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Gemeente Vorden gaat bezuinigen
De financiële positie van de gemeente Vorden verslechtert in de komende jaren in een snel tempo. De be-
langrijkste oorzaak is het bezuinigingsbeleid van de rijksoverheid. Voor Vorden betekent deze bezuiniging
een achteruitgang in inkomsten van f. 123.000,- in 1984 tot f. 432.000,- in 1987.
Daarnaast zal zeer waarschijnlijk in 1984 de nieuwe financiële verhoudingswet worden ingevoerd. De be-
doeling van deze wet is tot een "rechtvaardiger" verdeling te komen van de middelen uit het gemeente-
fonds.

Voor Vorden betekent dit een daling
in inkomsten van f. 300.000,- die over
een periode van tien jaar zal moeten
worden ingeleverd. Vervolgens zal
minder geld ontvangen worden uit de
zogenaamde specifieke uitkeringen.
Dit zijn uitkeringen die de gemeenten
van het rijk ontvangen om daarmee
bepaalde taken te kunnen uitvoeren,
zoals bijvoorbeeld het instandhouden
van een bibliotheek, het sociaal kultu-
reel werk, het vervoer van scholieren
naar scholen voor buitengewoon on-
derwijs. Het college schrijft in haar
brief aan de raad dat één en ander ern-
stige konsekwenties heeft voor de fi-
nanciële positie van de gemeente.
Om de financiële problemen tijdig het
hoofd te kunnen bieden zal op korte
termijn gestart worden met een bezui-
nigingsoperatie.

Sluitende begroting
Het pakket bezuinigingsmaatregelen
dat het college voor ogen heeft (de
maatregelen besparen twee honderd
duizend gulden) heelt geleid tot een
sluitende begroting voor het jaar 1984.
Hel ligt in de bedoeling de bezuini-
gingsmaatregelen de komende jaren
verder door te t r e k k e n . Dat wil zeggen
dat de bezuinigingen in 1985 een be-
drag van f. 210.000,- en voor 1986 een
bedrag van f. 232.000,- moet opleve-
ren.

Zware verkeer wordt
voorlopig niet omgeleid

In Vorden is al vaker sprake geweest
het zware verkeer om te leiden. De
kosten h ie rvan zouden f. 1.200.000,-
bedragen, waarvan f. 600.()()(),- ten las-
te van de gemeente. Binnenkort zal de
raad een verkeersplan worden voorge-
legd waarin een aantal maatregelen

zijn opgenomen die moeten leiden tot
verbetering van de verkeerssituatie.
Er wordt voorgesteld verkeersgelei-
ders en oversteekplaatsen voor voet-
gangers in de Dorpsstraat en de Zut-
phenseweg aan te brengen, waardoor
de verkeersveiligheid in de kom van
het dorp aanzienl i jk kan worden ver-
beterd. Voor zeven middengeleiders
wordt 56.000 gulden op de begroting
uitgetrokken.
Voor de overige onderdelen voor het
omleiden van het zware verkeer, zoals
het aanbrengen van voorzieningen te-
gen geluidshinder, het verbeteren van
kruispunten en het eventueel aan-
brengen van een verkeerslichtinstalla-
tie kunnen volgens het college pas
voorstellen worden gedaan zodra
daarvoor voldoende middelen be-
schikbaar zijn.

Niet bezuinigen op
onderhoud gebouwen

Het college zal geen voorstellen indie-
nen om te bezuinigen op het onder-
houd. Gevreesd wordt dat bezuinigin-
gen op onderhoud in de toekomst
struktureel tot kostenverhoging zul-
len kunnen leiden. Ten aanzien van
de gebouwen achten B&W het nood-
zakel i jk het onderhoud, met name
aan de buitenkant van de gebouwen,
te handhaven op hel huidige niveau
teneinde de gebouwen op een verant-
woorde wijze in stand te kunnen hou-
den.
Ook len aanzien van het onderhoud
van de wegen zijn geen bezuinigings-
voorstellen gedaan.

Garandering
werkgelegenheid ambtenaren
Burgemeester en wethouders stellen

dat de werkgelegenheid van de amb-
tenaren die momenteel in dienst zijn
bij de gemeente (exclusief onderwijs)
wordt gegarandeerd.
Wel zal bekeken worden of bij voorko-
mende vakatures, de vakature nog
vervuld moet worden. Als dit niet het
geval is zal dit gepaard dienen te gaan
met het afstoten van taken, alhoewel
dit slechts in beperkte mate mogelijk
is.

Ophalen huisvuil
Wanneer de gemeente Vorden ver-
plicht wordt in de toekomst het huis-
v u i l wekelijks in het buitengebied op
te halen dan zullen de kosten met
50.000 gulden toenemen, hetgeen tot
gevolg heelt dat het tarief van de afval-
stoffenheffing met circa 22 gulden zal
moeten worden verhoogd.
Zoals bekend hebben B&W hiertegen
beroep aangetekend. De leges en de
hondenbelasting zullen met vier pro-
cent worden verhoogd. De bcgrale-
nisrechten stijgen met tien procent.

Geen verhoging
onroerendgoedbelasting

B&W achten het onjuist de onroe-
rendgoedbelasting ie verhogen, aan-
gezien dit een te grote financiële be-

voor de inwoners zou beteke-

Subsidies aan
verenigingen worden

ontzien
Het college acht het goed kunnen
funktioneren van de plaatselijke en
kul turele verenigingen van groot be-
lang.
Niet alleen vanwege het feit dat de
mensen meer vrije tijd krijgen, maar

ook de steeds toenemende werkeloos-
heid maakt een levendig vereni-
gingsleven noodzakelijk. Het overleg
met de fraktievoorzitters is voor ons
aanleiding geweest om de subsidies
aan verenigingen zoveel mogelijk te
ontzien. Wel menen wij een beroep te
mogen doen op de besturen van plaat-
selijke verenigingen om na te gaan of
bezuinigen in hun uitgaven niet mo-
gelijk zijn.

De verenigingen dienen de subsidie
van de gemeente niet als een vaste in-
komensbron te beschouwen. Uit-
gangspunt dient te zijn dat de ge-
meente pas subsidie verleent als dat
nodig is en de vereniging zonder die fi-
nanciële steun van de gemeente geen
goed beleid kan voeren.
Voorts dienen de verenigingen de
zelfwerkzaamheid van de leden zo-
veel mogelijk te bevorderen zodat een
verlaging van de kosten kan worden
bereikt. Tot zover het college.

Bezuiniging
A Sporthal

Onder meer door minder onderhoud
zal er het komende jaar ook bezuinigd
gaan worden op de sporthal. Minder
energiekosten, salariskosten e.d. le-
vert in totaal 34.000^wlden op.
Minder onderhoud ^pde gemeente-
lijke sportterreinen levert een bespa-
ring op van zeven duizend gulden.
Daarbij komt nog eens bedrag van
133.000 gulden zijnde een hogere ver-
goeding voor het gebruik van de sport-
akkomodaties in Vorden.

Mede door het dalen van het aantal
leerlingen kan de gemeente ook een
(linke bezuiniging toepassen op het
gebied van onderwijs.

Verandering politie

Zoals algemeen bekend is het wegge-
drag van jeugdige verkcersdeelne-
mers niet wat het zou moeten zijn.
Vooral als zij in grote groepen rijden
worden de gedragsregels massaal
over t reden. Hel is verbijsterend in
welke mate jongeren z ich /e l fen ande-
ren in hel gevaar brengen door:
- geen voorrang Ie v e r l e n e n
- in verboden r i ch t ing te r i j d e n
- met drieën (en meer) naast e lkaar te

rijden
- naast e lkaar te b l i jven ri jden als de

verkeerss i tuat ie di t niet toelaat
- zonder l icht te rijden en
- over voetpaden/trottoirs te rijden.

Zowel maa t schappe l i jk als in het ka-
der van de verkeersveiligheid vraagt
dit negatieve verkeersgedrag om extra
aandacht . In overleg niet j u s t i t i e is clan
ook besloten om voortaan n ie t meer
te waarschuwen, maar elke overtreder
(ookjongeren tussen 12 en 16jaar) on-
middell i jk Ie bekeu ren . Dit n i e t a l l e en
tijdens de schoolspits en voor korte
tijd, doch op al le uren van de dag en
voor altijd. Het weggedrag bij door
verkeersbrigadiers beveiligde over-
steekplaatsen krijgt extra aandacht zo-
wel van politie als van just i t ie zijde.
Hoewel de po l i t i e zich terdege bewust
is nooit in staat te zijn om a l le ongeval-
len die een gevolg zijn van een ver-
keersovertreding te kunnen voorko-
men, rekent zij er echter wel op dit
aantal merkbaar te kunnen terugbren-
gen, mede doordat ook extra aandacht
aan de technische toestand van de
fietsen zal worden besteed.
l let spreekt vanzelf dal de pol i t ie a l l e s
in het werk zal stel len om zelfs maar
de schijn van een "heksenjacht" te

ve rmi jden . Nicl voldoende kan wor-
den onderstreept dat haar maar één
doel voor ogen staat; "de veiligheid
van jongeren ze l f en van a l le verkeers-
dcelnemers te vergroten". Bij dit stre-
ven r e k e n t zij op de medewerking en
het begrip van de ouders.
De jeugd zal middels de scholen van
dit veranderde optreden in k e n n i s
worden gesteld. De ouders wi l l en wij
gaarne middels de pers in l i ch ten .

Jong Gelre
Voor de maand november heelt Jong
Gelre weer verschil lende act ivi te i ten
op het programma staan. Op vrijdag 4
november v ind t de j a a r l i j k s e dropping
plaats waarbij het vertrek is om 20.00
uur vanaf Hotel Blocmendaal. De
dropping is ui tgezet door de leden E.
Knoei en H. Oortgiesen. Eventuele
nieuwe leden zijn van harte welkom
op deze avond. Op vrijdag 1 1 novem-
ber zal er weer geoefend worden voor
de regionale volleybal competi t ie van
regio West Achterhoek, die op 18 no-
vember weer van start gaat in het
Dorpsccntrum. Op maandag 14 no-
vember heelt de agrarische commis-
sie de heer Kevelam, voorlichter van
het consulentschap voor Rundvee-
houderij, uitgenodigd om het een en
ander te ve r t e l l en over in hoeverre het
nog verantwoord is om die ene koe
meer te houden ook ten aanzien van
ruwvoerder voorziening, economie en
arbeid.

Verder vindt er een bestuursverkiez-
ing plaats in de agrarische commissie
van Jong Gelre op deze avond bij l lo-
tel Bloemendaal om 20.00 uur.
Op 25 november vindt de najaarsle-
denvergadering plaats bij Hotel Bloe-
mendaal. Op de agenda staal o.a. de
bestuursverkiezing. Na alloop hiervan
zal er een film worden gedraaid.

Vrouwen in de WD
"Vrouwen in de WD" is weer aktief!
Op woensdag 9 november a.s. komt
de heer drs. A. van der Houwen, sek-
re tar i s van de Kamer van Koophandel
/u tphen en lid van de Provinciale Sta-
ten van Gelderland, spreken in hotel
Hakke r .
Onderwerp: "Waarom zou je liberaal
zijn?" In l i ch t ingen b i j mevrouw A.
Burbach, tel. 1820.

Rabobank bereikte
100 miljoen
Op maandag 31 oktober j.1. hield de
C'oöp. RaüTeisen-Boerenleenbank
"Vorden" B.A. haar 77e jaarvergade-
ring in hotel Bakker . Het jaar 1982 is
voor de bank bevredigend verlopen,
aldus de voorzitter.
Het balanstotaal passeerde de 100
miljoen. Ook de omzet op de rekenin-
gen nam weer toe en hier werd de
mijlpaal van l mil jard bijna bereikt.
De winst ten bedrage van f324.800,-
werd aan de reserve toegevoegd. De
ontwikke l ingen over het jaar 1983 zijn
gunstig.
De ui tzet t ingen, die de laatste jaren
niet veel groeiden, zijn dit jaar fors
gestegen. Aan het slot van de verga-
dering deelde de voorzitter nog mee,
dat de basis-rente voor variabele le-
ningen per O l - l 1-1983 verlaagd wordt
tot 7.7",.

