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DONDERDA GA VOND TIJDENS JAAR VERGADERING

op dezelfde voet verder gaan
Tijdens de donderdagavond in zaal "De Herberg" gehouden jaarvergadering van de plaatse-
lijke VW werd duidelijk dat de zomerprogramma's die jaarlijks worden aangeboden de
goedkeuring van de leden kan wegdragen. Volgens sekretaris de heerSlütter zitten daar en-
kele absolute "toppers" bij.

De grootste publiekstrekker blijkt de
Wiersse te zijn. Het afgelopen jaar
kwamen meer dan 20.000 mensen de
tuinen bekijken. Het VW bestuur
overweegt om ten tijde van de open-
stelling van de tuinen tegelijkertijd in
Vorden zelf wat aansluitende aktivi-
teiten te ontplooien.
Volgens de heer Slütter is nadat de be-
wegwijzering is ingesteld het fietsen
van de achtkastelentocht enorm toe-
genomen. Niet alleen veel deelne-
mers tijdens de wekelijkse tochten on-
der deskundige leiding, maar ook vele
vakantiegangers die de tocht op eigen
houtje maken. De WV is bijzonder
happy met de deal die met een reisor-
ganisatie in Brabant is gemaakt waar-
door het afgelopen zomerseizoen in
totaal 120 bussen.met gemiddeld 45
passagiers in Vorden op bezoek kwa-
men.
Voor de komende zomer zijn er plan-
nen om de muziekdag, waaraan vele
Vordense verenigingen deelnamen
naar een vroeger tijdstip (voorjaar) te

halen. De kinderbraderie en de kunst-
markt zullen volgend jaar meer naar
het centrum van het dorp verplaatst
worden.
Vanuit de vergadering kwam de sug-
gestie naar voren om in de zomer-
maanden aktiviteiten in de sporthal
en het Dorpscentrum te ontwikkelen.
Het bestuur zal bekijken of er tijdens
de "gesloten" maanden mogelijkhe-
den zijn.

Bungalow projekt
"In verband met ziekte van onze voor-
zitter de heer van Goethem kunnen
we momenteel geen mededelingen
doen over het bungalowprojekt. De
heer van Goethem is binnen het be-
stuur degene die zich specifiek met dit
projekt bezig houdt. Wij weten mo-
menteel niet meer dan recentelijk in
de pers is gepubliceerd", zo deelde vi-
ce-voorzitter H.A. Rombouts mede.
Ten aanzien van het eigen VW kan-
toor dat het bestuur zo graag gereali-

seerd wil zien konden summier wat
gegevens verstrekt worden. Momen-
teel heeft men het oog laten vallen op
een pand aan de Dorpsstraat dat begin
volgend jaar "vrij" komt. Eerst dan zal
het bestuur met voorstellen komen.
In verband daarmee komt dan ook de
begroting voor 1987 aan de orde.
In zijn hoedanigheid als penning-
meester liet de heer Rombouts weten
dat het jaar met een klein batig saldo
kon worden afgesloten.
Bij de bestuursverkiezing werd de
heer L.G. Weevers bij akklamatie her-
kozen. In plaats van de heer Lubber-
dink, die zich wegens vertrek naar La-
ren niet meer beschikbaar stelde,
werd de heer B. Rekers gekozen.
De heer Lubberdink mocht uit han-
den van de heer Rombouts een af-
scheidsgeschenk en bloemen in ont-
vangst nemen. "U bent altijd een man
geweest die niet op de voorgrond trad
maar die zijn werk altijd zeer punk-
tueel heeft gedaan", zo sprak de vice-
voorzitter tot de heer Lubberdink.

Vordense Ondernemersvereniging
zorgde voor een •
spectaculaire intocht St Nicolaas
"Het is me het dagje wel. Eerst met de stoomboot over de IJssel naar Zutphen waar de kinderen in drom-
men op mij stonden te wachten. Steeds maar opletten dat mijn Pieten geen al te gekke dingen voor de TV
camera's zouden uithalen. En dan met spoed in de helicopter om toch maar vooral op tijd in Vorden te
z«n".

Deze woorden sprak Sinterklaas toen
hij zaterdagmiddag voet op Vordens
grondgebied zette.

Eerst had de Sint een paar maal over
het Achtkastelendorp rondgecirkeld.
Zo kijkende vanuit de lucht ging zijn
speciale aandacht uit naar een woning
aan de Almenseweg dichtbij de voor-
malige zuivelfabriek. De Sint stamt nl.
uit een architektenfamilie en heeft
daardoor een uitermate fijne neus
voor mooie huizen.

De aankomst van de Sint werd zater-
dagmiddag door honderden kinderen
met hun ouders aanschouwd. Enkele
kleuters begonnen direkt spontaan te
zingen: "Zie ginds komt de „heli" uit
Zutphen reeds aan". De Sint werd ver-
gezeld door een drietal Zwarte Pieten.
Twee Pieten hadden zich door de
drukte in Zuphen wat verlaat en kwa-
men fullspeed op de motor aange-
scheurd. De Spaanse Tinus op zijn
Norton en Pedro op de BSA. De jeugd
genoot.

Nadat de Sint en zijn gevolg door het
bestuur van de Vordense Onderne-
mersvereniging welkom was geheten
maakte de Sint een kleine rondtocht
door het dorp, hierbij voorafgegaan
door de muziekvereniging "Sursum
Corda".

Bij het dorpscentrum aangekomen
werd de Sint opgewacht door Burg.
Vunderink die blij was deze kinder-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te rmken bij receptie gemeente-
huis) .

1. Opdruk "Gemeente Vorden" op
huisvuilzakken verdwijnt
waarschijnlijk

Op donderdag 27 november a.s. be-
handelt de gemeenteraad van Vorden
een voorstel om de huisvuilzakken
met opdruk "Gemeente Vorden" af te
schaffen. De bedoeling van dat voor-
stel is om het huisvuil voortaan aan te
laten bieden in grijze huisvuilzakken
voorzien van het KOMO-keur.
Instemming van de gemeenteraad be-
tekent, dat de huisvuilzak met opdruk
"Gemeente Vorden" vervalt en wordt
vervangen door een gelijke zak (zon-
der opdruk) die overal in de winkels
verkrijgbaar is. In de rubriek "ge-
meentenieuws" van 4 december a.s.
volgen nadere mededelingen.
U wordt aangeraden om thans geen
huisvuilzakken te kopen met opdruk
"Gemeente Vorden".
Deze wijziging is noodzakelijk, omdat
het berekenen van een gescheiden af-
valstoffenheffing (heffing zelf + hef-
fing via verkoop huisvuilzakken) niet
meer is toegestaan.

Voor eventuele informatie kunt u zich
wenden tot de afdeling Financiën,
toestel 16.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunning is verleend op 17 no-
vember 1986.

Verleende bouwvergunning:
Aan de heer G. Weulen Kranenbarg
en Zn. B.V. Ruurloseweg 47 te Vorden
voor het bouwen van een bergloods
aldaar.

3. Inzamelen chemisch afval
Op de eerste en derde maandag van
de maand kunt u tussen ló.OOen 17.00
uur uw chemisch afval, zoals verfres-
ten, verdunner, batterijen, afgewerkte
olie, ontwikkelaar, fixeer, zuren e.d.
inleveren in het gemeentelijk inza-
meldepot aan de Zutphenseweg 50a
te Vorden.

Sedert de invoering van deze inzame-
lingsmogelijkheid (begin 1983) zijn in
totaal 66 vaten van 60 liter inhoud af-
gevoerd naar een chemisch verwer-
kingsbedrijf.

De verfafvalstoffen en de bestrijdings-
middelen uit land- en tuinbouw ble-
ken het meest te zijn ingeleverd. Van
deze afvalstoffen zijn resp. 19 en 14
volle vaten afgevoerd.

vriend bij uitstek in zijn gemeente te
kunnen begroeten. Hierna hielden
Sint en Piet zich in de grote zaal van
het dorpscentrum met de schooljeugd
bezig.

Later op de middag vertrok hij
naar zaal Schoenaker om zich daar
met de kinderen van de Kranenburg
en het Medler te onderhouden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Sint Nicolaas
komt in onze zaak.

Zaterdagmiddag 29 november
van 14.00 tot 15.00 uur

Super Joop Cornelis
Smidsstraat 2 - Vorden

Open dag
landbouwschool
De landbouwschool te Vorden hield
zaterdagmorgen een "open dag".
Hiervoor bestond een goede belang-
stelling niet alleen kwamen een aantal
ouders een kijkje nemen bovendien
een 60-tal jongelui. De bedoeling was
om duidelijk te maken wat het agra-
risch onderwijs momenteel inhoudt.
Om toch maar vooral een^rcede in-
druk op de potentiële le^Bigen te
maken was de school prachtig met
bloemen en planten "opgetuigd".

Veel aandacht werd geschonken aan
het computergebeuren (infiMtfnatica).
In de dierenverblijven kon^Pi onder
meer kuikentjes bekijken. De sportle-
raar zorgde voor een badmintonde-
monstratie. De inwendige mens werd
evenmin vergeten. Er werd kaas ge-
maakt, speculaas en pepernoten ge-
bakken, kortom van het "proeven"
werd druk gebruik gemaakt.

Vordens
Huisvrouwenorkest
Een kleine rectificatie in verband met
het optreden van a.s. zondag 30 nov.
voor radio Gelderland.

