Wentink, Deldenseweg 15, Vorden
13. D. Meijerink, Nieuwstad 32H, Vorden
14. Fam. Remmers, B.v. Hackfortweg 11, Vorden
15. A. Smallegoor, de Haar 26, Vorden
16. A.J. Rouwenhorst, Rondweg 3, Vorden
17. G.S.B. Bergervoet, Heng. str. 63, Keijenborg.
18. G.H. Eggink, Rietgerweg 4, Vorden
19. Mevr. Woltering, Burg. Galleestr. 18, Vorden.
20. M.J. Weulen Kranenbarg, Enkweg 3, Vorden
21. J.J. Spithoven, de Banenkamp 5, Vorden
22. A. Golstijn, Ruurl. weg 20, Vorden
23. J. Groot Roessink, Julianalaan 11, Vorden
24. A.J. Stoltenborg, het Gulik l, Vorden
25. J.W. Roozendaal, Brinkerhof 36, Vorden
26. J.A! Wagenvoort, v. Lennepweg 3, Vorden
27. Den Enting, het Jebbink 43, Vorden
28. H.M. Visschers, de Boonk 43, Vorden
29. E.J.H. van Ark, Wild. Borchseweg 19, Vorden
30. J. Westerveld, de Stroet 32, Vorden
31. H.C. Bulten, Pr. Bernhardweg 19, Vorden
32. J.G. te Velthuis, Stationsweg 4, Vorden
33. R. Jansen-Jorissen, Burg. Galleestr. 7, Vorden
34. A. Jas, het Wiemelink 37, Vorden
35. W. Bijenhof, Julianalaan 13, Vorden.

Waardebonnen:
8 stuks van f. 100,-

1. Joh. Norde, Burg. Galleestr 10, Vorden
2. Wim Bekken, Ruurl. weg 86, Vorden
3. J. Weenk, Brandenburgweg 7, Vorden
4. Fa. W. Stokkink, Zutph. weg 23, Vorden
5. Ebbers, Hoetinkhof 131, Vorden
6. D.H. Pardijs, Dennendijk 2a, Warnsveld.
7. J.C. v.d. Linden, de Bongerd 34, Vorden
8. B. v.d. Meulen, Hoetinkhof 44, Vorden.

Vleespakketten:
1. H.G.J. Horstma, Reeoordweg l, Vorden
2. W. Wilenhof, de Haar 22, Vorden
3. G. Nijenhuis, het Wiemelink 17, Vorden
4. F. Fransen, de Bongerd 3, Vorden
5. G.H. Schumaker, B.v.H. weg 35, Vorden
6. J.W. Heersink, B.v.H. weg 31, Vorden
7. H. Lijftogt, Oude Zutph. weg 6, Vorden
8. E.C. Nipius, Molenweg 10, Vorden
9. H.J Hulstijn, Gerkenweg l, Vorden
10. J. Bennink, Baakseweg 4, Vorden
11. Mevr. v.d. Berg, Margrietlaan 21, Vorden
12. H. Loman, Overweg 12, Vorden

winnen maar zag een kleine manoeuvre
over het hoofd waardoor de punten bij de
tegenstander kwamen. Degenen die wel
wonnen waren Lankhaar en Sloetjes.

ONDERLINGE DAMKOMPETTTIE
Senioren groep 1: G. Hulshof-W. Wesse-
link 1-1; J. Masselink-H. Graaskamp 1-1;
B.Hiddink-B.BreukerO-2;J.Lankhaar-J.
Lammers 2-0. ^£
Groep 2: W. Sloetjes-J. K^pibrink 0-2;
H. Esselink-G. Wassink 0-2; B. Rossel-B.
Wentink 0-2.
Groep 3: S. Buist-H. Ruesink l -1; D. van
Rikxoort-G. Brummelman 2-0; S. Wiers-
ma-H. Wansink 2-0. ^
Jeugd: E. te Velthuis-W. B^kvius 0-2; H.
Berenpas-R. Slütter 0-2;^K van Zuyle-
kom-W. Hulshof 0-2; E. Brummelman-
M. Halfman 2-0; B. Voortman-J. Slütter
0-2; W. Berenpas-A. Bouwman 2-0; E.
van Est-M. Boerkamp 0-2; G. Brinkman-
R. Slütter 0-2; J. Dijk-A. Bouwman 2-0;
H. Berenpas-E. Brummelman 0-2.