Jeugddienst
De Jeugddiens t commissie van de
l l e rvormde Gemeente nodigt ons uit

om a.s. zondagmorgen 6 november de
Jeugddienst mee te maken in de Vor-
dense Dorpskerk.
Ds. J.P. van der Veen uit Apeldoorn
hoopt deze dienst te leiden. Thema:
"Werk en geen werk". Het Apeldoorn-
se koor: "The Young Church Singers"
heeft medewerking aan deze Jeugd-
dienst toegezegd. Iedereen is zeer
welkom. Na de dienst is er koffie in
"De Voorde". Dat wil ook een ont-
moetingsmoment zijn.

Avonddienst a.s. zondag
Er is ook een avonddienst in de Her-
vormde kerk op a.s. zondagavond 6
november, de eerste zondag van de
drie zondagen van de voleinding. (Na
dit trio is het Advent en begint het
nieuwe Kerkelijk jaar, op zondag 27
november).
Overeenkomstig het leesrooster van
de landeli jke Raad van Kerken is in de
avonddienst de Evangelie-lezing: Lu-
cas 20:27-40. Een moeilijk gedeelte!?
Een academische vraag, van toen? Of
is het meer en ook voor ons van bete-
kenis, mensen van nu?

Bijbelkring woensdag 9 nov.
Ds. Veenendaal hoopt de reeds be-
gonnen, gezamenlijke B ij bel k ring
over het Bijbelboek Prediker voort te
zetten op woensdagavond 9 novem-
ber, in "De Voorde", Kerkstraat 15.
Ook zij die voorde eerste keer komen,
zijn er zeer welkom. Gelezen, inge-
leid , besproken worden hoofdstuk 3
en 4 van "Prediker".

Aktie gast aan tafel
Ti jdens , na de Dankdienst voorgewas
en arbeid op woensdagavond 2 no-
vember j.1. is door de Hervormde Dia-
konie opnieuw gestart met de aktie:
Neem een gast aan tafel . Bij de uitgan-
gen v a n de Dorpskerk en ook bij de
u i tgang van de Wildenborchse Kapel

Port betaald
Port payc
kantoor Vorden

liggen de komende zondagen nog wel
opvouwbare spaarkartonnetjes om
mee te nemen en om-te-gebruiken.
De aktie-periode loop nu door tot de
Biddag, de tweede woensdag in maart
1984, woensdag 14 maart. Het is goed
een-gast-aan-tafel-te-nemen om zo bij
te dragen tot blijvende voedselverbe-
tering in arme landen zélf.
Fijn dat vele gezinnen inderdaad mee-
deden en weer meedoen! De op-
brengst van de voorbije aktie-periode
hopen we binnenkort te kunnen mel-
den, namens de Diakonie van de Vor-
dense Hervormde Gemeente.

Meer ruimte
De Kerkvoogdij van de Hervormde
Gemeente heeft in de Vordense
Dorpskerk een bank laten weghalen
om zo meer ruimte te maken voor rol-
stoel-rijders/sters. Het is de laatse
bank geworden bij de deur naar de
kerkeraadskamer, links voor de kan-
sel. (Kan ook rechts zijn, het is maar
hoe je het bekijkt; en dat geldt vaker
zo!)
Zo kunnen zij een plaats vinden in-
het-midden-van-de-gemeente en
hoeven zich staande in het pad geen
sta-in-de-weg meer te voelen. En dat
zijn ze ook niet. Op genoemde plaats
staan nu ook enkele stoelen voorzien
van een bijzonder heldere geluidsver-
sterker. Bij de ingang van het kerkge-
bouw in de Kerkstraat is onlangs een
zacht glooiende helling aangebracht,
zodat het binnenrijden per rolstoel
vergemakkelijkt is.
Het verzoek van een paarweken terug
wil len we mede namens Koster Eg-
gink graag nog eens herhalen: Wilt u
s.v.p. geen fietsen plaatsen, daar in de
hoek?! Dit ter wille van het goed kun-
nen nemen van de bocht, de in- en ui t-
draai. Hartelijk dank voor uw mede-
werking.

Gezamenlijke leerhuis-avond
De eerstvolgende leerhuis-avond is
gepland op donderdagavond 10 no-
vember, in "De Voorde", Kerkstraat
15. De heer Versloot uit Ede is door de
gezamenlijke commissie voor Vor-
ming en Toerusting gevraagd in te lei-
den hetondewerp: Ouders, kinderen,
onderwijs, schoolkeuze. Eenieder is er
hartelijk welkom.

GEBOREN: Herbert Heuvelink; Co-
rine Bos.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: M.H.J.M. He lmink en
A.Th.A. Schooltink; Th.H.J.J. Voss-
kühler en J.M. de Rochemont.
OVERLEDEN: J. Wiekart, oud 79
jaar.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 6 november 10.00 uur: ds.
J.R. Zijlstra, Viering H.A.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra, Viering
H.A.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 6 november 10.00 uur: Ds.
J.P. van der Veen (Apeldoorn) Jeugd-
dienst m.m.v. "The Young Church
Singers" Apeldoorn.
19.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink, Evan-
gelie-lezing: Lucas 20:27-40

WEEKENDDIENST HUISARTS
5 en 6 november: dr. Vaneker, tel.
2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 5 november 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dr.
Wechgelaer, tel. 1566. Tevens avond-
en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
5 en 6 november P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel.05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
November: mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

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

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te
Hengelo 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. Len-
selink. 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.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



\footrdcli Geldig van 3/11-9/11 '83

Puntjes of boUetjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Amsterdamse
rozijnenslof
800 gram

0?8
Q?8
389

allerlei

Kop en schotel
beige van 2r25 voor

Mok
beige van 2-55 voor

Valvoline motorolie
20W5041iter-i&95

Warmwaterzak
duo rib zware kwaliteit 7r75-

Dr. Zimmerman
T.V.kan
met decor l Itr.

14?5
149
149

14?5
595

Kaarslamp
25 Watt kleine fitting

Brievenbustochtstrip
van 3r7-5-voor

Caveau wijn
rood, wit of rosé 445

appelsap
puur natuur

Roosvicee

Riedel goudappeltje
-iak l Itr. V.S. prijs e roodmerk

Nutricia chocomel
l Itr

Venz chocohagel
melk of puur pak 400 gr.

Jif
extra grote flacon 750 ml nu 2?8

26?5Pampers draagpak
alle soorten V.S. prijs
+ spaarplan voor 15.-terugviabankofgiro
bij aankoop van 4 pak

Krevenbroek room-
boter zandgebak
pak van 4rë9-voor

P.K. kauwgom
normaal of blauw 4

159
149

SmelQus
pak van 4r£7 voor

Blue band margarine
pak 250 gr. V.S. prijs

Koffiekaatje
fles 0.7Itr..&9&

Rodi worst
400 gr. 4^95-

Zeeuwse mosselen
pot 220 gram 4^98-

Andy
set a 2 flessen 3r9ë-

149
l ?9
Q89
8?5
159
159
279

vacuüm gemalen, dubbelpak
2 X 250 gram, deze week
Royco ossenstaart-,
rundvlees- of
koninginnesoep
pak van -1̂ 29 voor

Gulden krakeling
pencee's
pak 5 stuks 4^48-

Eiskonfekt
200 gram AS9

Arks choco waaiers
250

0?8

Q99
229
179

Tempo zakdoekjes
pak 10 X l O stuks .L89-

Washandjes
assorti kleuren Ör89-

bloemen
Supermooie Azalea 595
U heeft er veel plezier van door dagelijks te
sproeien, de potgrond vochtig te nouden
en hem een warme standplaats te geven

5 leuke
Vetplantfes

per stuk

Lange Sonia Rozen
boeket a 7 stuks
-f gratis zakje Substral

450
125
495

groenten
0?8

Geldig van 3/11 t/m 5/11 '83

Spruiten
kilo, max 2 kg per klant

Voor opslag contracteerden wij een partij
l ste kwaliteit Klei-aardappelen
Bintfes
baal a 12.5 kilo
Snoep verstandig, eet dagelijks
Hollands fruit:
Red-Jonathan
3 kilo

Bron van gezondheid:
De echte
Jaffa Grape Fruit
8 stuks voor

Kiwifruit
met receptentips, 2 stuks
Ma. 7/11:
Preivandeklei
kilo

DL a/ii:
Panklare Boerenkool
500 gram

Wo.9/11:

Panklare Rode Kool
500 gram

Goudreinetten
l kilo

695

2?5
leid:

450
179
Q98

O?»

059
128

slijterij
Floryn jonge
jenever l Itr. deze week

Floryn citroen-
brandewijn l liter nu
Bootz likeur
alle soorten fles 0.7 Itr.
+ gratis glas bij elke fles

14?5
10?5
11 ?5

Chateau Pontet - Canet
1980 per Hes
örand cru classé appellation
Pauillac contrólée

1750
Een rode bordeaux, goed op dronk, maar
een paar jaartjes wachten zal u zeker niet
teleurstellen

675Chateaux de Goëlane
1982, per fles
appellation entre-deux-mers contrölée.
Een uitmuntende witte bordeaux, uit-
schenken op een temperatuur van ± 15°C.

slagerij
Geldig van 3/11 t/m 5/11 '83

Hamlappen
hele kilo

Frikandeau
500 gram

Schnitzels v.d. ham
100 gram

Verse fijne
hele kilo

Nasivlees
500 gram

Varkenslever
500 gram

Schenkel met been
500 gram

Varkenslappen
met been
hele kilo

j

998
598
149

498
228
498
798

Maandag t/m woensdag; 7/11 t/m 9/11:

Runderborstlappen
hele kilo

Rundergehakt
500 gram

Magere speklappen
hele kilo

998
498
698

vleeswaren
Geldig van 3/11 t/m 9/11 '83

Slagersachterham
100 gram

Gekookte gelderse
200 gram

Kalfsroïlade
100 gram

Saks
200 gram

Rolspek
100 gram

Slagers slaatje
± 150 gram

169
198
198
109
Q98

zuivel
Coberco vla naturel

Coberco hopjesvla
0.5 Itr.

Goudse kaas
jong belegen kilo

Paturain

139
079
795
189

Een sneeuwster voor een dichter.
Een hardwerkend echtpaar uit Almen,
had weinig tijd en wilde niet langer talmen.
Bij de V.S., wisten ze, was bijna alles onder
één dak
Ze kregen geen spijt, o wat een gemak.
En wat de prijzen betrof, konden ze wel
galmen.

B.D. te E.

MA RKT
uw kw,

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden
prijs!

44/'83



Geboren:

CORINE

dochter van

Rob Bos
Elly Bos-Kaemingk

De Boonk 53
7 2 51 BT Vorden
26 oktober 1983

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

PAUL

JasperZweverink
Marjan Zweverink-

de Jonge

7251 BL Vorden, 31 okt.'83
Het Jebbink4

Wij willen u bij deze nog heel
hartelijk bedanken voor al uw
belangstelling, bloemen, ka-
do's en gelukwensen die wij ter
gelegenheid van ons huwelijk
op 7 oktober hebben ontvan-
gen

WILCOENTINY
EIJKELKAMP

November 1983
Hoetinkhof 1 97
7251 WH Vorden

Wilt U een heerlijk Specu-
laasje? Ga dan naar

echte bakker

ASSELT
[ " • /i l ; . ' . • . . " i . ' l 1384

U zult proeven dat het smaakt.

Gymn. ver. „Sparta"

UITVOERING
12 nov. a.s. in de Sportzaal

aanvang 18.45 uur,
zaal open 18.15 uur.

Voor de diepvries leveren wij
hele en halve varkens voor
5,75 per kg.
Voorhouten per kg. 7,95
Achterbouten per kg 9,95
SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32, Tel. 1470
Vorden.

Vogeltentoonstelling

"De Vogelvriend" Vorden
op 5 en 6 november a.s.

in zaal Schoenaker
(Kranenburg)

Open voor publiek

zaterdag 5 nov. 1 o 22 uur
zondag 6 nov. 10 ie uur

Gratis toegang
Verkoopklasse aanwezig.

Hr. van Dorsten signeert zijn
boek de mulder en 't menne-
ken bij Loga van 10.30 tot
12.30 uur.
Zaterdag 5 november.

STAATSLOTEN
De verkoop begint maan-
dag 7 november 1983.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30-1 2.30 uur en's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Te koop: complete dia-uitrus-
ting. Alles in prima staat.
Tel. 05753-2379

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

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag thermolana
halfwol ondergoed.
Verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

LEGO
BAZAR SUETERS
VOROEN - KRANENBURG

Op maandag 7 novembera.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren

JAN EN GERRITJE
VANTIL-STRAATMAN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in café-rest. "de Uitrusting", Kap-
perallee 89 te Eefde.