Zoals eerder in dit blad vermeld, zou
dit gebeuren plaatsvinden in het pro-
gramma „Rond de Middagpot". Dit
moet echter twee-en-een-half uur eer-
der zijn in de uitzending van de „Gel-
derse Koffietafel" en wordt life uitge-
zonden.

voor een gezamenlijke adventsdienst
in de Christus Koning Kerk. Ds. H.
Westerink zal daarin voorgaan.
Het koor "Cantemus Domino" ver-
leent zijn medewerking. Samen willen
wij een goede aanzet geven voor de
voorbereiding van het Kerstfeest. Van
harte aanbevolen.

Eerste Advent in de dorpskerk
Op deze eerste zondag van Advent
komt nog een keer een verhaal uit Ge-
nesis aan de orde. Namelijk Gen. 37,
over de jonge Jozef. Op het eerste ge-
zicht zien we daar een familieportret -
bepaald zonder franje - over een onpe-
dagogiese vader, jaloerse broers en
een verwend jongetje, dat nog voor
klikspaan speelt ook.

Maar kijken we verder, dan zien we
een mens, die een beslissende rol zal
spelen. Jozef gaat zijn weg, door de
diepte (put, gevangenis) heen, totdat
hij degene zal kunnen zijn, die ver-
hoogd wordt (onderkoning) en zijn
broeders aan brood zal kunnen hel-
pen.

Zo kan hij in ons de verwachting wek-
ken naar de komst van Hem, die door
de verwerping heen moest gaan, en
werd verhoogd, om ons zo het levens-
brood te geven en te zijn.
Het lied van deze zondag is Gezang
116.

Jaap Zijlstra
signeert bij Loga
Sinds 9 november werkt ds. Jaap
Zijlstra in de binnenstad van Am-
sterdam. Maar omdat zijn huis pas
in januari gereed komt, woont hij
nog in Vorden. Er is bij uitgeverij
Terra in Zutphen een nieuwe dicht-
bundel van Jaap Zijlstra versche-
nen: "De zon in het water". Het
boekje bevat zestig kleine gedich-
ten in de Japanse haiku-vorm ge-
schreven.
Op zaterdagmorgen, 29 november,
zal Jaap Zijlstra aanwezig zijn in
boekhandel LOGA om zijn nieuwe
dichtbundel voor de kopers van 'n
handtekening te voorzien. De bun-
del kost slechts f 8,75 en is versierd
met tal van prachtige aquarellen
van Annebet Stam.

GEBOREN: Kim Draaijer
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: A.A.B. Meurs en M.J.
Rutjes; R.A. Willemsen en M. Rens-
sen.
OVERLEDEN: Geen.

Raad van de kerken
Zondagavond 30 november komen
we als Kerken van Vorden bij elkaar

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 30 november 10.00 uur ds. H. Wes-
terink. 19.00 uur Oecumenische Advents-
dienst in de Chr. Koningkerk ds. H. Weste-
rink m.m.v. Cantemus Domino.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 30 november 10.00 uur ds. D. War-
nink van Apeldoorn. 19.00 uur ds. H. Wes-
terink (Adventsdienst v.d. Raad van Ker-
ken in de Chr. Koningkerk).

WEEKENDDIENST HUISARTS
29 en 30 november dr. Haas. Tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk .tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 29 november 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00

WEEKENDDIENST TANDARTS
29 en 30 novemberG. Wolsink, Laren. Tel.
05738-2124. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Bellen voor hal l 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

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. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.«

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFEN1SDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



LEUKE TIP
VOOR DE SINT

HANDDOEKEN
LAKENSETS

SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN

OVERTREKKEN
FLANELLEN LAKENS

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN
LAKENS EN SLOPEN

DEKENS
ETC. ETC.

HELlNK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

LAAGTE 1 6 EIBERGEN

? Welkoop
Sinterklaas

voordeel!

Van 28 nov. t/m 6 dec.
a.s. geven wij op ons
TOTALE ASSORTIMENT
én op onze SPECIALE
AANBIEDINGEN uit de
Sinterklaaskrant nog eens
l O o/o korting EXTRA.

Vanaf dinsdag 2 dec. tl m
donderdag 4 dec. zijn wij
's avonds tot 21.00 uur open

Op vrijdag 5 dec. is er geen
koopavond.

VORDEN,Stationsweg 20, tel. 1583

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 27,28,29 nov.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Holl. Golden
Delicious

2 kilo
1,95

MAANDAG
1 december
500 gram

panklare
hutspot

0,75

DINSDAG
2 december
500 gram

gekookte
bietjes
0,95

WOENSDAG
3 december
500 gram

panklare
andijvie

1,25
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Sint en Piet zaten
te denken, om oudere

mensen een fruitmand
te schenken.

Wie zou daar het beste voor
kunnen zorgen, de groentevakman

uit Vorden. Vroegtijdig aan hem
besteld worden ze met zorg

samengesteld.

De Sint is in het dorp

Neem daarom a.s. weekend eens

een voorproefje van onze

zelfgebakken produkten ~\~s
NNIND/VIOLENB/IKKERS

NU EXTRA VOORDELIG:

Roomboter amandelstaaf 4,95
Gevulde staven nu per 1 oo gram 1,50
Dik speculaas nu _ 2,—

WARME BAKKER ©PLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

mandarijnen
25 voor 4,95

rozijnenmik -

3 S*^
X

Druk met rijmen
en dichten

maak het u eens
makkelijk

met bami + nasi
+ babi pangang van

uw slager

SPECIALITEIT

Kipsnitzels
of slavinken

5 halen
4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Üefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6.25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

i + nasi 1
Baby pangang 1 kilo
Bretons gehakt 1 kii
Hamlappen 1 kiio _

5,95
12,50
6,95
9,95

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebraden
gehakt
1 50 gram

1,25

Zure zult
150 gram

0,99

MARKT
AANBIEDING

Bij aankoop van
een rookworst
1 pond zuurkool

GRATIS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Speklapjes

1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

G

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit. Radson
en Buderus voor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansenee -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Auto- off motorrijles?
Theorieopl. (vanaf 16 jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Ds. Jaap Zijlstra
signeert op
zaterdagochtend
29 november
van 10.00-12.30
zijn nieuwe
gedichtenbundel
„De zon in het
water"

er

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service.

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

HIER... sportieve geschenken
Jagerskijkers kontrastrijk en helder

Luchtbuksen en -pistolen
Tiroler loden jassen en jacks
voor dames en heren

Bodywarmers en thermokleding
Sportieve truien, vesten, pullovers
Hoeden, petten en sjaals
Knickerbockers, kousen, overhem-
den.

Wapen- en sporthandel

Matten
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272



Hartelijk dank voor de felicita-
ties, de kado's, bloemen en ve-
le kaarten en alles wat ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een fij-
na dag heeft gemaakt.

E.G.KLUMPER
A.M. KLUMPER-

WISSELS

Dorpsstraat 19, Vorden.

Heel erg dankbaar zijn wij voor
het enorme medeleven door

velen van u betoond bij het plot-
• se l ing heengaan van mijn lieve
dochter

ANNY

en zus van Ineke en Hetty

Uit aller naam:
H.K. Lettink-Dommerhold

Prins Clauslaan 23.

Voor uw belangstelling en me-
deleven in welke vorm dan ook
aan ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en
grootvader

GERHARD LENSELINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

M. Lenselink-Weenk
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, november 1986.

Bij aankoop van f 25,- en ho-
ger krijgt u een waardebon van
10% KORTING.
Dit geldt voor al het winkelge-
beuren. Tevens deelnemer St.
Nicolaasaktie.
JANSEN DE SMID,
Bleekstraat 1, Hengelo
Tel. 05753-1360.

Voor het vegen van uw
schoorsteen en reinigen van
uw dakgoot bel dan
RESCO schoonmaakbe-
drijf Tel. 05735-2709-2993
of 1 849.
Hele blokken extra korting.

CURSUS TYPEN,
TEKSTVERWERKING
COMPUTERKUNDE.
Bel Becker opleidingen,
tel. 08346-62653
of 61389.

Te koop:' openhaardhout,
evt. thuis bezorgd.
Tel. 05753-2085.

Wij hebben weer de nieuwe
oogst peulvruchten voor u.
Boter- en kaasboerderij
'nlBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.

Toneelvereniging KRATO
speelt zaterdag 29 november
in zaal Schoenaker "Drie dooie
dienders", een blijspel in het
dialect.

Ten Cate en Hollandia on-
dergoed voor dames en her-
en.

ZUTPHENSEWEG 29 • VOdDEN - TEL 05752-1971

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van 3en elektrische
bediening d.m.v Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur
• M

ieterse
Hackforterweg 19,
Wichmond. Tel. 05754-517

s
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O p maandag 7 december a. s. hopen wij met
onze kinderen en moeders ons 25-jarig
huwelijk te vieren.

JAAP EN H ER M l EN KOREN B LEK

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
"De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, november 1986.
Zelstweg 2
7251JR Vorden

Leuke
gezelschaps:

spellen
extra

voorkeurboek
32,50

3 delige Par-
kerset 39,50
Advent
kalenders,
gouden huwe-
lijk van Juliana
en Bernard.
N ieuwe Toon
Hermans.