BADMINTON
BV FLASH VORDEN
Jammer genoeg moest het tweede team
het stellen zonder hun eerste heer(Gerard
Nekkers) die door een blessure enige tijd is
uitgeschakeld. Afgelopen donderdag toen
Flash 2 uitspeelde tegen Ruurlo 4, werd na
een hevige doch sportieve strijd weer winst
behaald. Alle singles werden gewonnen.
De tweede mixed met invaller Huub Mar-
tens werd in 3 sets gewonnen. De laatste
partij, de dames-dubbel, was een zeer
spannende en langdurige strijd. Tenslotte
verloren onze dames na 3 games de strijd.
Einduitslag Ruurlo 4-Flash 2 1-7.
Afgelopen zaterdag moest het tweede
team al weer aantreden tegen Doetinchem
9. Men was gebrand op een overwinning
om zodoende nog enigszins de aansluiting
met de top te behouden waaronder ook
Doetinchem. Ondanks twee partijen met 3
games wist Flash alleen de Ie mixed en de
heren-dubbel te winnen. Einduitslag Flash
2-Doetinchem 9 2-6.
De enige mogelijkheid om in de eerste
kompetitiehelft nog een puntje mee te pak-
ken is op 13 december in de uitwedstrijd te-
gen koploper Thuve uit Duiven.

PROGRAMMA
Zaterdag 27 november: gezelligheids-
wedstrijd Flash 1-Babo 1.
Zaterdag 4 december: distriktskompetitie
Flash l-Hengelo 4.

BILJARTEN
BILJARTVERENIGING KRANENBURG
Het tweede team moest op het nippertje de
eer laten aan VOP (31-32).
Het derde team lijkt geheel van slag. Nu
werd thuis met 21 -40 verloren van Modern
3. Ook het vierde team leed een nederlaag.
Van de Keu 6 keerde men terug met een
35-30 nederlaag. Kranenburg 5 tenslotte
bracht deze week de winstpunten aan. Uit
Baak keerde men terug met een 34-37
overwinning op Ons Genoegen 4. Het eer-
ste team had vrijaf.

Waterpolo
Winst voor polojeugd
De jeugd van Vorden '64 heeft de competi-
tiewedstrijd tegen Nautilus uit Terborg met

104 gewonnen. Voor de doelpunten zorg-
den Mark Besseling lx, Martin Siebelink Joilg GclTC
5x, Mark Karmiggelt 4x. De Vordenaren
staan bovenaan met 14 punten uit zeven
wedstrijden.

WATERPOLO

Nederlaag dames
De dames van Vorden hebben zaterdaga-
vond een verdiende 1-3 nederlaag geleden
tegen nde Nymph l uit Gorssel. Het was
weliswaar een gelijkopgaande strijd, de da-
mes van de Nymph kreeërden evenwel
meer kansen. Gelukkig voor Vorden was
doelvrouwRoxanneterHeurne in een goe-
de vorm zodat de schade tot 1-3 beperkt
bleef. In de tweede periode na de Nymph
een 0-2 voorsprong, waarna Marieke Vel-
horst in de derde periode tegenscoorde l -2.
In de vierde periode werd de eindstand 1-3
bereikt.

V.R.T.C.
"De Achtkastelenry ders"
Het bestuur van de Vordense rijwieltoer-
club "De Achtkastelenrijders" heeft het
programma voor 1983 vastgesteld. Voor de
leden is er in de maanden februari en maart
gedurende één avond per week konditiet-
raining. Vanaf april tot en met september
zal er elke dinsdagavond gefiets kunnen
worden.
Verdere aktiviteiten: 30 april organiseert
de VRTC voor de Oranjever, een "Oranje-
dorpsloop". De avondvierdaagse wordt ge-
houden nop 31 meien l ,2en3juni .Dezo-
mertocht is zondag 31 juli en de Herfst-
tocht op zondag 2 oktober 1983.

De afdeling Vorden van Jong Gelre belegt
vrijdagavond 26 november in Hotel Bloe-
mendaal haar jaarvergadering. Na afloop
wordt de film "Viva Maria" gedraaid. Op 3
en 10 december doet Vorden mee aan de
regio volleybalcompetitie in het Dorpscen-
trum te Vorden. De agrarische gespreks-
groep belelgt op 13 december een avond in
Hotel Bloemendaal. Op deze avond zal het
jaarthema gezinsbedrijven worden be-
sproken. De laatste akt ivi tei ten van di t jaar
is vrijdag 17 december. Dan kan er in het
Dorpscentrum gevolleybald worden.

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

25 nov. koffiemiddag N.B.v.Pl.Vr.
26 nov. Jong Gelre alg. ledenvergadering

Hotel Bloemendaal
27 nov. Grote vogelshow zaal Schoenaker

"De Vogelvriend"
28 nov. Grote vogelshow zaal Schoenaker

"De Vogelvriend"
2 dec. Bejaardenkring Dorpscentrum

Sinterklaasfeest.

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

Foto van Vorden-van-toen

Toen deze foto omstreeks 1930 gemaakt werd, reden de met paardentraktie voortbewogen
melkwagens nog over de Burgemeester Galleéstraat en was het gerammel van de melkbussen
dagelijks te horen. Er kwamen trottoirs, de lindebomen werden gekapt en de paarden werden
afgeschaft. Misschien heeft u er nooit bij stil gestaan dat met het verdwijnen van de paardevij-
gen van de straat ook de kuifleeuwerik ("toefvinke") is vertrokken.