"Broekslag" november 1983
Koekoekstraat 15
7233 PB Vierakker.

30 30
Dertig jaar Vordens Toneel

Lustrumuitvoering op zaterdag 12 november a.s. in het
DORPSCENTRUM

Wij spelen 't blijspel

,Alleen op de wereld en Co'
van J. Hemmink-Kamp.

Kaarten in voorverkoop bij de leden,
op vrijdag 11 november van 19.00 uur - 20.00 uur

in het Dorpscentrum en voorzover aanwezig,
's avonds a.d. zaal.

NA AFLOOP BAL!!!
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

Entree f 5,- per persoon

Verwen uw voeten
met deze perfekt
zittende pantoffel, "̂
die steun geeft en
bovendien lekker warm is
Styled by Blenzo

34,95

Een comfortpantoffel
die u met plezier
draagt en de juiste
steun geeft.
Styled by Rohde

39,95
Wie de slof past
warm gevoerde
velour heren
pantoffel,die aan
elke voet past.
Echte thuismode
voor mannen.

59,95

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

Kado idee
DE NIEUWE

TOON HERMANS ,,,„

GEBONDEN 14,90

RAADHUISSTRAAT 22, TEL. 05752-3100.

Gymnastiekvereniging

'

Op zaterdag 12 november a.s. geeft
„Sparta" haar

UITVOERING
met een gevarieerd programma van al
haar afdelingen.

Aanvang 18.45 uur. Zaal open 18.15
uur.
Plaats: Sportzaal aan het Jebbink

Nieuw in ons assortiment

Marklin treinen*
Ook onderdelen hebben wij in voor-
raad.

Ter kennismaking:

Complete trein + trafo slechts 89-
Bij:

Bazar SUETERS
DORPSSTRAAT 15, TEL. 3566

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Poelier
J.H. Hoffman^

Kuikenborststukken k io 7,45
Franse buiten kip 8,25
Hele soep kip 4,75
Kiprolladeschijven per stuk 1,50

DE VAIIWEIDE

20 narcissen-
bollen 4,50

eigen kweek

1 bos kaschrysanten

2 voor 8,50

2,75

GROTE KEUZE IN ALLE SOORTEN BLOEM-
BOLLEN EN HEESTERS VOOR DE TUIN

Bakkerij 't StOepje Spakenburg

PEPERNOTEN
uit eigen bakkerij, 500 gram van 3,50 voor 3

Veel keuze en lage prijzen
bij uw vakmanschoenwinkelier

o.a. zwarte

DAMESPUMPS
met sierlijk hakje

Blenzo kunstieren

MUIL
25,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Vorden, tel. 1272

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING?

Vorden
tel. 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
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

Gymn. ver. „Sparta"

UITVOERING
12 nov. a.s. in de Sportzaal

aanvang 18.45 uur,
zaal open 18.15 uur.

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

•M
* Plaatmateriaal
* Deuren, Kozijnen en Ramen
* Schroten
* Isolatiemateriaal
* Rolluiken enz.

Alles op maat gemaakt naar:

flRUI
U bent welkom aan de Burg. Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijnen speciale prijzen.

Na een ontspannend avondje voor deze open
haard kunt u een blok hout in de haard wer-
pen, het kacheldeurtje sluiten en naar bed
gaan zonder enige zorg te hebben voor spat-
tende vonken. Gedurende de nacht bent u
verzekerd van warmte. Uw open haard is ver-
anderd in een efficiënte en betrouwbare
houtgestookte kachel.

J0TUL
OFNORWAY

J0TUL dtttor

boreqdseii
Zutphenseweg 15, Vorden Tel. 05752-1261

Enkele gebruikte zadels.
Een praktisch nieuw ponyza-
del.
Kerkhoflaan 5, Vorden.

Stomerij vooi Vorden e.o.

Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Unieke 1-dag-service.

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike-
bomen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Auto onderhoudsmiddelen
voor lak en onderzijde,

Cockpitspray
Anti-roestset
Hulpstartkabels
Sleepkabels
Pechlampen
Setjes autolampen
Tankdoppen met siot

v a 7,50

v a 6,50

v.a. »Jf l ü

Acculaders
Autoradio's
Mistlampensets
Mistachterlampen

Lakspuitbussen voor elke auto
Diverse leuke billijke accessoires.
Komt U eens vrijblijvend bij

Autoshop Kuypers
kijken. Dorpsstraat 12, Vorden. Tel. 05752-1393



WIJ ZIJN ZO BRUTAALOM

Aan de computerspelletjes rage kan de Sint zich NU KAN
IEDEREEN
MEESPELEN

nu niet langer onttrekken. Want voor de te gekke prijs
van 29,95 hebt u vanaf 5 december geen kind meer
aan uw kinderen.

Sint kan z'n hart bij ons ophalen. Voor jongens en
meisjes, voor het hele gezin hebben we fantastische
verrassingen in de winkel.

Alles even goedkoop, doordat het razend brutaal
is ingekocht Want ook wij spelen graag voor Sinterklaas.

BANKETLETTER
ROOMBOTER ÖCA
400
gram

FISHER PRICE FARMSET 995

KAPKOP SOPHIE * ]495

«i SPELLEHES
GROTE BABYPOP
50 cm

POPPENMEUBELTJES
diverse soorten

Kies uit
diverse
spelletjes.

SIKU AUTOOTJES

VERFDOOS
mot viltstiften en wasknjtjes

KINDERPUZZLE'S
diverse soorten

TISSUE
TOILET

BARONIE
CHOCOLADELETTER
135 gram, melk of puur

ECHTE LIMBURGSE
VLAAI

8x200 vel
250 gram

KLEUTERTAAI
zak 500 gram

BRADO BAK EN BRAAD
pakje 200 gram

appel of abnkozen,
27 cm

BORDEAUX
rood, fles 0,7 liter VOOR

Verkrijgbaar in onze filialen met een groente-afdeling.
Prijzen geldig t/m 5 november 1983.

KOGELHARDE SPRUITJES 100
NET 750 GRAM \Li

GRANNY SMITH
APPELEN

ERU GOUDKUIPJE
100 gram ._

00 BRUINE BONEN OF
KAPUCUNERS
heel blik

KNOLSELDERY
2 KILO

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 5 november 1983.

MAGERE HAMLAPPEN o |]95

VOINY HALFVOLLE
KOFFIEMELKflacon 1065 gram

AUGURKEN C
zoetzuur, 3/4 pot

JAC.HERMANS

PER STUK
70 GEHAKT HALF OM HALF 7Qi: SPLITERWTEN
l l _ KILO/ y«/ zak 500 gram _

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN
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Uitvoering
Toneelver. Krato
Krato is weer druk aan het repeteren
voor een nieuw stuk. Zaterdag 10 de-
cember wordt de jaarlijkse uitvoering
gegeven in zaal Schoenaker. Men
komt dan op de planken met het stuk
"Hartjes aan 't spit", een blijspel in
drie bedrijven.
's Middags om 2 uur wordt het stuk
voor de bejaarden opgevoerd, 's
Avonds wordt het stuk wederom op-
gevoerd om 8 uur.
Wilt U een avondje lachen en genie-
ten, kom dan naar de uitvoering van
Krato.
Iedereen is van harte welkom. Tot
ziens op 10 december.

30 jaar
Vordens Toneel
Deze maand viert de toneelvereniging
"Vordens Toneel" haar 6e lustrum.
De vereniging verheugt zich in een
behoorlijke populariteit, gezien ten-
minste het publ iek dat ze weet te trek-
ken met haar uitvoeringen.

Zou de populari tei t gemeten worden
naar het ledental, dan zou dat niet zo
zijn, want het aantal leden is nooit erg
groot geweest in al die jaren.

Waarschijnlijk is dit gebrek aan be-
langstelling om lid te worden van een
toneelvereniging geen kwestie van
het wel of niet populair zijn van to-

neelspelen, maar heeft het te maken
met een schroom die veel mensen
voelen om zich op deze manier te la-
ten zien.
Kom mensen, toneelspelen is een
heel gezellige vrijetijdsbesteding en
bovendien kan men met zo'n hobby
weer anderen plezieren.
Zaterdag 12 november a.s. geeft Vor-
dens Toneel een lustrumuitvoering in
het Dorpscêntrum.

Het stuk "Alleen op de Wereld en Co"
van J. Hemmink-Kamp zal ten tonele
worden gebracht, en het leuke van dit
stuk is, dat bijna alle leden van Vor-
dens Toneel er in meespelen.
Het is de moeite waard! Misschien
laat u zich hierdoor overhalen ook lid
te worden.

Gemeentenieuws
l e l e loon g e m e e n t e h u i s 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323 . O p e n s t e l l i n g gemeen tehu i s : maandag- t /m v r i j d a g m o r

S.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - S p r e e k u u r b u r g e m e e s t e r Mr . M. V i i n d e r i n k : v o l g e n s a f s p r a a k - S p r e e k u u r we thou
( i cc rken : vr i jdag van 10.00 tol l 1.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r I I . A . H o g e h e l m a n : d o n d e r d a g van l 1.00 to t 12 .00 u u r .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen
besluiten van de overheid en wel bij
het orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van be/.waar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling I ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift B INNEN 30 DAGEN na
de datum van publ ika t ie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer B.T. Rondeel, Ruurlo-
seweg 42 te Vorden, voor het bouwen
van een opslagruimte aldaar.

2. Militaire oefeningen
Van 7 november 8.00 uur tot en met
K) november 12.00 uur zal er een vcr-
kenningsoefening worden gehouden
langs de openbare wegen tussen Lo-
chem-Vorden-Hengelo en Zutphcn.
Tijdens deze oefening zal er gebruik
worden gemaakt van losse munitie.
Toestemming tot het betreden van
part iculier terrein is verleend.
Van 8 november 9.00 uur tot en met 9
november 15.00 uur zal er in deze ge-
meente een verkenningsoefening te
voet worden gehouden. Tijdens deze
oefening zal er gebruik worden ge-
maakt van losse munit ie . Toestem-
ming tot het betreden van par t icul ier
terrein is verleend.

3. Vergadering (iewestraad
De/e vergadering wordt gehouden op
9 november 1983 in de kantine van
het gemeentelijk Energie en Waterlei-
dingsbedri j f te Deventer, Zutphense-
weg51006.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
/. (jcwc.st Midden-IJssel.
- begroting voor het dienst jaar 1984;
- onderzoek naar potentiële lokatics

voor het storten van afvalstoffen;
- voorziening vacature in de commis-

sie voor Volksgezondheid, Milieu-
zaken, Hulpver lening en Brand-
weeraangelegenheden.

2. D i si r k -tsgezo 11 d heul ui i ei IM
- begroting voor het d iens t jaar 1984;
- verzorging medische advisering

huisvestingsaangelegenhcden
Stichting Woningbouw Olst.

3. Regionale brandweersamenwerking
- begroting voor het dienstjaar 1984;
- plaatsing basisstation Colmschate.

De stukken betreffende deze verga-
dering kunt u inzien ter secretarie, al'd.
1.

4. Isoleren van woningen
Het nationaal isolatieprogramma, in
1978 door de toenmalige regering in-
gesteld, heeft als doelstelling in 1990,
2,5 miljoen woningen te hebben geï-
soleerd. Teneinde één en ander zo-
veel mogelijk te bevorderen en op de
juis te wijze te laten geschieden volgen
hier enkele aanwijzingen voor diege-
nen die zelf tot isoleren willen over-
gaan.