AL 59 JAAR
HOFLEVERANCIER
VAN SINT NICOLAAS
- NACHTJAPONNEN
- PYAMA'S
- DUSTERS
- KEUKENDOEKEN
-BADDOEKEN

Ufaci
^^^^^MH^» «%imode
burg. galleeslraat 3 - vorden

Vanaf heden t/m 20 december

GROTE WINKEL- EN
ZOLDEROPRUIMING
alles gaat weg voor zachte prijsjes! o.a. vele restanten
zuiver wol, kleding, huisraad, schaatsen, tennisrackets,
baby uitzet, camera's, stereoboxen, vloerkleden, siera-
den, keukengerei, haardroger, lampetkan, etc. etc.
Teveel om op te noemen. Kom gerust even neuzen op
Nieuwstad 20 te Vorden, tel. 05752-1647.

Sinterklaas is weer in Vorden,
met aanbiedingen, dat zal wat worden.
Speculaas, dik en gevuld,
daat wordt zeer zeker van gesmuld.
Roomboteramandelstaaf en marsepein
van de warme bakker, d a's pas fijn
Speciaal dit weekend van Sinterklaas
ekstra voordelig: DE SPECULAAS

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Vanaf 28 en 29 november en verder ieder
weekend t.e.m. 31 december

H. HARTMAN
Lammerhof 30 - Warnsveld
Tel. 05750-22102.

Kwaliteitsmuil van B/enzo met velours
bovenwerk en teddy voering. Scherpe prijs.

36-42

Wullink Vorden

Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

G riepvacci naties
De 3 plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot (dit jaar dubbele)
inenting tegen griep op:

Beide avonden van 17.30-19.00 uur.
Kosten f 40,- per (dubbele) injectie
per persoon.
Ziekenfondsleden met chronische hart- of
longziekten, alsmede suikerzieken kunnen
op vertoon van hun stempelkaart voor
1 x f 2,50 eigen bijdrage gevaccineerd
worden.

TONEELVERENIGING

KRATO
presenteert op zaterdag 29 november a.s.
in zaal Schoenaker een dialect blijspel in
drie bedrijven van Maximilian Vitus

'DRIE DOOIE DIENDERS"

's Middags om 14.00 uur wordt dit gratis
voor allembejaarden van Vorden en
Kranenburg opgevoerd.

's Avonds is de aanvang om 20.00 uur voor
een iedere belangstellende.
Entree volwassenen f 5,-;
kinderen t/m 14 jaar f 2,50.

Wij geven geen St. Nicolaasbonnen,
Bij ons kan iedereen profiteren van

10% korting
op alle artikelen in de week van
1 t/m 6 december.

Bloemisterij - Hoveniersbedrijf
Vorden, Zutphenseweg 64, Telefoon 05752-1508

GEMEENTE
VORDEN

RATTENBESTRIJDING
In de week van 1 tot en met 5 december a.s. wordt de
gebruikelijke gratis aktie gehouden ter bestrijding van
ratten. Indien u hinder van ratten heeft, dan kunt u voor
de bestrijding ervan contact opnemen met het gemeen-
tehuis, tlfnnr. 2323. Dat dient te gebeuren uiterlijk 28
november a.s.

24 november 1986'
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

Bij de afdeling Sociale Zaken en Welzijn kan i.v.m. ver-
trek van een medewerkster worden geplaatst een

administratief/financieel
medewerker! ster)
Funktie-informatie:
— de werkvoorbereiding van de uitkeringsadministra-

tie;
— het verwerken van de uitkeringsadministratie op de

micro-computer;
— het vervaardigen van de kwartaaldeclaraties en jaar-

opgaven;
— het verrichten van overige voorkomende administra-

tieve werkzaamheden.

Funktie-eisen:
— Middelbare vooropleiding (bij voorkeur MEAO, ad-

ministratieve richting);
— Praktijkdiploma Boekhouden.

Salaris nader overeen te komen afhankelijk van oplei-
ding en eventuele ervaring (salarisgrenzen f 2.041,-
f2.567,--niveau III).

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit
blad te richten aan burgemeester en wethouders van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Natuurlijk kunt u net zoals andere jaren met
Sinterklaas weer die overheerlijke letter
gevuld met gehakt bij ons bestellen voor het
heerlijke avondje
P.S. Vroegtijdig bestellen s.v.p.

Deze week extra voordelig:

Verse worst A "IC
grove of fijne 500 gram ^Wf m ^M

Ardennerbraadworst

4,98500 gram

BOEREN
GOULASH

heerlijk bij rijst
of geb. aardappelen.

100 gram

1,65
TIP VOOR DE BOTERHAM:
Uit eigen worstkeuken

Gebraden rollade ̂
varkens 100 gram l r

Zeeuwsspek
100 gram 1,39

Geen zin in koken?
Maak het U gemakkelijk met

verse nasi,
bami en panklare

babi pangang
De winnende nummers van speelweek 5 zijn:
10; 180; 221; 387; 491; 559; 678; 710; 830; 906; 1051; 1144; 1202; 1375; 1439

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Psssst.. Sint en Piet
Kinderkleding (vanaf maat 92)
Nu extra voordelig

10 - 50% korting

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Wij maken onze cliënten
erop attent,
dat onze kantoren op

Vrijdag 5 december (St. Nicolaas)
's middags om 16.00 ugr zijn

GESLOTEN
De avondopenstelling wordt verplaatst
naar

DONDERDAG 4 DECEMBER
De gezamenlijke banken van Vorden.

Te koop: groot York b + be-
ren, index boven de 20.
D. LETTINK,
Lieferinkweg 1, Vorden.
Tel. 05753-1526.

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

Een verantwoorde huidverzorging
voor de komende feestdagen?

Schoonheidssalon „Bjoetie'

ANSJONGBLOETS
HetWiemelink9,
Vorden, tel. 3560
Ma. t/m vrijdag

BioKosmefik



SINT NIKOLAAS1986

* VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen

* VORDEN heeft een

gezellig koopcentrum
'

* VORDEN telt wel 50 zaken met een

breed assortiment
én voor ieders beurs

* VORDEN geeft U een

persoonlijke bediening

<k VORDEN heeft nog ruime

parkeergelegenheden

Waarom dan nie%uw
inkopen doen in Vorden

POELIER
J.H. HOFFMAN

Fazante haan
per stuk

Fazante hen
per stuk

Borrelhapjes
kilo

15,50
13,50

4,25

DE VALEWEIDE
Amarylisbol

4,95per stuk
in kadoverpakking

Cyclaam
per stuk 5,75

Cyclaam 2 voor
20 Violen

10,-
8,75

Volop kersverse snijbloemen

OHif sptciAunm
KOORD

! HOLLANDSE

i
i

Holland Kaascentrum
In kaas de baas

Vrijdagmorgen markt Vorden

KAASHANDEL P. BAKKER

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeltje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

lij*
bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor familiediner. j

Juist, drie heerlijke gerechten van
onze restaurant-kaart geven wij in één.

Deze schotel noemen we dan ook

3IN1
U krijgt dan:

— Een malse biefstuk met beamaise saus.
— Kipfilet "Maryland", kip met spek in een

Amerikaans jasje.
— Een zacht varkenshaasje met champignons aan

het spies.
Dit wordt geserveerd met onze gebruikelijke gamituren
gebakken aardappeltjes, 3 soorten groenten, rauwsala-
des enz.
Een schotel echt voor mensen met een fijne smaak die
van tafelen kunnen genieten.
Wij bieden U deze schotel aan voor 25,-
Als menu geserveerd: Kervelsoep vooraf
en een Coupe Tropicana als ^ *\
nagerecht kost dit O fc 7

LU

O

Ö)
UJ
C)
w

g
LD RESTAURANT* CAFÉ

Arie Maalderink
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

De wilde
flora

van de
8 kastelen

ACHTERHOEKSE
ALMANAK

LOGA
is OOK
woensdagmiddag
3 december
open.

8

Vertrouwd lenen
tegen de laagst

Aogelijke rente.

eecteve
Ieper maand terug te betalen in:

(wijzigingeH

Bij de bank met de

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor Tromplaan 1 - Hogeland Hogelandsingel 113 - Stadsveld Weth Ni|huisslraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbnnk: Wesselernenng 42 - l Ribbell Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor Dnenerstraat 43 - Hengelose Es J Gossaartstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplem 40 •
Klem Dnene Schubertstraat 5 - Nijverheid Geerdmksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhooldkantoor Spoorstraat 28 - Kloelenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3
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GEMEENTERAAD EN TIJDNOOD

Donderdag aanstaande wordt
begrotingsbehandeling voortgezet
De gemeenteraad is er maandagavond niet in geslaagd om de begroting 1987 vast te stellen. VVD en PvdA
deden daartoe nog wel een poging maar toen de heer W.B J. Lichtenberg (CDA) opmerkte: "Ik ga om
23.00 uur naar huis, morgenvroeg om zes uur moet ik er weer uit", hakte burgemeester Vunderink de
knoop door en schorste hij de vergadering tot donderdagavond aanstaande.

Het college zal zich in die tussentijd
ondermeer kunnen beraden over een
gezamenlijk voorstel van het CDA en
PvdA. Nu de omleiding van het
vrachtverkeer in 1987 nog niet gereali-
seerd gaat worden zijn beide frakties
het nameljk niet met het college eens
om een budgettaire last van 26.000
gulden op te nemen voor een extra
slijtlaag op de Horsterkamp,
CDA en PvdA vinden het te vroeg om
deze middelen nu reeds aan de reser-
ve onderhoud wegen toe te voegen.
Mevr. Aartsen(CDA) stelde mede na-
mens de PvdA voor om de korting van
de rijksbijdrage voor het sociaal kultu-
reel werk niet aan.de verenigingen
door te berekenen.