Gouden ringetjes
ragfijne gouden
ringetjes in div.
uitvoeringen p.st.

Zilveren armbanden
voor de kleintjes
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29.50

Gouden
hanger
in wit of geel
goud.
laat merken dat
u uw hart op de
juiste plaats heeft
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ook los te koop
RING
0.02 crt

HANGER
0.02 crt

OORKNOPJES

239,
185.-

Solitair
in wit of geel
goud
0.02 crt.

2 4 9 M 345

hanger én ring
samen

Fijne
gouden
oorhanger
trend of ragel
per paar

UIT ONS /Y

ZEVEN SCHITTERENDE
AANBIEDINGEN
VOOR 'N GULLE GEVER

horlogarie optiek gouden zilver
Soalstraat 15 - Hengelo Gld - Tel, 05753-1374

CONTACT een graag gelezen blad!

Moppentapperij
Humor viert hoogtij en beschreven in
diverse uitgaven:

* Spuitbus met zweetlucht
* Voetbalmoppen
* Haagse bluf
en nog meerdere boekjes!

Vele boeken als St. Nicolaas-kado

Meester verteller

Toon Kortooms
Een veel gevraagd auteur om zijn hu-
moristische vertellingen o.a. Dr. Ange-
lino-trilogie.

Kerkstraat 17 - Hengelo (Gld.)
t.o. Herv. kerk - Telefoon 05753-1253.

Op uw feest ziet u graag dat uw
gasten zich meteen al amuseren.
Bodega 't Pantoffeltje heeft daarvoor de juiste
sfeer. Met 'n perfecte bediening en alleen de beste
consumpties. Maar vooral betaalbare prijzen.

't Pantoffeltje voor een klein of groot feest. Enkele
dagen per week zelfs hel^Ékal te reserveren tot
plm. 240 personen.

Bodega „'t Pantoffe^e"
met aan vleugje nostalgie

airconditioned Jft
Eigen grote panrorplaats.

bode

1 $<mtof
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Pantoffels voor groot en klein
;</«' uitstekende
sieungevende pasvorm.
Sty/ed by Rohde.

39.9*

','llril ;l hlK-

np eniop in,:
m '•(•n wanu>
van hwrli/k /acht velours

:. l.i '.
nvMuy fKfl • • ••

• , V >'l p."/?

In i<n- A'--r/t> *4ac
'l R

Slechts een
kleine greep
uit ons grote
assortiment

M •/• -n kiimlun m
• / . i iWWn n ' il:! sni'iiini' huiMiiii'!:

wam gevoerd Slylvd
by fi/nn/n
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WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

KNIPTIP

Bloemen zijn ideale motieven

voor het maken van foto's

en dia's. Ze zijn mooi,
kleurig en erg geduldig.

Opfriscursus
Engels en Frans
— in het Dorpscentrum
- op dinsdagavond

— kunnen volwassenen
- met enige keg^ van Engels en

Frans
— op herhaling
- voor alledaags taalgebruik
- Informatie ligt ĵ ar

— in het DorpsceWum te Vorden

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSmREN

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1 531

Allesbranders
Holtslag, Ruurlo

tel. 05735-2000

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

m̂ l
Mister Steam is te huur bij:

_HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Drukwerk van A tot Z.
Aanplakbiljetten
Briefpapier
Convocaties
Doorschrijfpapier
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huis aan Huis bladen
l nst eeksysteem
Jaarverslagen
Katalogussen
Labels
Mappen
Nota's
Openingskaarten
Postpapier
Quitanties
Raambiljetten
Staten
Trouwkaarten
Uitnodigingskaarten
Verlovingskaarten
Wikkels
Xstraa (enveloppen
IJskaarten
Zelfklevende etiketten

Drukkerij Weevers Vorden

Speciale Sint Nicolaas aanbiedingen

SPORTSCHOENEN
QuickORION
QuickSET
QuickSAFIER
Adidas tennis nylon
Adidas CAMPUS

.van 74,95 voor4«Jr«f U

.van 57,95 voorO«früU

.van 48,75 voor «jZf üU

. van 81,95 voor44f 50

.. van 57,- voor*J«fruU

VOETBALSCHOENEN
Quick BARCELONA-S
Adidas Mexico
Adidas LA PAZ
Bij aankoop van een bedrag van

f 50,00 tot f 100,00 aan sportartikelen een

Schoentas

van 62,95 voor44f 50

van 95,00 voor 64,95

van 57,50 voor «Jör O3

(winkelwaarde 11,95) GRATIS
Bij aankoop van een bedrag boven

f 100,00 aan sportartikelen

1 Midalgan tasje (winkelwaarde 16,95) GRATIS
Deze aanbiedingen gelden tot en met 4-12-'82

en zolang de voorraad strekt.

K LU VERS
SPORT-TOTAAL
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318
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