Kierenjacht
Het allereerste waar je aan denkt is
wel de 'kierenjacht'. Onder deuren,

langs kozijnen, door slechte raamslui-
tingen, op veel plaatsen komt een
stroom koude lucht ons huis binnen.
Er zijn veel manier om die licht-
stroom buiten te houden. Maar pas
op: mens, dieren en gastoestel hebben
wel verse lucht nodig. Wie zijn huis
dus goed kierdicht maakt moet regel-
matig bewust ventileren.
Het plezierige van deze eerste stap
naar energiebewuster stoken is wel
dat je het allemaal zelf kunt doen. Het
opsporen is weliswaar een secuur
werkje, maar voor iedereen te doen.
En het verhelpen van tocht is zelfs
voor een beginnend doe-het-zelver
aan te pakken. In elke doe-het-zelf-
zaak zijn talloze hulpmiddelen en ma-
terialen te krijgen om het tochtpro-
bleem bij u thuis voor een redelijk be-
drag uit de wereld te helpen. Boven-
dien zal men u daar graag met raad en
daad terzijde staan als u met vragen
zit

Doe-het-zelven
Niet alleen het oplossen van het tocht-
probleem kunt u zelf doen. Ook echte
isolatiemaatregelen zijn voor doe-het-
zelvers in een aantal gevallen aan te
brengen. Voor andere zaken zal de
hulp van de vakman onontbeerlijk
zijn.
Laten we het huis eens afgaan en kij-
ken.wat zelf gedaan kan worden en
waarvoor beslist vakkundige hulp no-
dig is. Beginnen we bij het dak: isola-
tie van een schuin dak aan de binnen-
kant (op de zolder dus) is een kar-
weitje voor de doe-het-zelver. Ge-
bruikt u zolder of vliering niet, dan
kunt u misschien ook volstaan met het
bedekken van de zoldervloer met een
isolatielaag. Ook een plat dak is voor
een doe-het-zelver aan te pakken. De
isolatielaag moet in dat geval bovenop
de bestaande daklaag worden aange-
bracht.
Gaan we naar de muren van het huis:
dat is een aanzienlijk moeilijker geval
voorde doe-het-zelver. Heeft het huis
een spouw, dan zal de vakman eraan
te pas moeten komen. Alleen in het
geval van massieve muren bestaat de
mogelijkheid aan de binnenkant zelf
isolatie aan te brengen.
Maar een huis bestaat uit meer dan
muren, er zit ook glas in en vaak zoge-
naamde borstweringen. Voor die
laatste is in veel gevallen een radiator
van de c.v. geplaatst. Als deze borst-
wering niet wordt aangepakt, gaat veel
warmte van de radiator vrijwel rechts-
treeks naar buiten. Een eenvoudige
isolatielaag tussen borstwering en ra-
diator brengt dan ui tkomst en be-
spaart erg veel.

Rennen
Wat de ramen betreft zijn er twee mo-
geli jkheden: dubbelglas of voorzetra-
men. Voor de doe-het-zelver is het
laatste een karwei waar wel enige han-
digheid voor nodig is, maar zeker niet
onmogelijk. En het maakt in de ener-
giebesparing niet uit of u dubbelglas
laat aanbrengen of voorzetramen
plaatst .
In de besparing in uw portemonnee
daarentegen wel. Er z i jn tegenwoor-
dig verschi l lende systemen van voor-
zetramen in de handel, waarbij een
uitvoerige beschrijving wordt gele-
verd. Dubbelglas moet u aan de vak-
man overlaten.
Houden we in het rijtje van isolatie-
mogelijkheden nog de vloeren en de
leidingen over. Via de houten of be-
tonnen vloer van uw huis gaat even-
eens warmte verloren. Met betrekke-

lijk eenvoudige en goedkope maatre-
gelen is daar iets aan te doen. Bij elke
doe-het-zelfzaak zijn materialen te
krijgen om de begane grondvloer aan
de onderkant (dus in de kruipruimte)
te isoleren. Datzelfde geldt overigens
voor de materialen om de leidingen
van centrale verwarming (en warm
water) te isolerlen. Loopt zo'n leiding
door een onverwamde ruimte, dan
gaat bij het transport van het warme
water daardoorheen veel van de
warmte verloren. Een simpel jasje om
de leiding scheelt een stuk.
Hierna treft u een overzicht aan waar-
in kosten en besparing naast elkaar
zijn gezet. Over doe-het-zelven heeft
het ministerie van Volkshuisvesting
een handige brochure gratis voor u
klaar liggen. De titel "Isolatie wat
doen we /.elf'. Bestellen via telefoon
07^64201, toestel 2983 of 2301.

Rendement
Aan elke isolatievoorziening hangt
een prijskaartje. Tegenover wat LI
moet betalen staat echter ook een

dat u bespaart op uw stookkos-
gasprijs bedraagt op dit mo-

ment 58,6 cent per kubieke meter en
zal misschien nog hoger worden. In de
doorsnee eengezinswoning met cen-
trale verwarming wordt jaarlijks 3000
kubieke meter gas verstookt, ofwel
een bedrag van ruim f 1750,-. Hieron-
der leest u wat elke voorziening onge-
veer kost wanneer u het zelf doet of de
vakman inschakelt en hoeveel aardgas
u per geïsoleerde vierkante meter
jaarlijks bespaart.

Kosten Besparing
Dak
/elf I " 1 0 - f 2 5 1 0 m 3 p e r m 2
vakman!'40 (verw. zolder)

6 m3 per m2
onverwarmd

Spouwmuur
vakmanf 16 - f 28 10 m3 per m2
Massieve muren (binnen)
zelf f 25
vakman!'50 - f 75 ^ m3 per m2
Massieve muren (buiten)
vakman!' 120 - f 140 13 m3 per m2
Dubbelglas
vakmanf 200 3 0 m 3 p e r m 2

woonkamer
20 m3 per m2
slaapkamer

Voor/etramen
/elf f 6 0 - l ' 1 0 0 idem als
vakman!'150 dubbelglas
Vloerisolatie
zelf l ' 1 0 - f 15
vakman!'40 5 m3 per m2
Leidingisolatie
(in onverwarmde ruimten)
/.elf l ' 5 - f ' 8 9 m3 per

met leiding

Subsidies
Er is een tijdlang subsidie verstrekt
door de overheid voor het isoleren van
eigen woningen en huurwoningen.
De subsidiemogelijkheid voor eigen
woningen is helaas vervallen, die voor
huurwoningen bestaat nog steeds.
Deze subsidie kan aangevraagd wor-
den door de verhuurder, maar ook
door de huurder, indien de verhuur-
der niet bereid of niet in staat is de
woning te isoleren.
Meer hierover leest u in de brochures
van het Minis te r ie van Volkshuisvest-
ing, Ruimtel i jke Ordening en M i l i e u -
beheer "Isolatie van huurwoninge -
hoe zit dat nu precies?" en "Isoleren
huurwoningen, wat kan ik besparen
en hoe kaart ik het aan?" De bro-
chures zijn gratis verkrijgbaar bij het
minister ie , telefoon 070-264201, Bu-
reau Beheer en Distributie, toestel
2983 of 2301.

Sterk boek van Henri van Dorsten

„De mulder en
't menneken"
Acht sfeervolle verhalen met vooraf
een waar verhaal over de Vordense
molenmaker Jan Bomer, alle geschre-
ven door Henri van Dorsten uit Vor-
den, zijn recent door de Twents-Gel-
derse Uitgeverij Witkam uit Hengelo
(O) gebundeld en onder de t i tel "De
mulder en 't menneken" als deel 41 in
de Twents-Achterhoekse reeks ver-
schenen.
Henri van Dorsten heeft een schrijf-
trant, die nu eens luchtig, dan weer
enigszins somber is. Hij heeft daarbij
een zeker oog voor details, waaruit
zijn journal is t ieke verleden spreekt.
Geen windkracht acht of de klokken-
luider van de Notre Dame, zoals zou
kunnen worden opgemerkt, maar Van
Dorsten, geheel volledig: "windkracht
acht op de schaal van Beaufort" en de
naam van de klokkenluider, Quasimo-
do niet vergetende. Zijn schrijftrant
kent van die verrassende wendin-
gen. Heerlijk is het te lezen van twee
broers, die beiden orgel spelen. Zij
"kwamen als gewoonlijk uit het café,
want deze orgelisten leefden in die da-
gen meer naar Bacchus dan naar
Bach" (pag. 28) en: "Dit verhaal ging
rond als de geur van een sproeiende
gierwagcn in april" (pag. 18).
Deze gegevens vallen echter enigszins
in het niet bij de interesse voor mo-
lens en het diepe respect voor mole-
naars, waarvan de auteur onmisken-
baar b l i j k geeft.
En dan is daar de figuur van ds. Corne-
lis Jelte Hendrik Swaardecroon, die
we in alle verhalen ontmoeten. Van
Dorsten heeft hem de eerste keer zo
indringend getekend, dat je hem als
het ware ziet lopen. Nog knapper is,
dat hij zich zó in deze figuur-en heus
niet alleen in deze - heeft ingeleefd,
dat zelfs een zeker respect voor het
doen en laten van^ÉE predikant, die
aan zijn eigen bremR ontsproten, in
zijn verhalen heel du ide l i j k tot uit ing
komt. Zijn echtgenote kon - ook zo'n
grappige wending - blijkbaar geen
keuze maken uit een van de drie voor-
namen en dus laat tfkuteur hem naar
CJH noemen!
Opmerkelijk is, dat Van Dorsten
in alle verhalen een eigen aparte sfeer
weet te scheppen. En steeds weer de
molen in diverse verschijningsvor-
men. De bovenmeester zegt er van:
"zijn tijden van werken bestaan bij de
gratie van de vier winden", maar ds.
Swaardecroon zegt het - ook weer zo'n
detail - net iets anders: "zijn tijden zijn
bijzonder in de hand van God".

"De mulder en 't menneken" is niet al-
leen de t i t e l van dit bijzonder prettig
leesbaar boek, het is ook de t i te l van
het eerste verhaal, dat door de jury
van de Stichting Staring-Insti tuut is
bekroond, omdat de auteur zich
heeft doen kennen als een veelzijdig
man met een indrukwekkende vertel-
kunst , bijwijlen een strakke sobere
stijl hanterend, maar ook rijk en geva-
rieerd.... "Het verhaal is zodanig
sterk qua mystiek en symboliek, dat
we er niet omheen konden het te be-
kronen". Wanneer I lenr i van Dorsten
volgend voorjaar vervroegd u i t t r eed t
uit zijn verkoopfunctie bij de Gems in
Vorden, krijgt hij ongetwijfeld meer
tijd voor zijn geliefde hobby. Wellicht
dus nog meer penne\ nichten en daar-
van zal zeker ook met genoegen ken-
nis worden genomen door:

P. Taekema
P.S.
De auteur zal komende zaterdag, zo-
wel in de morgen- als in de middagu-
ren bij boekhandel Loga in de Raad-
huisstraat in Vorden aanwezig zijn om
zijn boek te signeren.

Expositie
Anneke de Jong-Lamkin
Vanaf 7 november a.s. is er in de gale-
rie van de bibliotheek werk te zien van
plaatsgenote Anneke de Jong-Lam-
kin.
Mevrouw de Jong toont aquarellen en
olieverfschilderijen. Ze noemt zich-
zelf een laatbloeier. Alhoewel ze in
het verleden haar creatieve aspiraties
kwijt kon in textiele vormgeving, is ze
de laatste 4 jaar geboeid door tekenen
en schilderen, waarbij ze zich voorna-
melijk toelegt op olieverf en aquarel.
Het kleurenspel is voor haar iedere ke-
er weer een uitdaging en schilderen
geeft haar veel levensvreugde. Ze
wenst iedereen een soortgelijke fijne
bezigheid toe.
Dit is haar tweede expositie, want
haar eerste was deze zomer in weefa-
telier 'De Kaardebol' te Bronkhorst.
De tentoonstelling is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de biblio-
theek en duurt tot en met 2 december.

Verlichtingscontrole
Aan de Verlichtings- en bandencon-
trole van WN afdeling Vorden, welke
dankzij de medewerking van alle Vor-
dense garagebedrijven dit jaar voor de
17e keer in successie werd gehouden
in het kader van de WN aktie "Goed
licht? Allicht!"werd deelgenomen
door 184 automobilisten.
Hiervan waren bij 39 voertuigen zo-
wel verlichting als banden in de ver-
eiste staat. Bij 138 auto's moest de
verlichting worden bijgesteld en wer-
den er 7 voor nadere reparaties terug-
gewezen.
Er werden 11 banden geconstateerd
met een profiel van O-1 mm en 25 ban-
den met een profieldiepte van 1-2
mm.
Opmerkelijk was het feit dat de be-
langstelling op de vrijdagavond (mo-
gelijk tengevolge van de concurrentie
van de tv) na acht uur vrijwel n ih i l was,
terwijl op de andere avonden er tot ver
na 9 uur 'werk aan de winkel' WHS. Ook
de gelegenheid om de ogen te testen
trok minder belangstelling dan nor-
maal.