(B&W van Vorden willen nl. éénderde
doorberekenen, hetgeen voor de Vor-
dense verenigingen in totaal een kor-
ting van f 8100,- betekent). "Dit
brengt veel verenigingen in financiële
problemen", zo zei mevr. Aartsen.

Zij stelde voor om de zojuist genoem-
de 26000 gulden niet voor de Horster-
kamp aan te wenden maar dit bedrag
over te hevelen naar het sociaal kultu-
rele werk. Het college komt hier don-
derdag op terug.

Ook zal donderdagavond de door het
college voorgestelde 10 procent ver-
hoging van de begrafenisrechten weer
aan de orde komen. CDA en PvdA

zullen met het voostel instemmen.
De WD stelde bij monde van de heer
M. Groen voor om de begrafenisrech-
ten met 25 procent te verhogen.

Stichting Welzyn Ouderen
Ten aanzien van het welzijnsbeleid
voor ouderen stelde socialist B. van
Tilburg namens alle drie frakties voor
om ten behoeve van het "Fonds Alge-
meen Welzijn" een startsubsidie van
f 1200,- te verlenen. Dit om te komen
tot de oprichting van een "Stichting
Welzijn Ouderen". Ook dit voorstel
zal donderdagavond behandeld wor-
den.

BURGEMEESTER VUNDERINK:

'Goede ontwikkeling
dat de burger mondiger wordf
Het college van.B&W heeft maandagavond, nadat de frakties de algemene beschouwingen hadden
gehouden, veel tijd besteed aan het beantwoorden van vragen, opmerkingen e.d. aan het adres van
het CDA (woordvoerdster mevr. Aartsen); de VVD (woordvoerder de heer MfcTjoonk) en de PvdA
(woordvoerder de heer W. Voortman).
Voorlichting
Naar aanleiding van opmerkingen van
het CDA om meer voorlichting aan de
burger te geven, zei burgemeester
Vunderink het als een goede ontwik-
keling te zien dat de burger mondiger
wordt. "Wij zullen in de toekomst
vooraf dan ook meer informaties gaan
geven", aldus Vunderink.

mingsplanwijziging. Mocht dat het ge-
val zijn dan kan de rekonstruktie nog
wel een paar jaar duren", aldus Burg.
Vunderink tot de CDA fraktie.

Woningbouw
Tot de VVD zei hij dat het de vraag^is
of er woningbouw op het terrein van
de zuivelfabriek gepleegd kan wor-
den. Drie of vijf woningen zal wellicht
kunnen. Dat is echter financieel niet
haalbaar. Dan moeten het er minstens
dertig zijn. In elk geval zullen we pro-
beren op die plek toch iets te kreeë-
ren", aldus Burg. Vunderink.
Eveneens tot de WD zei de heer
Vunderink dat het college toch de
voorkeur blijft geven aan woningen
op het terrein van het voormalige
jeugdcentrum. "Er bestaat nl. geen di-
rekte behoefte aan parkeergelegen-
heid".
Ten aanzien van de aktualisering en
deregulering van bestemmingsplan-
nen zei de heer Vunderink (tot de
VVD) dat het college eerst het onder-
zoek wil afwachten. "In de commissie
Algemeen Bestuur komen wij dan
met voorstellen. Onze verwachtingen
zijn echter niet al te hoog gespannen",
aldus de heer Vunderink.

Inspraak
Naar aanleiding van opmerkingen van
PvdA zijde deelde de heer Vunderink
mede dat de gevraagde wijziging van
inspreken tijdens commissievergade-
ringen nader onderzocht zal worden.
"Het zal dan wel een wijziging van de
verordening tot gevolg hebben. In de
commissie Algemeen Bestuur kom ik
er nader op terug", aldus de heer Vun-
derink.

Monumentenlijst
De raad zal eveneens voorstellen be-
reiken met betrekking tot het plaatsen
van panden op de monumentenlijst.
"In het vervolg zal vooraf eerst over-
leg met de eigenaar plaats vinden", zo
kreeg het CDA te horen.

Verkeer
Burg. Vunderink hoopt dat er eind
volgend jaar met de rekonstruktie van
de kruispunten begonnen kan wor-
den. "Dit hangt wel af van de bestem-

Fietspad Ruurloseweg
"Het fietspad Ruurloseweg heeft ook
onze prioriteit. In overleg met de be-
langengroeperingen zullen wij zoe-
ken naar oversteekvoorzieningen in
het dorp. Wat betreft "Het Kwetter-
nest" zijn wij in de laatste fase van on-
derhandelingen met het Groene
Kruis. Wij zijn met één vereniging in
bespreking over de opstallen. Wordt
dit niets dan wordt het gebouw voor
verkoop aangeboden", aldus antwoor-
den van burgemeester Vunderink aan
het CDA.

Renovatie voetbalvelden
"Wanneer de voetbalver. "Vorden" op
de huidige terreinen blijft spelen dan
wordt in 1987 alvast met de renovatie
van één veld begonnen dat wil zeggen
dat dit veld een betere grasmat zal krij-
gen", aldus wethouder J.F. Geerken
tot de PvdA.

De wethouder hoopt wat betreft de
subsidieverordening in de eerste helft
van 1987 met voorstellen te komen.
Dit naar aanleiding van vragen van
het CDA.

Kindervakantiespelen
In antwoord op vragen van het CDA
en PvdA zei wethouder Geerken dat
de kindervakantiespelen voor 1987
reeds zijn "ondergebracht". De ge-
meente wil een eerste aanzet geven
om te komen tot de vorming van een
overkoepelend orgaan welzijn. "Wij
zullen in maart met verenigingen en
instellingen gesprekken gaan voeren.

Dan zullen we bekijken of er een over-
koepelend orgaan kan worden opge-
richt. Zo ja, dan wordt er in november
1987 een oprichtingsvergadering ge-
houden. Daarna zal de gemeente zich
terugtrekken", aldus Geerken tot de
PvdA en het CDA.

Muziekschool
Binnenkort gaan de betreffende ge-
meenten weer om tafel zitten om ten
aanzien van de muziekschool Zut-
phen een standpunt te bepalen. De
commissie Welzijn wordt dan nader
geinformeerd", aldus Geerken tot alle
drie de frakties.

Weinig werkelozen
Wethouder Geerken deelde naar aan-
leiding van vragen van het CDA en
PvdA meetlat er in het kader van het
werkervaJ^Bjprojekt een aantal be-
drijven zijn bezocht. Het is het ar-
beidsbureau niet gelukt om bij die be-
drijven mensen te plaatsen. "Hier is
het geringe aantal werkelozen in Vor-
den onder de 23 jaar debet aan. Een
nota over de werkgelegenheid achten
wij op dit moment minder urgent", al-
dus wethouder Geerken.

Schuttestraat
Wethouder Mr. Slingenberg (VVD)
zette maandagavond op uitvoerige
wijze de "techniek" van de begroting
aan de raad uiteen. Hij deelde de
WD fraktie mede dat de verbetering
van een gedeelte van de Schuttestraat
niet in de begroting voor 1987 wordt
opgenomen.
"Wij zullen dit bij de meerjarenbegro-
ting bekijken. Het rekonstrueren van
de Schuttestraat vergt bij klinkeruit-
voering 1,2 miljoen", aldus de heer
Slingenberg.
"Het bedrag van f91.700,- die in de
begroting 1986 voor de Enkweg is op-
genomen, zal worden overgeboekt
naar 1987. In dat jaar zal ook met de
werkzaamheden begonnen worden",
aldus de heer Slingenberg tot de CDA
fraktie.
Naar aanleiding van vragen van het
CDA deelde de heer Slingenberg me-
de dat ten aanzien van de groenvoor-
ziening en tiet onderhoud daarvan hij
een vijftal aannemers voor een ge-
sprek heeft uitgenodigd. "Wij komen
in december met een voorstel. Onze
verantwoordelijkheid ten aanzien van
Delta Groenbouw zullen wij niet uit
het oog verliezen", aldus de VVD wet-
houder. Het Centrale-antennesy-
steem zal in de decemberraad aan de
orde komen.
De wethouder zal een verzoek van de
WD fraktie ten aanzien van de be-
schoeiiing van de gracht van kasteel
Vorden nader bestuderen. Volgens de
WD zijn er goedkopere mogelijkhe-
den dan een "beschutting van plan-
ken".

Vervolg begrotingsbehandeling
Tijdens de raadsvergadering van don-
derdagavond aanstaande zullen de
frakties van CDA, PvdA en WD on-
getwijfeld nog nader terugkomen op
de verschillende antwoorden die
zij maandagavond van het college
hebben ontvangen.

Forumavond
Donderdag 20 november vond er een
- tot nu toe vrij unieke - ontmoeting
plaats. Het bestuur van de CDA Sta-
tenkring Zutphen had gezorgd voor
een forumavond met in het forum een
aantal leden van de Provinciale Staten
(mevr. Nagel - fraktievoorzitter; dhr.
te Bokkel - gedeputeerde; dhr. Voer-
man; mevr. Wiegman, dhr. Kottelen-
berg en als voornaamste vragenstel-
lers waren er een aantal voorzitters/
leden van de gemeenteraadsfrakties
van het CDA.
De nieuwkomers in de Provinciale
Staten, mevr. Wiegman en de heer
Koettelenberg, allebei afkomstig uit
de agrarische sektor, kregen naar aan-
leiding van hun korte voordracht veel
vragen over de toekomst van de agra-
riër.
Ook de heer te Bokkel, die over o.a. de
milieuproblematiek sprak, werd niet
gespaard. Eén van zijn antwoorden
was: "De agrariër heeft belang bij een
gezond milieu. Dat zal hem nu veel
gaan kosten door alle nieuwe wetge-
ving op dat terrein, maar wanneer we
dat niet zouden doen zou het in de
toekomst veel méér gaan kosten".
Het forum sprak zich heel duidelijk uit
voor zo min mogelijk regelgeving en
betere kontrolemogelijkheden. Het
niet kunnen kontroleren van wetten
werkt enigszins demoraliserend en
daarmee bereik je misschien het te-
genovergestelde?
Een ander, zeer uitgebreid besproken
onderwerp, was het ouderenbeleid.
Met name naar aanleiding van de
voordracht van mevr. Nagel sprak
men over de bejaardenvesting en de
toewijzing van woningkontingenten.
Ook de "Mantelzorg", een bekende
kreet, werd bediskussiëerd. De ge-
meenteraadsfraktieleden waren van
mening, dat de aloude naasten/bu-
renhulp nog steeds funktioneert.
Naast bovengenoemde ondfcrwerpen
kwamen nog veel meer ZcSBi aan de
orde. Aanwezigen spraken over de
rondweg, de mogelijkheid van door-
trekken van de parallelweg (Kranen-
burg), problemen bij subsidieaanvra-
gen voor stichting oude r e n k proble-
matiek van de kleine

Prys uitgereikt in
de Club-199
Paturain aktie
Afgelopen week werd bij Super Joop
Cornelis één van de 147 prijzen uitge-
reikt in de Club 199-Paturain aktie aan
mevr. Knol-Honing.
Zij mocht uit handen van de onderne-
mer een prachtige mand met vijf ver-
schillende soorten Franse kaas en
twee flessen heerlijke Superwijn ont-
vangen. Deze prijs was de beloning in
een wedstrijd georganiseerd door
Club 199 in samenwerking met Bon-
grain (de fabrikant van Paturain).
Mevr. Knol-Honing wist met haar
slagzin beslag te leggen op deze prijs
met een totale winkelwaarde van zo'n
dertig gulden.

Feestelijk afscheid
zuster Martinus
Mevr. W.A. Martinus-Aantjes heeft
vorige week afscheid genomen als
hoofd verpleegkundige aan Het Enze-
rink. Zuster Martinus die gebruik gaat
maken van de VUT heeft de funktie
van hoofdverpleegkundige bijna 30
jaar vervuld.
Daarvoor werd zij in bar-bodega 't
Pantoffeltje uitgebreid in het zonnetje
gezet. Tijdens de afscheidsreceptie
die haar door de direktie werd aange-
boden werd zij door veel sprekers lof
toegezwaaid. Zo bijvoorbeeld door di-
rekteur R. Ottens die haar inzet en
menselijkheid prees.

Dokter Vaneker die de patiënten op
Villa Nuova onder zijn hoede heeft
sprak van de "vooruitziende blik" die
mevr. Martinus eigen is.
Dokter Huizinga, als psychiater aan
Groot Graffel verbonden bracht
mevr. Martinus eveneens dank voor
hetgeen zij gedurende al deze jaren als
verpleegkundige heeft gedaan. Ook
woorden van dank door de econo-
misch direkteur van het Oude- en
Nieuwe Gasthuis de heer Verhoef.
Pastoor van Zeelst voerde het woord
namens de pastorale werkers. Niet al-
leen werden er vele vriendelijke woor-
den tot zuster Martinus gericht, ook

Speciaal
Kerstnummer

Dit jaar komen wij met een speciaal Kerstnummer welke wij ver-
spreiden in het hele verspreidingsgebied van Contact dus in Vor-
den, Hengelo, Keijenborg, Baak, Steenderen, Warnsveld, Wich-
mond, Vierakker, Ruurlo, Barchem e.o. De verspreiding vindt
plaats per P.T.T. in een oplage van 14.000 exemplaren.
Dit nummer zal uitkomen in de week van 15 t/m 19 december.
Advertenties hiervoor dienen VRIJDAG 5 DECEMBER in ons bezit
te zijn.

Verschijning Contact eind december en 1ste weken 1987
Contact Warnsveld + Hengelo Gld. week 50 9-12-1986, copy bin-
nen 4-12-1986; week 51 16-12-1986, copy binnen 11-12-1986; week
52 23-12-1986, copy binnen 18-12-1986; week l en 2 geen versprei-
ding; week 3 13-1-1987, copy binnen 8-1-1987.

Contact Ruurlo week 50 11-12-1986, copy binnen 8-12-1986; week
51 18-12-1986, copy binnen 15-12-1986; week 52 23-12-1986, copy
binnen 18-12-1986; week l geen verspreiding; week 2 8-1-1987, co-
py binnen 5-1-1987; week 3 15-1-1987, copy binnen 12-1-1987.

Contact Vorden week 5011-12-1986, copy binnen 9-12-1986; week
51 18-12-1986, copy binnen 16-12-1986; week 52 23-12-1986, copy
binnen 18-12-1986; week l geen verspreiding; week 2 8-1-1987, co-
py binnen 6-1-1987; week 3 15-1-1987, copy binnen 13-1-1987.

Wij verzoeken u om u a.u.h. aan deze termijnen te houden.

werd zij door een aantal gasten op de-
ze receptie toegezongen. Deze eer
viel een paar dagen daarvoor ook
reeds te beurt aan mevr. Martinus
toen zij van de patiënten afscheid
nam.
Behalve vele bloemen mocht zij di-
verse geschenken in ontvangst ne-
men. Het werd voor zuster Martinus,
zoals zij zelf zei, een onvergetelijke
dag.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdagavond in het Dorpscen-
trum haar najaarsvergadering. Bij de
bestuursverkiezng zijn Jan Borgman
en Els Abbink aftredend en herkies-
baar. Reinier Hendriksen stelt zich
niet herkiesbaar. Na afloop van de ver-
gadering wordt er een videofilm ge-
draaid getiteld "Moving Violations".

Krato brengt
'Drie dooie dienders'
Zaterdagavond brengt de Kranen-
burgse toneelvereniging in zaal
Schoenaker voor het voetlicht het blij-
spel "Drie dooie dienders". Een to-
neelstuk waarbij veel gelachen kan
worden. Krato heeft donderdagavond
de generale, zaterdagmiddag wordt
het stuk opgevoerd voor alle bejaar-
den van Vorden en Kranenburg.

Touwtrekvereniging
hield
najaarsvergadering
De najaarsvergadering van de Touw-
trekvereniging Vorden kende een
druk bezoek. De vereniging is bijna
gereed met de nieuwbouw van de trai-
ningshal, een gebouw ter lengte van
twintig meter en een breedte van zes
meter. Negen zaterdagen he*bben een
groot aantal leden de troffel en wat
des meer handwerktuigen gehan-
teerd. Het resultaat mag gezien wor-
den.
De vereniging heeft respons van de te
Slagharen gehouden wereldkam-
pioenschappen. Enige nieuwe leden
traden toe. De vergadering besloot
deel te nemen aan de wintercompeti-
tie.

Voor het komende jaar heeft de vere-
niging weer vele plannen op stapel
staan. Zo zal komend jaar de aandacht
worden gericht op de schooljeugd.
Men hoopt de jeugd interesse te kun-
nen bijbrengen voor de touwtrek-
sport.
Ook komend jaar staat het bedrijven-
toernooi weer op de agenda. Het nieu-
wejaar wordt als vanouds ingezet met

een bijeenkomst met boerenkool-
maaltijd.
Trainer Jan Dijkman, die ruim zes ja-
ren de senioren en jeugd heeft ge-
traind, heeft de wens te kennen gege-
ven komende jaren alleen verder te
willen met de jeugd. Voor de senioren
is het bestuur nu op zoek naar een trai-
ner. In januari nemen de trainingen
van de diverse teams reeds een aan-
vang. In april start dan ook al weer de
zomer-competitie.
De vereniging zoekt nog een passen-
de naam voor haar akkomodatie aan
de Ruurloseweg 110. Wie een treffen-
de naam weet kan dit doorgeven aan
secretaris Engel.

Amnesty Nieuws
De maandelijkse schrijfavond van
Amnesty International wordt gehou-
den op l december, de eerste dag van
een feestelijke maand.

Juist in deze maand vragen we u ook
te denken aan hen, die gevangen zit-
ten om vaak zeer onduidelijke rede-
nen. Deze keer zijn het drie mensen,
die op niet gewelddadige wijze voor
hun mening uitkwamen, door kritiek
te leveren op de regering van hun
land.
In Turkye zit Recep Marasli een ge-
vangenisstraf uit van 36 jaar, omdat hij
boeken heeft uitgegeven over de
Koerdische etnische minderheid.
In Laos wordt Viboun Abhay al meer
dan 10 jaar vastgehouden wegens zijn
functie in de vorige regering.
In Tunesië gaat het om Moncef Ben
Sliman 'n docent, die gevangen zit,
omdat hij name/is 'n studenten orga-
nisatie 'n brief heeft geschreven naar
het ministerie van onderwijs waarin
hij kritiek uitte op het regeringsoptre-
den. In april 1986 werd een student
door de politie gedood.
U kunt brieven schrijven in het En-
gels, Frans enNederlands. Voorbeeld-
brieven zijn aanwezig en de koffie
staat voor u klaar!
U bent van harte welkom in het
Dorpscentrum.