Amnesty
International
Een 35-jarig jubileum
Op 10december 1983 ishet35jaarge-
leden dat de "Universele Verklaring
van de Rechten van de mens" door de
Verenigde Naties werd aangenomen.
Een reden tot feestvieren dus? De ak-
tie: "Maar er valt niets te vieren" van
de Nederlandse afdeling van Amnes-
ty International geeft wel duidel i jk
aan hoe het er in de wereld voorstaat
met de "Rechten van de Mens".
Twee onderdelen staan centraal in de-
ze a kt ie.
Ie. Een a k t i c om mensen uit verschil-
lende landen vrij te krijgen, die juist
vanwege hun inzet voor de mensen-
rechten achter de tral ies z i t ten .
2e. Een petitie die oproept tot de vrij
lating van alle gewetensgevangener
in de wereld. De petitie zal in decem-
ber worden aangeboden aan de Vere-
nigde Naties en aan alle staatshoofden
in de wereld.

In verband met deze aktie is er een
speciale "Actiekrant" verschenen.
Daarin worden 12 mensen genoemd
die wegens hun aktiviteiten van de
mensenrechten in hun eigen land ge-
vangen zitten of zijn verdwenen. Op
de komende maandelijkse schrijfa-
vond van de werkgroep Vorden van
Amnesty International op 7 novem-
ber in het Dorpscentrum zullen zes"
zgn. "voorbeeldbrieven", verzoeken
om vrijlating, klaar liggen. De meeste
brieven zijn deze keer in het Neder-
lands. U kunt ze overschrijven en van
Uw handtekening voorzien. Natuur-
lijk kunt U ook zelf een keuze maken
en een brief opstellen naar aanleiding
van de gegevens in de "Actiekrant".
Tevens is er dan op de schrijfavond ge-
legenheid de petitie te ondertekenen
die in december aan de Verenigde Na-
ties en aan alle staatshoofden wordt
aangeboden.

De werkgroep Vorden van Amnesty
International hoopt U weer in groten
getale in het Dorpscentrum te mogen
begroeten op 7 november a.s.

I.v.m. plaatsgebrek vorige week niet geplaatst.

Bi'j ons in d'n Achterhook
,,'k Wil 's bi'j Toon kiek'n of den mien nog helpen kan an 'n grooten
schroevenslöttel, met mien eigen gereedschap krieg'k neet veur meka-
re". Harm Rikkers was met de gresmesliene en 't naozeen maor 't wol
nog neet al te bes lukken.
"Zorg da'j daor neet te lange blieft plakken want um twaalf uur he'k de
earpels gaar. 'k Motte op tied klaor wean want umme een uur is Riek
hier".
Riek is de zuster van vrouw Rikkers, samen zoll'n ze un kedo uutzuuk'n
veur eur breur die volgende wekke 25 jaor etrouwd was. Harm beloaven
eur d'r drek weer te wean en sloffen op Toon van de Spitsmoes an, den zol
wel in huus wean. 'n Auto ston d'r teminste, angezten Toon un gruweluk-
kcn hekkei an fietsen had ko'j d'r dan wel van opan dat e bi'j hok was.
Harm lei al metene zowat languut too hee an de zieddeure an in ging.
Toon's vrouw was druk te gange umme de andivie in te maak'n. Tussen
un paar grote wasteilen vol water lei hier en daor afval van 'n andivie op
de grond en daor gliern Harm op uut.
„'t Liekt wel of't hier egieseld hef, zo glad is 't hier", begon Harm. "Jao
jao, kalm maor an, bi'j owluu zal 't t'r ok wel neet op zien zondagse uut-
zien at ow vrouw an de wekkeri'je is".
"Oh nee, vaste neet, maor daor he'k gin las van, dan gao'k wel". "En de
vrouw met de pröttel laoten, zo bunt de kearls".
"I'j zölt wel geliek hemmen, maor waor 'k veur komme: is Toon ok nog
bi'j hand? 'k Zitte nog um un groten slöttel veleagen, allichte kan hee
mien daor wel an helpen, op 'n boerderi'je hè'j zo'n ding wel vaker neu-
dug".
"Toon is neeet volle geale peer'n weerd, 'k gleuve dat e in de grote kok-
ken lig te slaopen, roep um maor 's".

Maor dat hoeven Harm neet te doen, Toon kwam net met un oelderug
gezichte achter de deure hen kieken.
"Now, i'j ziet t'r ok neet al te bes uut, he'j de griep?"
"Oh nee, helemaols neet, de bacteriën bunt wel kepot egaon an de alko-
hol, maor zelf bun'k t'r ok neet better op ewodd'n. Twee aovunde fees
geet ow op onze leaftied ok neet in de klere zitten".
"Twee aovunde nog wel?"
"Boh jao, 't fees van de honderdjeuruggen. Woensdag van Kluvers, daor
was 't een en al gemuudelukheid, niks gin aparte drukte, 'n Oldsten van
de jonges heel zien vchaaltjen in 't plat, dan bu'j al gauw "jonges onder
mekare". Now, ik kan ow vetell'n da'w un daor eraakt heb, van alles was
t'r zat, zowel etten as drinken. Tante Jo zol daoroaver wel de ncudugge
instructies an de zaalholder hemmen egeven. En instructies geven is eur
wel toevetrouwd! Met dat al krie'j zo ongemarkt toch haos te volle van 't
goeie. Dan mot de mage wel oaveruurn maak'n.
Donderdagaovund he'w 't op 't fees van de Gelderse nog 's weer dunne-
kes oaver edaon. Eers waar'k nog bange da'k in slaop zol vallen. Maor ge-
lukkug was de revue 't ankieken meer dan weerd en ha'k t'r gin moeite
met um de doppers los te holl'n. 't Zol trouwens tegenoaver de luu die al-
les op de planken brachten, neet netjes wean ewes. Daorveur hadd'n zee
d'r tevölle wark van emaakt. Onbetaald wark maor met volle plezier
edaon, dat gleuf maor. Allene jammer dat 'k t'r now slecht van bunne".
"Zee zegt wel "s dat un borrel in zo'n geval helpt".
Samen dronken zee d'r toen un paar en kwam Harm pas um kwat oaver
twaalf in huus, zonder slöttel want dat had e v.egetten maor wel met de
wind van veuren wat zient vrouw betrof. Maor dat geet in de meeste
huusholl ings zo b i j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Keuze aanwinsten
bibliotheek
Volwassenen:
Oë, Kenzaburo - De knoppen breken;
Paton, A. - Maar uw land is schitte-
rend; Highsmith, P. - Vreemden in de
trein; Banis, V.J. - De vruchten van
deze aarde; Maclean, A. - Partizanen;
Morrison, T. - Zwarte lokvogel; Celi-
ne, L.F. - Noord; Macinnes, H. - Con-
tact in Salzburg; Guest, J. - Gewone
mensen; Hersh, G. - Gizelle, red de
kinderen!; Wijck, Anne van - Clara
Elisabeth, 19 jaar; Langendijk, P. - Le-
ren studeren; Colpaart-Vellekoop B. -
Opgetrommeld; Hoofdpunten van
het financieel beleid 1984; Thorn,
Prikker, J. - Johan Thorn Prikker;
1868-1932; glas-in-lood-vensters;
Mensenwerk of gekkenwerk?; Vijftig-
schild, M.Th.A.M. - Basic-program-
ma's voor school en bedrijf.
Jeugd:
Poesieversjes; Reihardt, H. - Beroem-
de artsen; Watson, Ph. - Proeven met
licht; Kuiper, N. - Mijn beer heeft al-
tijd wat; Grifïiths, H. - Francisco, olé!;
Kushner, D. - De sprekende vogel;
Iterson, S.R. van - De adjudant van de
vrachtwagen; Bartos-Höppner, B. -
De koningsdochter van Erin.

De Vogelvriend
houdt tentoonstelling
A.s. weekend houdt de "Vogelvriend"
uit Vorden in zaal Schoenaker haar
jaarlijkse tentoonstelling.
De dieren worden reeds woensdag ge-
bracht naar de tentoonstellingszaal.
Een drietal keurmeesters zullen don-
derdag en vrijdag hun bl ikken op de
ruim 175 dieren laten gaan.
Vrijdagavond om acht uur zal voorzit-
ter Th. Eijkelkamp de tentoonstelling
openen. Ook zullen dan de prijswin-
nende vogels worden bekend ge-
maakt.
Zaterdag en zondag is er van tien tot
zes uur gelegenheid de tentoonstel-
ling te bezichtigen.
Ook dit jaar is er weer een jeugd-in-
zending.

K.P.O.-avond
met veel bezoek
Vanwege de parochie-avond was de
KPO-avond naar de woensdagavond
verschoven. En of het nu aan de
verandering van avond lag dan wel dat
de Drie-Suisses op bezoek kwamen,
in ieder geval was er druk bezoek.
Een vijftal dames en heren van de be-
kende Drie-Suisses vertelden de da-
mes alles over haken, breien en bor-
duren. Ook werden truien en vesten
geshowd.
Dinsdag 22 nov. a.s. komen een aantal
stafmedewerkers van "Groot Grafie!"
de dames wat vertellen over "Psy-
chiatrie".

Prijswinnaars
Nationale

vogeltentoonstelling
Een drietal leden van de plaatselijke
vogelvereniging "De Vogelvriend"
behaalden met hun inzendingen op.
de Nationale Vogeltentoonstelling te
Lochem prijzen. Op deze tentoonstel-
ling dongen ruim 1700 vogels mee
naar de uitgeloofde prijzen.
Het l id , de heer T. Nijenhuis behaalde
met zijn witte rijstvogel een eerste
prijs. De heer B. Horstink verwierf
met zijn bastaard (sijs X kanarie) een
tweede prijs, zijn kanarie verwierf een
eerste prijs. De heer W. Berendsen
verkreeg in het grote gezelschap een
derde prijs voor zijn ingezonden Glos-
ter Consort.

Wildrit
Graafschaprijders

De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zon-
dag 6 november een Wildrit waarvan
de start p laa t sv ind t vanaf 13.30 uu rb i j
café Eyke lkamp op het Medler. De rit
met een lengte van 45 kilometer voert
de deelnemers geheel door de omge-
ving van Vorden. Uitzetters zijn de he-
ren B.A.W. Horsting en B. Regelink.
Fr wordt gereden in de A- en B-klasse
(volgens KNMV reglement) en in de
toerklasse (eigen eenvoudig regle-
ment). Het is tevens de laatste rit voor
het clubkampioenschap van "De
Graafschaprijders"

Voetbal
Vorden gelijk tegen de Hoven
"Nu moeten de voorhoedespelers al-
lemaal eens even heel goed oplet ten.
Ik doe het één keer voor en dan moe-
ten ju l l i e het zelf ook kunnen". Zo on-
geveer moet Henk Stokkink gedacht

hebben toen hij reeds in de derde mi-
nuut van de eerste helft in de wed-
strijd tussen De Hoven en Vorden de
score opende. Helaas voor hem en
voor geheel Vorden werd Henk ge-
plaagd door de laag "hangende" zon
zodat hij de bal niet in Hoven doel de-
poneerde, maar de bal over zijn eigen
doelman Wim Harms lepelde. Een
fraaie goal dat wel. Wim Harms was
dusdanig vebouwereerd dat hij vergat
te applaudiseren. Dat deed de Hoven-
aanhang wel voor hem.
Na dit voor Vorden wat ongewone be-
gin, ontstond er in de Hoven een aan-
trekkelijke wedstrijd, waarbij de man-
nen van trainer Ruud Gerritsen over
het geheel genomen het beste van het
spel hadden.
Henk Stokkink had pech, hij probeer-
de zijn fout uiteraard weer goed te ma-
ken, dat de keeper van de Hoven een
fraaie kopbal van hem tot corner tikte.
In de tweede helft begon Vorden met
een offensief. Na een kwartier wissel-
de trainer Gerritsen een verdediger
voor een aanvaller. Peter Hoevers
nam de plaats in van Henk Stokkink.
De uitstekende spelende Richard Bar-
geman bracht de partijen na 20 minu-
ten spelen op gelijke hoogte 1-1. Dit
tot grote vreugde van de Vorden-aan-
hang en in het bijzonder van Cedonia
die kwistig pepermuntjes begon uit te
delen. Vorden bleef nadien sterker,
kreeg kansen maar slaagde er niet in
de winnende treffer te produceren. Bij
Vorden maakte Harry Klein Brinke
deze middag een geslaagde rentree.

Uitslagen
Zaterdag 29 oktober:
Vorden A l - Zelos A l 2-1; Vorden B2
- Be Quick B2: 2-4; Vorden Cl - KSV
Cl: 0-1; Neede C3 - Vorden C3: 3-1.
Zondag 30 oktober:
De Hoven-Vorden: 1-1; Eibergen3 -
Vorden 2:1-2; Halle 2 - Vorden 3:0-0;
Vorden 4 - Eerbeek 3:2-4; KI. Dochte-
ren 3 - Vorden 5: 2-3; Vorden 6 - Her-
cules 4: 5-1; GSV 3 - Vorden 7: 0-2;
Vorden 8 - Zutphania 6: 3-2.