GESLAAGD
Te Zwolle slaagde onze plaatsgenote
mevr. W.P.M. Bootsma-Bathoorn
voor het diploma Leider-dans.
Zij volgde de cursus MBVO (Meer Be-
weging Voor Ouderen).

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad



TIJDENS GYMNASTffiKUITVOERING VAN "SPARTA"

Nationale ritmische sportselektie
zette beste beentje voor
De gymliefhebbers hebben zaterdagavond kunnen genieten van Ritmische sportgymnastiek. Deze
vorm van sport heeft niets met keurturnen té maken maar is meer een sport waarbij de turnster zich
soepel op muziek beweegt. Voor dit bijzondere schouwspel had het bestuur van de Vordense gymna-
stiekvereniging "Sparta", als extra toetje tijdens haar eigen uitvoering, de nationale ritmische selektie
vaj>de KNGV uitgenodigd. De selektie was voltallig aanwezig. Alleen Annemiek van Riet was ziek
geworden. Zij werd vervangen door Francis van Rossum.

vanaf de tribune waarnemen dat het
geld inderdaad de juiste bestemming
heeft gekregen. In de toekomst zorgt
de gemeente Vorden bij wijze van
"Vorden-promoting" weer zelf voor
de vaantjes).

Bij de groepsoefening van de selektie
had deze wisseling een handicap kun-
nen zijn. Deze oefening (drie turn-
sters met bal en drie met hoepel) ver-
eiste namelijk een perfekte timing.
Tijdens de gracieue bewegingen wer-
den bal en hoepel moeiteloos van el-
kaar overgenomen.
Francis van Rossum paste zich uitste-
kend bij haar collega's Jolanda van
Dongen, Marjan den B reejan, Jolanda
Heemskerk, Renate van der Veld en
Désireé Kersten aan. Een klaterend
applaus was hun deel.
Individueel vielen er ook enkele
staaltjes van vloeiende bewegingen te
genieten. Bijvoorbeeld van Mirjam de
Kramer met haar lintoefening, touw-
springoefening en baloefening. Mir-
jam is dit jaar derde geworden bij de
Nederlanse kampioenschappen.
Natascha Vervoert, in deze zelfde eli-
teklasse tweede, deed niet voor haar
onder en liet de aanwezigen onder

meer van een prachtige knotsoefe-
ning genieten. De zeerjeugdige Yvon-
ne Rood maakte deze avond publieke-
lijk haar debuut met o.m. een touwoe-
fening.
Als dank voor het gebodene kregen de
turnsters na afloop van hun optreden
bloemen en een vaantje aangeboden.
De speakster van deze avond, Sparta-
voorzitster mevr. C. van Woudenberg,
vertelde erbij dat de gemeente Vorden
tevens aan dit geschenk heeft bijge-
dragen.
(Een poos geleden heeft de gemeen-
teraad van Vorden nl. besloten om
"Sparta" ter gelegenheid van de komst
van deze nationale selektie, een subsi-
die van 500 gulden te verlenen. Hier
ontstond nogal wat tumult over. De
raad wilde "Sparta" echter niet in de
kou laten staan en besloot een éénma-
lige subsidie te verlenen. Sparta heeft
van het geld de aangeboden vaantjes
gekocht. Wethouder Geerken kon

"Sparta"
"Sparta" maakt er zelf deze zaterdaga-
vond in de sportzaal 't Jebbink voor
een talrijk publiek een leuke avond
van.
Sparta heeft duidelijk de opgaande lijn
weer te pakken, onder leiding van de
voorzitster mevr. v. Woudenberg
werd precies op tijd begonnen, ook de
jeugd gedroeg zich korrekt door de lei-
ding strak in de hand te houden zal in
de toekomst dit de nodige vruchten
zeker afwerpen.
Vooral de allerkleinste leden stalen de
harten van de meelevende ouders. Zo
tijdens de oefeningen even kijken of
papa of mama het wel gezien hadden!
"Wij kunnen al veel" zo lieten de jon-
gens en meisjes in de leeftijdsgroep
van 4 t/m 6 jaar duidelijk zien.
Rollen en kopje duikelen, ze deden
hun uiterste best.
De meisjes van 6 tot 10 jaar gingen "In
de Navy" op de Aerobic-toer. Aan de
kant zorgde Reina Groenendal met al-
lerlei handgebaren voor de nodige in-
strukties.
Grappig om te zien dat er tussen zo'n
twintig meisjes één jongetje, als echte
matroos verkleed, dapper mee deed.
Janny Kaasjager die als leidster van de
kleinste groep optrad had bij het on-
derdeey^ug en banken de meisjes
van 7 ^PB jaar onder haar hoede.
Francis Roelofs liet zien dat haar
meisjesgroep al tot goede oefeningen
op de brug in staat waren. Het was
voor Francis Roelofs toch flink oplet-
ten en assisteren deze avond.
Het oj^vdeel tafelspringen, syn-
chroon remge mat, het moeilijkste on-
derdeel balk, de hoge kast, de mini-

HOORT WIE PROEFT
KIND'REN..

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

lic \;ui "Hoor! w ie klopi daar kind'rcn)

Sint en Piet proeven eerst hij de Echte Bakker.
Dan weten /.c /.oker dat het beste wordt gegeven.

De knapperigste speculaas. De lekkerste roomhoter-
amandellet ters . De leukste marsepeinfigULirtjes,

en/. Sint en u /.ijn ver/ckerd van de beste k w a l i t e i t .

interieuradviseur

av* en zon

Voordelig?
K6K6n Itlddr... of laat het ons eens voorrekenen!
Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

ieter
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

w* naaten

tramp werden allemaal door haar be-
geleid. 'The new Beginning" (meisjes
10 tot 14 jaar) en de aerobic les voor
dames stonden onder leiding van Rei-
na Groenendal. Het onderdeel "Dan-
cing on the ceiling" met het accent op
de jazz kwam op het konto van Sandra
Hoetink.

NOVEMBER:
27 Bejaardenkring
28 Jong Gelre Algemene

najaarsledenvergadering
29 Uitvoering Krato bejaarden 's middags
29 Uitvoering Krato 's avonds

in zaal Schoenaker.

DECEMBER:
12 Jong Gelre Rockmusical
14 VRTC de Achtkastelenrijders

Veldtoertocht
16 NCVB Kerstviering
16KPO
17 N.B.v.Pl. vrouwen Kerstfeest
18 Bejaardenkring Kerstmiddag
19 Jong Gelre jaarafsluiting
20 Jong Gelre regio zaalvoetbal
22 HVG Dorp Kerstavond.

JANUARI 1987
6 HVG afd. Dorp

nieuwjaarskoffiemorgen
7 NCVB Nieuwjaarsbijeenkomst

20KPO
24 Pronkzitting „De Deurdreajers".

P.V. de Blauwkras
tentoonstelling
Klasse 1: 1. H. Boesveld; 2. J. Eulink.
Klasse 2: 1. G. Wenneker; 2. A. Biel-
derman.
Klasse 3:1. A. Sterkeboer; 2. K. Goed-
hart; 3. D. Zonnebelt.
Klasse 4: 1. D. de Beus; 2. D. Zonne-
belt; 3. G. Wenneker.
Klasse 5: 1. D. de Beus; 2. G. Arend-
sen.
Klasse 6:1. J.W.Bosvelt;2.terBeeken
Zn.; 3. D. Swarthoff.
Klasse 7: 1. D. Swarthoff; 2. J. Eulink;
3. M.J. Overkamp.
Klasse 8: l. D. de Beus; ̂ k;r Beek en
Zn; 3. H. Boesveld. W
Klasse 9: .1. J. Eulink; 2. J.A. Gossink;
3. J.J. v. Gijssel.
Klasse 10: 1. A. Bielderman; 2. J. Eu-
link; 3. J.W. Bosvelt.
Klasse 11: l.G. Arendsej^. H.Boes-
veld. •
Klasse 12: l.H.Boesveld;ZG. Arend-
sen.
Schoonste oude doffer: D. de Beus.
Schoonste oude duivin: A. Sterkeboer
Schoonste jonge doffer: J. Eulink
Schoonste jonge duivin: D. de Beus
Schoonste van het geheel: D. de Beus.
Ie hokkampioen: D. "de Beus; 2e hok-
kampioen: K. Goedhart; 3e hokkam-
pioen: H. Boesveld.

Uitslagen biljarten
VOP l - Kranenburg l 29-37; VOP 3 -
Kranenburg 2 34-35; Den Elter 3 - Kra-
nenburg 3 34-38; Kranenburg 4 - Ons
Genogen 5 36-28; Excelsior l - Kra-
nenburg l 31-39; Kranenburg 2 - Mo-
dern 3 39-30; Kranenburg 3 -Excelsior
4 35-36; Modern 4 - Kranenburg 4 34-
32.

Dash dames verslaan
Alvon/Be Quick uit
Zwolle met 3-0
De dames van Dash hebben zaterdag-
middag in een matig gespeelde wed-
strijd verdiend met 3-0 van Alvon/Be
Quick uit Zwolle gewonnen. Zo op
het oog een gemakkelijke zege. Voor-
al in de eerste set leek er voor Dash
geen vuiltje aan de lucht en werd Al-
von/Be Quick op eenvoudige wijze
met 15-6 aan de kant gezet.
In de tweede set nam Dash op gege-
ven moment een 8-2 voorsprong. En
toen zakte het Vordense team plotse-
linng in elkaar. "Wij hebben het ons
toen zelf door concentratieverlies on-
nodig moeilijk gemaakt", zo zei coach
Jaap Sanders na afloop.
De Zwolse dames bogen in deze set
de 8-2 achterstand om tot 14-14. Met
een uiterste krachtsinspanning geluk-
te het Dash tenslotte met 16-14 te ze-
gevieren. Ook in de derde set een ang-
stig spelend Dash dat deze set uitein-
delijk afsloot met 17-15.
Zaterdag 29 november gaat Dash op
bezoek bij Kangeroe in Hardenberg.
Een niet eenvoudige opgave.

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

Volleybal Dash
De uitslagen van de gespeelde wed-
strijden van de Dash teams waren als
volgt: dames: Dash 2 - SVS 10-3; Wilp
4 - Dash 5 0-3; Vios 4 - Dash 5 0-3; Al-
men l - Dash 6 3-0; Olympia 2 - Dash 8
1-2.

Adverteren
in

Contact

Meisjes: Isala l - Dash Al 3-1; ABS -
Dash Al 3-0; Dash A2 - Isala 2 3-0;
Bruvocl -Dash B l 3-0.
Heren: Dash l - Boemerang l 2-2;
Wilp l - Dash 2 1-3; Dash 4 - DSC 5 1-
2.
Jongens: Dash Al - Isala l 0-3.

Bel voor
informatie

05752

1404

SintNicolaas
houdt ook van bloemen
Bij ons nog volop

Hollandse droogbloemen
meer dan 40 soorten
per bos vanaf . 1,95
Crocus Hyacinten en Paperwhite voor de kamer

Zware Amaryllisbollen
in geschenkverpakking

Speciale aanbiedingen in
extra voordelige sierpotten.

Vele leuke kado's
kruidenazijn, aardewerk, kaarsen, kandelaars
glas, droogstukjes, planten en plantschaaltjes
DAGELIJKS VERSE SNIJBLOEMEN

Bloemenspeciaalzaak

dijkfprman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Uitslag 2e trekking
St Nicolaasaktie
Vordense Ondernemersvereniging
op 25 november 1986

VERRASSINGSPAKKETTEN

1. H. Bargeman
2. B. Oosterink
3. D. Hendriksen
4. B.'Vermeer-v.d. Wijkck
5. Janine Reerink
6. J.H. Star-Pardijs
7. Mevr. Nijhuis
8. Faddegon
9. M.A. Dekkers

10. Petra de G reef
11. H J. Reindsen
12. M. Schoo
13. Meijerink
14. H. van Beek
15. H. Harmsen
16. J. Hogendoorn
17. J. Welsink
18. H. Waarle
19. J.G. Uenk
20. G.W. Plijter
21. H. Tuin
22. Bruggert
23. A. Baars-Klootwijk
24. Mevr. Besselink-Geurts
25. Bijenhof
26. H. Arfman
27.JohanWiltink
28. Joop Boerstoel
29. Arjan-Bultman
30. Keune
31. J. Jansen
32. J. Slagman
33. J. Lenselink
34. Jennie Klein Geltink
35. J. Steenbreker
36. W.G. van Til
37. L. Overmars
38. B.R. Eijkelkamp
39. A. van Dijk-Beumkes
40. Mevr. Booltink
41. G. Teunissen
42. L. Winkelman
43. G.H. Boers
44. H. Burkink
45. A. Kamperman

VLEESPAKKETTEN

1. H. Broekgaarden
2. J. Slagman
3. Ambachtsheer
4. Mevr. Haverkamp
5. Luttikhuis
6. W. Rietman
7. G J. ten Bokkel
8. R. v.d. Staay
9. Fam. Harmsen

10. Erwin Nijenhuis
11. J. Wissink
12. Hanneke Nijenhuis
13. W. Norde
14. Riekie Willemsen
15. Joh. Bakker

Het Hoge 40
Brinkerhof 6
Garvelinkkampweg 17, Ruurlo
Dorpsstraat 59, Almen
Burg. G alleestraat 9
Het Wiemelink 12
Hoetinkhof201
de Boonk 55
Hoetinkhof 108
Het Gulik 2
Hoetinkhof 53
't Vaarwerk 15
Het Jebbink 20
Het Vaarwerk 24
Lekkebekje 2
B reegraven 91, Warnsveld
St. v. 's Gravensandestraat 11
de Eendracht 27
Almenseweg 39
Pr. Bernhardweg 5
Het Wiemelink 16
't Vaarwerk 26
Baakseweg 8
Hamminkweg 10
de Stroet 28
Zutphenseweg 43
de Haar 13
Dorpsstraat 9
H.K. v. Gelreweg 35
Kerkhoflaan 5
Christinalaan 9
Enkweg 15
Vosheuvelweg 6
Wiersserbroekweg 18
de Heurne 23 Hengelo Gld.
Hoetinkhof 63
Schoolstraat 11
de Haar 40
Schoolstraat 23, Brummen
Hoetinkhof 90
Ruurloseweg 69
Nyssinck.str. 28, Keijenborg
de Hanekamp 13
Polweg 8, Wichmond.
Hoetinkhof 155.

Tolweg 2
Het Hoge 35
de Heegherhoek 2
de Eendracht 11
Wilmerinkweg 2
Zutphenseweg 80
Beunkstege l
Het Hoge 60
Burg. Galleestraat 52
Stationsweg 7
Burg. Galleestraat 49
Insulindelaan 14
Ruurloseweg 44
Ruurloseweg 37 Hengelo Gld.
Mulderskamp 6



Wij zijn ruim gesorteerd in:

Heideplanten 1.10
Coniferen en heesters

rozen (struik, klim en stam)

LigUSter 80,- per 100 stuks Berberis

Vruchtbomen vanaf _ 10,-

Bessen- en frambozenstruiken, kas-

chrysanten - vazen, potplanten, sier-

potten.

Wintervoorraad consumptie aardap-

pelen. Pootaardappelen. Bestelling

voor levering» voorjaar 1987 (vanaf

1,75) 0,25 korting per zak van 50 kg en

op bestelling voor 1 januari 1987.

Tot ziens bij: Tuincentrum

Obbinkheide/Tieltjes
Halseweg 43, Halle. Weg van Zelhem naar Halle
Tel. 08343-1530.

GRANDIOZE MAGAZIJN VERKOOP

Ruurlo

SLECHTS 3 DAGEN
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG 27, 38 EN 29 NOVEMBER

HOUDEN WIJ IN ONS MAGAZIJN OP DE 1e ETAGE EEN GROTE MAGAZIJN VERKOOP

OP = OP
PRIJZEN LAGER DAN IN DE OPRUIMING

Te koop: Yamaha MK 100
met Ritme, geh. programm en
2 org. Luidspr. stand.
WIM DOLPHIJN,
Esweg 30, Ruurlo.
Tel. 05735-1915.

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

AUTORIJLESSEN?

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

BE nïEgEHSHGP••••••••̂ •̂•••l

PRIJSKNALLER
Kanariezaad

25 kg. goede kwaliteit

Parkietenzaad

25 kg

36,50

32,50
Groot park.zaad

25 kg 40,00
Spalstraat 12 - Hengelo G ld.

Tel. 05753-2396

's maandags gesloten

BIJ ELIESEN BENT U BETER AF

Frigidaire koeler
R-1580C

Holland Electro
Type 4400: voetbe-
diend electronisch
regelbaar van 400 tot
1200 Watt.
3 jaar
volledige QQQ
garantie ö«Kf • "

Type 4500: voorzien
van computer ge-
stuurde zuigkracht
d.m.v.
sensor
controle

(nergens goedkoper)

*%/!

Een 'killer' onderde koelers! Netto inhoud
160 liter Volautomatische ontdooiing.
Geschikt
voor onderbouw
Alm 85x55x60cm. 598.- EIGEN SERVICE

WERKPLAATS

EIGEN ANTENNE BOUW

BAAK

NIEUW AARDAPPEL-
GROENTE- EN
FRUITHANDEL

FRED
ZELDENTHUIS
MEIDOORNLAAN 18 - DIEREN
TELEFOON 08330-27220

KERSVERS BIJ U THUIS OOK BIJ U
IN DE STRAAT

LET OP DE BEL!
AAN DF INWONERS VAN VORDEN!!!!!

WIJ KOMEN ELKE MAANDAG BIJ U IN DE STRAAT!!!!

SPECIALE AANBIEDING:
3 kilo Cox
2 kilo rode Goudreinetten
1 pond zuurkool tvat|

2,50
1,49
0,39

Wij hebben ze weer volop:

- FLANELLEN LAKENS

- FLANELLEN HOESLAKENS

- FLANELLEN DEKBEDOVERTREKKEN

- FLANELLEN SLOPEN

Vele kleuren en dessins,

ook grote keuze in: gestikte dekens.

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN.

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
i'TStaal Hel r.

regenpak van N,

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VOROEN

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.