Programma
Zaterdag 5 november:
Vorden AH - MvR AH; Witkampers
A l - Vorden A l; Vorden B l - Ruurlo
B l; Wilh. SSS B2 - Vorden B2; SKVW
C l - Vorden C l; Vorden C2 vrij; Vor-
den C3 - Lochem C4.
Zondag 6 november:
Vorden - OBW; Vorden 2 - PAX 4;
Vorden 3 - Zelhem 4; Zutphen 4 - Vor-
den 4; Vorden 5 - Socii 3; Socii 4 - Vor-
den 6; Vorden 7 - Witkampers 10; Vor-
den 8 vrij.

Uit het Ratti-kamp
Ratti l (za) - Sp. Haarlo l 0-0
Ratt i heeft afgelopen zaterdag gelijk-
gespeeld tegen koploper Sportclub
Haarlo.
In een uitstekende wedstrijd waarin
Ratti in de openingsfase het spel in
handen nem, werd helaas niet ge-
scoord. Wel werden aan beide zijden
kansen gecreëerd. Aan Rattizijde wa-
ren er mogelijkheden voor Henk Bul-
ten en Harm Welleweerd.
Na rust was het Sp. Haarlo dat het heft
in handen nam, maar de thuisclub
ontwikkelde gevaarlijke counters via
Jan Nijenhuis en Harm Welleweerd.
Gerrit Bogchelman verving André
Balvert, maar helaas werden de kleine
kansen aan Ratti-zijde niet benut.
Ook de Kranenburgse verdediging
hield goed stand en de uitblinkende
doelman Herbert Rutgers stond gran-
dioos te keepen.
Zaterdag 5 november speelt Ratti een
uitwedstrijd tegen het Gelselaarse
E.G.V.V.

Ratti 2 (da) - Sp. Rekken 1-0
Het 2e elftal van de dames van de s.v.
Ra t t i heeft wederom getoond dat het
in staat is bij de eerste 3 te eindigen
door met 1-0 van Sp. Rekken te win-
nen.
De thuisc lub was in de eerste helft
duidel i jk de sterkere wat al in de 5e
m i n u u t tot een treffer van Jolanda
Temmink leidde die hard ui thaalde.
De Kranenburgse dames kregen voor
rust meer kansen, maar het bleef
voorlopig 1-0.
Vlak na rust kwam Ratt i over onder
druk, maar de goed keepende Manue-
la Jansen en een goede verdediging
voorkwamen een gel i jkmaker .
Het bleef chinook echter bij een 1-0
stand.

Sp. Haarlo 3 - Ratti 2 (za) 1-4
Ratt i 2 afd. zaterdag heeft een ver-
diende overwinning behaald in Haar-
lo. In de 8e minuu t schoot Bennie Aal-
derink vanaf de 16-meterlijn ineens
op doel van Haarlo 0-1. In de 18e mi-
nuut was het Jan van Bommel die de
keeper van Haarlo het naki jken gaf 0-
2. Door slecht wegwerken kwam de
bal in de 3 Ie m i n u u t vooreen Haarlo-

speler die met een lob keeper Wassink
verschalkte 1-2. Gesterkt door dit te-
gendoelpunt ging Haarlo meer in de
aanval. Toch bleef het tot rust 1-2.
In de 2e m i n u u t van de 2e helft werd
de bal op links geplaatst naar Jan van
Bommel, die op zijn beurt de bal keu-
rig afgaf aan Bert Maalderink die 1-3
liet aantekenen. In de 35e m i n u u t
scoorde Robby Immink voor Ratt i 1-
4.

Ratti l - S C S I : 3-1
s.v. Ratti behoudt de koppositie. Rat t i
begon deze wedstrijd vol goede moed
met als uitgangspunt deze wedstrijd te
winnen, want bij winst blijft men bo-
venaan in de competitie.
Al na één minuut en drie seconden uit
een vrijetrap van Martin Overbeek
scoorde Jan Waarle beheerst in het
doel. Na deze stand vergat Ratti door
te drukken en krees SCS wat meer
greep op de wedstrijd, maar die bleek
aanvallend ook teleurstellend, zodat
je een eerste helft kreeg van verdedi-
gers zowel van s.v. Ratti als SCS.
Na de rust een wat ander beeld. Ratti
kreeg goed greep op de wedstrijd doch
een onoplettendheid door keeper van
s.v. Ratti die de bal losliet ineens 1-1
tegen de verhouding in.
Wim Koers was inmiddels in het veld
gekomen en die was het die s.v. Ratti
over de drempel hielp. Hij maakte er
meteen 2-1 van. Hierna werdt de
wedstrijd wat rommelig.
Een speler van SCS werd er uitge-
stuurd wegens natrappen en moest
met 10 spelers verder.
Ratti nu kreeg wat meer ruime en het
was Reinier Hendriksen die beheerst
scoorde.
Terugzien op de wedstrijd was het ver-
diende overwinning voor s.v. Ratti.

Gendringen l -Ratti l (da) 5-4
De eerste helft ging prima. Na enige
minuten was het A. Berendsen die de
stand op 0-1 wist te brengen, dit werd
weldra gevolgd door eveneens prach-
tige doelpunten van B. Bos en M. Go-
tink.
Gendringen wist goed door te gaan
wat resulteerde in een tegendoelpunt.
Aan het einde van de eerste helft wist
B. Bos nogmaals te scoren. In de
tweede helft kwam Gendringen sterk
naar voren en^ist de stand al spoedig
op 2-4 en 3-^P brengen. De dames
van Ratti waren ietwat overrompeld
doch de inzet bleef. Toch- was het
Gendringen weer die de stand op 4-4
wist te brengen. Vijftien minuten voor
het einde wa^iet de "buiten spel"
staande speeiBrr van Gendringen die
5-4 scoorde.
Aankomende zondag spelen de
dames thuis tegen koploper Halle.

Winst voor Velocitas
I let eerste team van Velocitas won de
competitie-wedstrijd tegen Halfweg
III met 4-3.
De Vordenaren keken al snel tegen
een 0-2 achterstand aan, door twee
goed uitgevoerde kombinaties van de
gasten. Langzamerhand kregen de
Vordenaren meer grip op de wed-
strijd, hetgeen resulteerde in twee
treffers van Corry ten Barge. Hierme-
de werd de ruststand op 2-2 bepaald.
Zonder tot groots spel te komen was
Velocitas na rust de betere ploeg. Ri-
chard Bargeman zorgde dankzij de
medewerking van de keeper voor 3-2,
terwijl Heimoed Megens een combi-
natie met Mark Rouwen doeltrefTen
afrondde.
Vlak voor tijd werd het 4-3.
Maandag 7 november speelt Velocitas
uit tegen F.C. Den Draejer uit Vels-
wijk. Velocitas II speelt thuis tegen
Dynamo III , terwijl Velocitas III op
bezoek gaat bij SMS XII. Woensdag 9
november speelt Velocitas II uit tegen
Sp. Eibergen IV.

School
voetbaltoernooi
Op woensdag 26 oktober j.1. organi-
seerde de s.v. Rat t i een toernooi voor
de Vordense Lagere scholen. Deelne-
mers waren de Openbare Lagere
School, de school met de Bijbel het
Hoge, de Vordering en de St. Anto-
niusschool uit de Kranenburg. Inge-
deeld in twee poules bleek in poule l
het Hoge l de sterkste te zijn en in
poule 2 het Hoge 2. De (male werd
derhalve een onderonsje voor de
school het Hoge waarbij het Hoge l
aan het langste eind trok door hun
school genootjes met 4-0 te verslaan.
De derde en vierde plaats werd ge-
wonnen door resp. de Vordering l en
de Vordering 2, die in hun onderlinge
wedstrijd tot een 1-0 e inds tand te
komen. De Kranenburg wist beslag te
leggen op de v i j f d e p laa t s door met 2-1
te winnen van de Openbare school die
tenslot te daarmee de zesde plaats be-
zette.

B. V. Kranenburg
Het eerste team van de biljartvereni-
ging Kranenburg blijft het zeer goed
doen. Na tweemaal met de volle 40
punten de overwinning te hebben ge-
pakt, was het afgelopen week Excel-
sior II die met een 30-39 overwinning
de Kranenburgers naar huis zag gaan.
Kranenburg II behaalde in een span-
nende wedstrijd bij Beuseker II een
verdienstelijk gelijkspel weg. 37-37.
Kranenburg III is wat van stoot af. Nu
moest het op eigen veld Tremethe een
28-32 overwinning toeslaan. Kranen-
burg IV tenslotte kon het thuis ook al
niet bolwerken. Tegen Tremethe I
werd met 31-39 verloren.

Oost Gelderlandrit
Henk Poorte winnaar bij senioren boven 250cc

Henk Poorte uit Ni j verdal, onlangs nog goed voor een gouden plak tijdens
de zesdaagse in Wales, toonde zich in de Oost-Gelderlandrit, welke zater-
dag in Vorden werd verreden, ook hier de beste. In de klasse senioren boven
de 250 cc werd hij winnaar.

Volleybal
3-0 zege Dash dames op
SVS uit Schalkhaar
In een door Dash zijde goed gespeelde
ontmoeting hebben de Vordense da-
mes met 3-0 gewonnen van SVS uit
Schalkhaar. De ploeg van Ab Polder-
man die middels enkele gesprekken
de afgelopen weken de zaken op een
rijtje had gezet toonde zich bereid tot
het laatste fiuitsignaal keihard te blij-
ven knokken. De eerste set werd met
15-8 gewonnen. Onder meer dankzij
een fraaie opslagreeks van Wilma
Rietman dat Dash zes punten ople-
verde.
De tweede set leek een grote zege
voor SVS te worden. De dames uit
Schalkhaar liepen op gegeven mo-
ment uit tot 2-9. Coach Polderman
vroeg toen een time-out aan, waarbij
werd afgesproken alles of niets te spe-
len. Het werd alles. Bettine Rouwen-
horst zorgde achter elkaar via de op-
slag voor zeven punten zodat de 2-9
achterstand in één klap was wegge-
werkt. SVS raakte hierdoor toch wel
aangeslagen en verloor de set met 15-
12. De derde set leverde een zelfde 15-
12 zege op.
Zaterdag 5 november gaat Dash op
bezoek bij Springendal Set U p :,n Oot-
tnarsum. De heren l van Dash spelen
komende week twee wedstrijden.
Donderdagavond uit naar Colmscha-
te en zaterdagmiddag thu i s tegen Bru-
voc I I .
De heren II van Dash w o n n e a t e r -
dag met 3-0 van Bruvoc III.

Treffers '80
Bij de Treffers werden de volgende
wedstrijden gespeeld: Senior^Mos3
- Treffers 1: 1-9. Deze beH|rijke
wedstrijd werd gemakkelijk gewon-
nen, daar S. Hovenkamp en F. Evers
al hun partijen wisten te winnen en
Knippen ook tweemaal wist te win-
nen.
Treffers 4 -Reflex 5: 4-6. Wederom
een kleine nederlaag voor het vierde
team. Dieters bleef aan de verkeerde
kant van de score, maar W. Voortman
en M. Martinus wisten met goed spel
ieder twee partijen te winnen.
Jeugd Reflex 2 - Treffers 1: 7-3. Een
nederlaag voor het eerste jeugdteam
door het verliezen van alle partijen
door E. Nijenhuis. G. Weevers wist
één partij te winnen en R. Bruinsma
twee.
Treffers 2 - Bredevoort 2: 9-1. Het
tweede jeugdteam bleef ongeslagen
door 3 maal winst van F. Hovenkamp
en R. Wiekart, en 2 maal winst voor R.
Schouten.
Atak 3 - Treflers 2: 3-7. Wederom
winst voor het tweede team. Voor aan-
vang van deze ontmoeting stonden
beide teams ongeslagen bovenaan, en
door winst van het Vordense team
wist zij haar positie te behouden.

Programma:
Treffers l - Grol. ETW - Treflers 2.
Junioren: RTW - Treflers 2. Treffers
l - Grol.
Bij de senioren en junioren kunnen
weer leden geplaatst worden.