Een leukSt. Nicolaasof Kerstkado voor hem
of haar een compleet breipakket vanaf 50,-
Strengen 300 gram nu geen 17,95 maar 10,95
per streng.
Strengen 200 gram 3 voor 30,- OP = OP
Antiek en Curiosa van 1 t/m 20 dec. 20% korting

Wol- en Antiekwinkel

HETTY KUSTE R S
Wichmondseweg 1 3, Baak. Tel. 05754-980

Te koop gevraagd: 1 kracht-
voersilo van plm. 2 ton.
Tel. 05752-3459.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Worm gevoerde huis-
schoen in folkloreweefsel. 36-42.

30,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Bij HCI vindt u uw Sint Nicolaas kado
Kabelhaspel
met 25 mtr.
rubberkabel
3x1 Vz mm2 met
randaarde stekken
en 4 kontaktdozen

89.-

Zware

tegelsnijder
voor plavuizen
en wandtegels,
met
breekinrichting

45.-

.Sandvik" handzaag

type 297 18"

23.90

Bosch

decoupeer-

zaagmachine

PST50-E
350 Watt met
verstekinstelling

169.-

Bosch Haakse

slijpmachine
type 1342
2000 Watt
6500 o. p. m.
geschikt voor
0230 mm
slijpschijven

299.
Bosch
klopboor-

machine

CBS 500 RLE
„electronic"
links/rechts
draaiend,
500 Watt
13 mm boorkop

219.

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l
V Wie bouwt k i] kt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121. V
met

Televisie
reparaties

direc'
naar

uw v kman
van vert'-juwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 00750-13813
Dorpsstraat P

Vorder, Tei. uc.75?-1000

nu zwanger
Nou dan bof je, want sinds kort isde grootste baby speciaal zaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND



NAGEKOMEN FAMILIEBERICHT

In plaats van kaarten.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, de-
len wij U mede, dat geheel onverwacht, voorzien van
het Heilig Oliesel, van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa.

JOHANNES REINIRUS SCHOENAKER
echtgenoot van H.J. Holtslag

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden: H.J. Schoenaker-Holtslag
Ommen: Ben en Marion

Berry en Yvette
Zevenaar: Gerry en Wim

Renè en Martijn
Warnsveld: Frans en Marry
Brummen: Annie en Ibel

Bastiaan en Lonneke

7251 LA Vorden, 26 november 1986
Ruurloseweg 41.

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het uit-
vaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De avondwake zal gehouden worden op vrijdag 28 no-
vember om 19.00 uur in de Christus Koning Kerk, Het
Jebbink 8 te Vorden, waarna van 20.00 tot 20.30 uur
gelegenheid bestaat tot condoleren en afscheid nemen
in bovengenoemd uitvaartcentrum.

De gezongen uitvaartdienst zal plaatshebben op zater-
dag 29 november om 10.30 uur in de St. Antonius van
Padua Kerk te Kranenburg, waarna aansluitend de ter-
aardebestelling plaatsvindt op de R.K. Begraaf plaats al-
daar.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal Schoenaker te Kranenburg.

Precies wat mannen willen: 'n stevige
stapper voor 'n kleine prijs.
6-12.

69,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - tel. 1 342

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Oö juwelier
siemerink. • •••<x> opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden.

5 December ieder jaar
staat Sint Nicolaas weer klaar

om zijn verjaardag te herdenken
en... cadeautjes van de juwelier te schenken.

100 JARIGE SANDVIK
PAKT UIT

ZAAGBEUGEL KAD
Bij unkoop vin ttn tundiug
type 297-20 of 2000-22,
een «ijten-stt type 154 of een
st«*b«tH «t type 424 80,

, ontvangt U e«n Sandvik zaag
beupH kado ter marde nn
f. 9,30

Barendsen Vorden bv Zutphenseweg 15,
Vorden

SANDVIK GEREEOSCHAPJUKWERK UIT ZWEDEN

m ^
ms^sss

Dames tricot pyama Heren petten en sjaalsZakdoeken
per 3 stuks in luxe verpakking

dames van 5,50 voor 4,95
heren van 7,95 voor 5,95
kinder van 1,95 voor 1,50

in een mooie fijn gebreide
tricot kwaliteit

in gestreepte pastei kleuren
Tuunte prijs 35,- Sint prijs

met ingeweven ruiten
heerlijk warme kwaliteit
pet van 1 9,95 voor 1 5,-

sjaal van 1 9,50 voor

Dames
vinger handschoenen

Kinder polo's
in vele uni kleuren

mooie kwaliteit dames - heren - kinder
zoek deze week maar uit
op alle jacks geven wij

speciaal voor Sint

een ur\\ gebreide met lurex draad
in vele moderne kleuren.

Tuunteprijs 7,95, Sintprijs

Tuunteprijs 19,95
Sintprijs

20% koiting
DE TUUNTE IS EEN WINKEL VOL GOEDE IDEEËN OP KADO GEBIED.

HEEFT BETAALBARE FUNCTIONELE KADO S EN IS EEN WINKEL WAAR
DE KLANT NOG KONING IS

KOOPAVONDEN 2, 3 en 4 DECEMBER TOT 9 UUR

Spaanse
vachtpantoffel

in verschillende kleuren
Tuunteprijs 10,95

Sintprijs

Aanbiedingen g/g van donderdag t/m woensdag

weikoe

KJopboormachine
Black & Decker.
Type H 554, 400 Watt
motor, links/rechts
draaiend.
Van: 149,-
Voor:

Doppendoos
Mannesmann, 52-delig, met'/:" en '/«" doppen,
incl. schroevedraaierbits.'
Van: 89,-
Voor: 69-

Sint Nicolaas pakt uit met
Welkoopkado's

Looplamp
8W-TL
Van: 19,95
Voor:

-i A
I4/

Binnen- en buiten-
thermometer
Van: 27,75
Voor: 1975

Oplaadbare
zaklantaarn
Acculux Topstar; laadt
op door de lamp in een
stopcontact te plaatsen.
Van: 19,95 i r r\rvoor io,yo

Ook onder'n
tientje kunt u bij
Wel koop terecht.

Waterpomptang
Lengte 240 mm.
Van: 13,50
Voor: 990

Kabelhaspel
met 10 meter kabel.
Van: 28,95
Voor:

Korte werksokken
Diverse kleuren
Van: 12,60
Voor: 995

Prijzen zijn inclusief BTW en geldig t/m 6 december.

Handzaag
Welkoop, lengte
500 mm/20"
Van: 14,50
Voor:

Zijsnijtang
ETC 150 mm
Van: 12,25
Voor:
ETC 180 mm
Van: 12,90
Voor:

995

Ladderknechtje
De handige houder
voor kwast en verfpot
aan uw ladder.
Van: 3,80 o A r
Voor: O/4O

Telefoontang
ETC 200 mm, recht en
gebogen.
Van: 13,50
Voor:

Winterkleding

Damesregenjas
Kleuren blauw, beige
en bordeau-rood,
maten 38 t/m 48
Van: 69,60 r /
Voor: OO/—

Gevoerde winter-
laarzen
Alaska.maat 30 t/m 35,
kleuren blauw en

Suf 1960
maat 36 t/m 42,
kleuren blauwen
grijs
NU: 22,15

Commandotrui
Blauw, 100% wol,
maten
48 t/m 58
Van: 82,70
Voor:

Parka
Nevis, blauw-grijs,
maten
48 t/m 58.
NU:

Regenjack
Gevoerd, 2 kleuren,
maten

6960

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel.
Koldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

1583;

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I ! \ K E L

Velocitas organiseert
zaalvoetbaltoernooien
De Vordense zaalvoetbalvereniging
Velocitas organiseert ook dit seizoen
weer vier recreatieve toernooien. Het
eerste toernooi dat in de sporthal 't
Jebbink plaatsvindt is het Straten- en
Wijken toernooi, dat wordt gehouden
op zaterdag 3 en zondag 4 januari.
Hieraan kunnen maximaal 20 teams
meedoen. Gastspelers zijn niet toege-
staan.
De wisselbeker is momeneel in het
bezit van het team 'Tranendal" dat bij
winst de beker definitief mag behou-
den.
De inschrijving van dit toernooi sluit
14 december a.s. Het damesvoetbal-
toernooi wordt gehouden op ^janua-
ri. Het bedrijfstoernooi vindt plaats op
27 april, 11 mei, 18 mei en 25 mei. Het
familietoernooi wordt gehouden op 6
juni.

Concert
'Toonkunst Zutphen"
Op zaterdagavond 29 november a.s.
geeft 'Toonkunst Zutphen en Om-
streken" haar jaarlijkse concert in de
Hanzehof te Zutphen met medewer-
king van het Koperensemble en voca-
le solisten van de Muziekschool Zut-
phen.
Het concert bestaat ditmaal uit Engel-
se werken, daterend uit de 16e tot en
met de 20e eeuw.
Het Toonkunstkoor brengt voorna-
melijk een a capella programma, be-
staande uit motetten van Byrd, madri-
galen van Bateson en de "Flower-
song" van Benjamin Britten.
Het "Magnificat" van Purcell wordt
uitgevoerd met solistische medewer-
king van leerlingen van de muziek-
school, welke laatsten overigens ook
met begeleiding van strijkers en piano
enige aria's van Handel en Purcell ten
gehore zullen brengen.
Het Koperensemble voert eveneens
werken uit van vorengenoemde com-
ponisten, w.o. "Air en bourrée" uit de
"Watermusic" van Handel.
Het programma wordt besloten met
een gezamenlijke uitvoering van het
motet "Oh, clap your hands" van R.
Vaughan Williams.