B.V. Flash Vorden
Districtcompetitie

wedstrijden
Het tweede team van B.V. Flash Vor-
den had j.l. dinsdag 25 oktober zijn 6e
competitie wedstrijd. De tegenstan-
der was deze keer de B.C. Ruurlo 3.
Dat het deze keer een vrij gemakkelij-
ke wedstrijd was bleek uit de uitsla-
gen. Zowel de dames Baars en Wes-
terveld als de heren Kater en Kos wis-
ten hun wedstrijden te winnen.
Slechts tweemaal werden de partijen
pas na het spelen van 3 sets gewonnen
door het team van Ruur lo 3.
Vooral invaller Kos was in zijn spel let-
te r l i jk „groots" hij liet in zijn herenen-
kel van de tegenstander weinig heel
(15-9/15-1). Maar ook in de heren-
dubbel en in het gemengddubbel wist
hij door technisch spel jJe partij op
naam van Flash-Vorden te brengen.
Ook de dames Baars en Westerveld

Vooral tijdens de snelheidsproef van
vier kilometer die op het m i l i t a i r oe-
fenterrein werd gehouden toonde
Henk Poorte zich de snelste.
Deze Oost-Gelderlandrit, meetellend
voor het kampioenschap van Neder-
land Enduro, werd voor de 20e keer
gehouden. De organisatie was in han-
den van de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" die bij het beman-
nen van de kontrole assistentie kreeg
van leden van de motorclub Sport &
Vriendschap uit Lochem en Hamac
uit Harfsen. In totaal gingen in Vor-
den 311 eoureurs van start. Van hen
reden 250 rijders de rit uit. Het was
overigens een pittige rit. Voor de se-
nioren een afstand van 240 kilometer
(vier ronden) en voor de junioren 180
ki lometer (3 ronden). Behalve de zo-
ju is t gemoreerde snelheidsproef van
vier kilometer op het militair oefenter-
rein was er verder nog een snelheids-
proef over een afstand van 2 kilometer
gepland bij de Kostedeweg/Bekmans-
dijk en aan accelleratieproef over een
afstand van 200 meter aan de Hilve-
rinkweg. Tijdens deze rit werd Jan
Rouwenhorst gehuldigd vanwege het
feit dat hij al die 20 jaren als sckretaris
van de Oost Gelderlandrit is opgetre-
den. Zondag waren opnieuw vele me-
dewerkers van "De Graafschaprij-
ders" in touw. Ditmaal om de zandwe-
gen weer in de "oude staat" terug te
brengen.

Uitslagen Oost Gelderland rit:
klasse senioren 125 cc: l . Dinand Zijls-
tra, Daarlerveen; 2. Rob van de Straat,
Almen; 3. Michel Bekker, Kekerdom.
klasse senioren 175 cc: 1. Bert de Vos,
Hellendoorn; 2. Albert G raa fs t ra ,
Langedijke; 3. Henk Willems Zwolle.
klasse senioren 250 cc: 1. Arjan Brou-
wer, Nijkerk; 2. Martin Schalkwijk,
Hi lversum; 3. Jan Woessink, I larfsen.
klasse viertakt senioren: 1. Anne Kies,
Appelscha; 2. Wiegcr Boersma, Ber-
gen; 3. Simon Schram, Wolvega.
klasse 40 cc: 1 . Jaap Hggens, Wester-
bork; 2. Erik Wull ink, Zutphen; 3. Ka-
rin Rissenbeek, Beuningen.
klasse junioren 175 cc: 1. Maurice Sel-
l ing , Amsterdam; 2 .1 lans Buis, Groe-
nekan; 3. Jef Bosch, Beek.
klasse junioren 250 cc: l . Gert jan Vrie-
zen, Gaanderen; 2. Jan Willems, Bor-
culo; 3. Stef Harmsen, Berg en Dal.
klasse junioren boven 250 cc: l . Erik
Voortman, Harfsen; 2. Ton Hegeman,
Nijverdal; 3. Gerry van Bergen, Mils-
beek.
klasse viertakt junioren: 1. Jan Drost,
Surhuisterveen; 2. Jos Grootenboer,
Drempt; 3. Herman Harink, Almelo.
In al die 20 jaren dat de Oost Gelder-
landr i t in de/e contreinen werd ge-
houden hebben twee rijders a l l e r i t ten
meegereden te weten Klaas Posthu-
mus uit Zuidwold en Jan Lenselink
uit Ecfcle.

waren de tegenpartij met ruim ver-
schil de baas.
Tenslotte werd de eindstand 6-2 voor
B.V. Flash-Vorden.
Uitslagen:
HE: R. Kater 15-11/8-15/2-15; J. Kos
15-9/15-1.
DE: A. Baars 11-6/11-7; J. Westerveld
12-10/11-7.
GD: A. Baars/R. Kater 15-12/9-15/
10-15;J.Westerveki/J.Kosl5-6/15-4.
HD: R. Kater/J. Kos 157/15-10.
DD: A. Baars/J. Westerveld 15-4/15-
2.

Dammen
DCV 3 - VADAC 8-8
Tegen het vorig jaar gedegradeerde
VADAC heeft het derde team van
DCV een prima prestatie geleverd
door een gelijkspel te bereiken. Wim
Berenpas won al snel door een dam-
kombinatie. Na remise van Jan Hoe-
n i n k en een verl iespart i j van Henk Es-
se l ink was de stand weer gelijk. I lenk
Esselink trok de stand weer in hel
voordeel van Vorden door een prima
overwinning, doch de gebroeders
Brummelman zorgden weer voor een
gelijkspel door verlies van Erik en re-
mise van Gerco. Bennie H i d d i n k had
zijn tegenstander bijna overrompeld
maar ging iets te snel naar voren en
verloor simpel een schijfje. Er was
echter genoeg kompcnsatie om toch
nog te winnen . Teamleider Bertus
Went ink was als laatste bezig en door
een niet nauwkeurige behandeling
van het late middenspcl kwam hij ver-
loren te staan. Bij een doorbraakkom-
binat ic van zijn tegenstander sloeg
Bertus verkeerd, wat na enige kon-
sternatie gekorrigeerd werd. Als de te-
genstander het niet gezien had was
het nog remise geworden, maar nu
Bertus goed moest slaan was de stand
ui l .
B. H idd ink - G.W. Seinhorst 2-0; J.
H o e n i n k - H . Bruggink 1-1 ; L. Lamers
- H. Vrieze 0-2; H. Lsseiink - B. Klein
Wassink 2-0; B. Wentink - G.J. Sein-
horst 0-2; G. Brummelman - B. Rouw-
goor 1-1; E. B r u m m e l m a n - Vriens 0-
2; W. Berenpas - Groncrt 2-0.

DCV verslaat Deventer
Einde l i jk een redelijk grote overwin-
ning voor het eerste, dat dit jaar niet
geweldig d raa i t . De vorige keer dat ei-
meer dan 12 punten werden geskooi d
in een officiële wedstrijd was op 25
september 1982 (14-6 tegen Ensche-
de). Dit keer werden er geen nederla-
gen geleden, wat ook vrij uniek is.
Voorde w i n s t p a r t i j e n zorgden Wiegcr
Wesselink en Henk Ruesink die voor
een 4-0 voorsprong zorgden en H e n k
Hockman. Theo Sluiter behaalde het
w i n n e n d e pun t b i n n e n .
J. Kra j enbr ink - K Verhoeven sr. 1 -1 ;
W. Wesselink - A.J. Lus ink 2-0; H.
Rues ink - R.H. Hendriks 2-0; G. Was-
sink - P. Olde Hanhof 1 -1 ; H. Graas-
kamp - P.G. Grouwstra 1 - 1 ; A. Was-
sink - A.J. Steenbergen 1-1; S. Wicrs-
ma - R. Mc r/a l - 1 ; W. Wassink - J. Ver-
hoeven l - 1 ; T. Slutler - F. Verhoeven
j r. 1 - 1 ; H. I l o e k m a n - C . Bann ink 2-0.

Onderlinge kompetitie
Johan Krajenbrink is de eerste win-
naar van de al ternat ieve compet i t i e .
Hij behaalde een skore van 7,22 pun-
ten en had een ruime voorsprong op
nummer 2, Wieger Wesselink met
4,22 pnt . Krajenbrink ontvangt een
geldprijs en begint onderaan met O
piyiteii.
De uitslagen van de onderlinge kom-
petitie zijn:
W. Sloetjes-H. Klein Kranenbarg0-2.;
G . H ulshof - T. Sluiter 2-0; J. Sluiter -
W. Hulshof 2-0; B. Breuker -H. Wan-
sink 1-1.
Jeugd:
F. Ibrahim - J. Brandcnbarg 0-2; B.
van Zuylekom- M. Kuin2-0; H. B oer-
kamp - H. van Est 0-2; J. Kuin - II.
Hoenink 2-0; W. A d d i n k - M. Bouw-
man 2-0; H. Berenpas -R . Slui ter 0-2;
W. Addink - A. Bouwman 2-0; I. Baak-
man - G. Br inkman 0-2; E. te Velthuis
- W. Hoenink 2-0; A. Bouwman - R.
Ib rah im 2-0.

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

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty In te rna t iona l
Iedere dinsdagavond t ra in ing VRTC
ver t rek Marktplein
ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
t rum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

3 nov. Bejaardenkring Dorpscen-
trum

4 nov. Jong Gclre Dropping
5 nov. Vogeltenloonstelling

„De Vogelvriend" zaal
Schoenaker

6 nov. Vogeltentoonstelling
„De Vogelvriend,, zaal
Schoenaker

1 1 nov. Jong Gelre Volleybal Dorps-
centrum

12 nov. Uitvoering Gymnastiekver.
Sparta

12 nov. Uitvoering Vordens toneel
12 nov. Feestavond IISV De Snoek-

baars, 35 jaar bestaan
14 nov. Jong Gelre agrar. gespreks-

groep. Hotel Bloemendaal
15 nov. NCVB, Tear Fund
17 nov. Bejaardenkring Dorpscen-

trum
18 nov. Jong Gelre volleybal, Dorps-

centrum
22 nov. KPO
25 nov. Jong Gelre alg. ledenverg.

Hotel Bloemendaal
26 nov. Uitvoering Vordens dames-

koor Dorpscentrum
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Parochie-avond
R.K. Kerken
In "Het Wapen van 't Medler" kwa-
men afgelopen dinsdag ruim negentig
parochianen bijeen. De parochie-raad
van de beide parochies gaf hier een uit-
eenzetting over haar begin van werk-
ken, haar functioneren gedurende
ruim eenjaar na haar benoeming. De
parochieraad functioneert, maar als
geheel is het bestuurlijk wat te zwaar,
te log. Daarom stelde de raad voor op
den duur wat in te krimpen en zelf mo-
gelijk kandidaten te vragen voor even-
tuele (kwaliteits)plaatsen.
De bijeengekomen parochianen had-
den hier geheel geen moeite mede.
Op deze avond kwamen voorts vele
vragen naar voren, waarvoor de verga-
dering ruim de tijd nam om ervoor te
praten.
Vele vragen, zoals gezegd, om er enige
te nemen: Nog steeds geen perfecte
geluidsinstallatie op Kranenburg,
jeugd in/uit de kerk, wijziging mistij-
den, Lof op zondag, jeugdkoor, aange-
paste vieringen voor jeugd, opknap-
beurt Chr. Koningkerk.
Vele suggesties werden aangedragen,
voorbeelden aangehaald. De paro-
chieraad, die toch al niet zonder werk
zit, kan er nog menige vergadering aan
wijden. Mevrouw van der Linde toon-
de zich zeer erkentelijk voor de grote
belangstelling voor het werk van de
raad.

Uit het Politie-rapport
Snelheidscontroles
Op verschillende plaatsen in ons dorp
heeft de Rijkspolitie afgelopen week
snelheidscontroles uitgevoerd. Op de
Zutphenseweg vielen in drie kwartier
twaalf processenverbaal voor te hoge
snelheid w.o. 98 km per uur.
Op de Ruurloseweg onder Kranen-
burg moest ook een automobilist we-
gens te hard rijden een verbaal in ont-
vangst nemen.

Op een later tijdstip bleek op de Zut-
phenseweg opnieuw dat men zich
weinig aan de voorgeschreven maxi-
mum snelheid houdt. Opnieuw moest
een groot aantal verbalen worden uit-
geschreven en wel 19. Ook op de
Baakseweg werden drie verbalen uit-
gereikt en op de Ruurloseweg nog-
eens vier stuks. Een automobilist reed
aldaar 110 km per uur.

Rijwielcontrole
Op de scholen heeft de Rijkspolitie de
rijwielen van de leerlingen eens nage-
zien. Van de 417 rijwielen bleken er
slechts 126 in goede staat te zijn. De
overigen hadden tal van gebreken, als
loszittende stuur, geen bel, geen slot,
geen of slecht rem, geen goede peda-
len enz. enz.
En natuurl i jk weet men dat een cross-
fiets niet aan het verkeer mag deelne-
men.

Feestavonden
Openbare lagere dorpsschool
Leerlingen van de openbare lagere
dorpsschool zullen op donderdag 3 en
vrijdag 4 november hun jaarlijkse

feestavonden houden in het Dorps-
centrum. Aanvang 19.30 uur. Door
de tweede klas zal de musical "Dro-
men zijn bedrog" worden opgevoerd.
De zesde klassers brenen de musical
"Het vreemde songfestival".

***

Service & Zekerheid

Bredeveld: v00ru,d,e-î
OClVlüo en vooral

Zekerheid . 1
Onze eigen technische dienst verzorgt
al Uw reparaties voor een betaalbare
prijs... en snel.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers, Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggjfcharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/SnQpuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

\J\J WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
*zinkwerk

gasinstallaties
onderhoud gastoestellen
riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

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

aguAsport
regenpakken

Martens

Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Telefoon 05754-517

«„, „, K

TE KOOP
Drie percel m

LANDBOUWGROND
VORÜÈN aandeHOEKENDAALSEWEG
Totaal groot ca. 5 ha.

DIRECT TE AANVAARDEN.
Inlichtingen:

Makelaarskantoor O.G. VAN ZEEBURG
ZUTPHENSEWEG 31, VORDEN. TEL 05752-1531 LID NVM/MDC

Blokjes gebakken spek, uitjes en ham,
van deze ingrediënten plus nog wat an-
ders, maken wij een heerlijke hartige
hap.
Kom dat lekkers eens proeven, a. s. vrij-
dagavond bij

BANKETBAKKERIJ

J. WIEK ART
TELEFOON 1750 - VORDEN

Specialiteit

ZWANEHALZEN

D E B R I L D I E J E K I E S T O
T E Z I J N W I E I F - R F N T *

Kies de bril die bij je
past: sportief, modieus
of elegant. Zo'n licht-
gewicht Nylor bril laat

wie je bent.
Kom maar eens kijken
naar onze uitgebreide
Nylor-collectie.

NYLOR
Nylor brillen mooi gezien!

dk
^

AGROOTKORMELINK
horlogerie goud & zi Iver optiek

Spalstraat27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

Heeft U ons brood al eens
geproefd??
D i rekt doen en dan proeft U
hoe lekker of het is.

echte bakker

ASSELT

Kunstgebittenreparalic

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CITROEN RUESINKRUURLO'HAAKSBERGEN

1983 BX 16 TRS Demo
1983 2CV6 club Demo
1982 Visa G T Demo
1982 Visa II Super E
1982 Visa IIL
1982CXAthenaLPG
1982 GS A Break
1981 CX2400PallaslE
1981 CX 2500 Pallas Diesel
1981 GS A club LPG
1981 GS A Spec

Altijd alle mm
Nieuwe Citroen

modellen in

19812CV6club 1981 Renault R5 TL

1980 Datsun Sunny 1400 coupe
1980CXAthenaLPG
1980 CX 2400 Pal/as C matic
1980 2CV6 club
1980 GSA Break LPG
1979 GS club matic
1979 OpelAscona 1.9
1979 GS X3
1978BMW518
1978 GS club LPG
1977 Ford Escort automat

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

DeVenterkamp11, Ruurio.TeJ.05735-1753
Kruislandsingel 46, Haaksbergen. Tel. 05427 13124 RUESINKA

KWALITEITSON DERGOED
voor het hele gezin haalt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN - TEL 05752-1971

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



Stunt Stunt
Aktie!!

tot en met 10 december a.s.

Wij gaan de nieuwe SLJPl f\ flLJ personenauto's nog meer verfraaien, let op:
Tijdens deze aktie extra, maar zonder bijbetaling voor u:

* Stereo radio-cassette
* Aluminium sportvelgen

* Rondom spatlappen

SUBARU Garage Huinink
Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo. Tel. 05735-1801.

l Vers vlees voor
uw huisdieren

PENS

Blanke pens

VLEES

Kip

HART

Paardevlees

Lever

Spot

Schapevet

400 gr. .1,-

400 gr. 1.-

400 gr. _ 1,55

400 gr. 1,-

400 gr. 2,95

400 gr. . _2,95

400 gr. 1,85

1000 0r._ 1,70

250 gr. 1,20

De Grote Groene Vak winkel
voor Huis entuin.voor Mens en Dier

VORDEN
Stationsweg 20

Tel. 1583

Manege de Hessenkamp kan
weer leerlingen aannemen
voor paardrijles.
Kerkhoflaan 5, Vorden.

Te koop: 3 pinken roodbont.
10 maand oud.
Klein Ikkink,
Qude Zutphenseweg 5,
Vorden.

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en
automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 1 8, Ruurlo, tel. 05735-1426.

EEN TOTOPRIJS
kan... maar is niet zeker!!!
Een modeprijs bij

Modecentrum

Ruurlo

Dames pantalons
Helanca tot maat 50

Serie flanellen overhemden

is zeker...!

39,50

39,50klein ruitje

Cllcll in bleu - grijs - bêge en wit voor slechts édOfwU

OT6pmdniclS alle maten l l U,~~

Serie heren costuums 1 nn
met extra korting van l UU,

Serie heren colberts «» halve prijs

Hoe bestaat het
en het is nog lang geen 5 december.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Dealer

t.M.B. „VORDEN"
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL 05752-3163

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave van onze aantrekke-
lijk geprijsde CASE tractoren, modern van vormgeving,
zeer compleet in standaard uitvoering.

NIEUW! KYLLINGSTAD PLOEGEN
— rondgaand en wentel
— goedkoop en van prima kwaliteit
— standaard met schijfkonters.

Diverse inruiltractoren:
o.a. David Brown - MF 260 - MF133 - Ford 3000 - Ford
Super Major - John Deere 1020.

Tevens diverse smalspoortractoren en 2-wielige
tuinbouwtrekkertjes.

Nieuw: Bogballe kunstmeststrooiers met prima strooi-
beeld.

— Gebruikte J.F. mestverspreider.
— Enkele goedkope ingeruilde mengmesttanks.

Zondag 20 november
konsert van de

River Town Jazz Band
in 't Pantoffeltje.

Aanvang 15.30 uur. Entree f 5,-.

VOORVERKOOP VANAF HEDEN

Dit mag u niet missen!!!

bode<

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.

"Sparen zonder
vastzetten en toch
met hoge rente?"

Dat kan met de

PATENTREKENING
31/2,51A6en61/2% rente!
• hoge rente en toch vrij opnemen
• rente opgebouwd uit basis- plus

premierente
• bijschrijving op l december en l juni
• vraag voor meer informatie de folder

bij uw kantoor in de buurt

* rente inclusief premie.

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
Barchem: Lochemseweg 12; Borculo: Spoorstraat 4;
Laren: Dorpsstraat 5; Vorden: Decanijeweq 3.
Lochem: Dr Rivestraat/Oosterwal; Frans Halslaan 1a;
Ruurlo: Borculoseweg 4.

spaarbank

Alle «oorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
bankjn. vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.

Zand. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt

Holtslag Ruurlo
uw specialist op

ROLLUIKEN
gebied
Niemand beter en zeker niet goedko-
per!
Bel nu voor een vrijblijvende offerte.
Tel. 05735-2000

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*
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Welkom
Sint Nikolaas
Zaterdag 19 november is voor jong en oud weer een dag vol
met spanning en kloppende harten.
Want dan arriveert Sint Nikolaas in Vorden. Met veel genoe-
gen keert de Sint elk jaar terug naar Vorden, want hij weet,
dat hij door vele kinderen en ouderen op het station wordt
verwelkomd.

Zijn komst betekent tevens het startsein van een gezellige
tijd met als slot het gezellige avondje.

Of ook de economische teruggang bij Sint Nikolaas een rok
speelt, is moeilijk te voorzien. Wel zijn wij ervan overtuig*
dat juist in een slechtere tijd een geschenk een nog diepere
waarde en betekenis krijgt. De dankbaarheid en genegen-
heid zal des te groter zijn. 0

Als Vordense winkeliers kunnen wij U helpen bij het zoeken
naar een geschenk. In onze feestelijk versierde etalages vindt
U geschenken te kust en te keur. Voor iedere beurs en voor
ieders smaak; voor jong en oud.
En zoals U weet, wordt U in deze tijd gesteund door onze ge-
weldige Sint Nikolaasaktie.

Een groot aantal waardebonnen en verrassingspakketten
met een totaal waarde van f15.000,- worden weer uitgeloot
en misschien behoort U dit jaar tot de gelukkigen.

Daarom heten wij U van harte welkom in onze Vordense za-
ken. Ook voor U die in grote getale van buiten Vorden ko-
men. U vindt bij ons ruime parkeergelegenheden en de
plaatselijke horeca-bedrijven willen Uw pauze zo aange-
naam mogelijk maken.

Wij wensen U allen een prettige Sint Nikolaas tijd toe en zul-
len we zeggen: TOT ZIENS.

Voorzitter Vordense Winkeliersvereniging
Wim Polman.

SINT EN DE ZIEKEN
EERLIJK ZULLEN WE ALLES DELEN

VOLOP SUIKERGOED EN MARSEPEIN, echte of nagemaakte boter-
letters, geruite sjaals, gestreepte sjaals, flesjes parfum, elektrische trei-
nen en ander speelgoed voor kleine en grote mensen.

Vol verwachting klopt ons hart, ja. Want behalve de koek en alle
mooie cadeautjes die kinderlijke hebzucht zich kan wensen, is er ook
nog altijd de mogelijkheid van de gard, van het zakje met wat zout en de
zak waarin we misschien meemoeten naar Madrid. Ook wie volwassen
is, kan dikwijls nog een vleugje angst meevoelen voor het slechte gewe-
ten dat hem op 5 december in zijn jonge jaren zoveel narigheid voorspie-
gelde. Maar verder: wat een glanzende herinnering, wat een warmte
bracht de sinterklaasavond vooral in het grote gezin. Zeker, dat is waar,
maar het geldt alleen voor de gezonden.

DE ZIEKE HOORT ER OOK BIJ

HOE STAAT HET met de zieken, de-
len die mee in de feestvreugde of gaat
de kinderheilige hen voorbij? Het ple-
zier van versjes maken, suprises zoe-
ken, aan de bel trekken en hard weg-
lopen als je een pakje op de stoep
hebt gezet, is er voor hen niet bij. War-
me gekruide wijn verdragen ze niet,
het zien van suikerbeesten en fon-
dantjes maakt hen al misselijk. En ca-
deautjes, ach, wat geven ze er om, zij
hebben toch niet het gevoel dat ze er
bij horen. Laat het feest maar onge-
merkt langs me heen gaan, hoe min-
der ik er van merk, hoe beter...

Maar dat is niet waar! Vrienden en
huisgenoten van een zieke, maak hem
toch duidelijk, dat hij er wel degelijk
bij hoort, laat hem delen in de grote
en kleine genoegens van feestdagen,
ook van Sinterklaas. Het zal bijdragen
tot zijn beterschap, of als die niet voor
hem mocht zijn weggelegd, zal het
hem troosten.

VERGEET HEN NIET!

IK VERGEET nooit hoe zorgzaam
een stel kinderen, waar ik vroeger dik-
wijls aan huis kwam, op 5 december
een mand met aardigheidjes klaar-
maakten voor hun kindse grootmoe-

der, die haar kamer op de bovenver-
dieping nooit meer verliet; oma kon
geen a van een b meer onderscheiden
maar ze graaide begerig naar de pak-
jes met rode lintjes en begon dadelijk
handen vol snoepgoed in haar mum-
melmond te steken! En toch was het
goed en hartelijk dat haar kleinkinde-
ren hadden geleerd dat ze een mens
niet moeten vergeten in z'n ouder-
dom.

Maar wat mogen we onze zieken nu
geven op zo'n dag, de keus is zo be-
perkt, zegt menigeen. Laten we eerst
even vaststellen, dat de patiënten met
acute ziekten werkelijk liever met rust
gelaten moeten worden, die hebben
al genoeg met zichzelf te stellen; als
ze rillen van koorts of krimpen van
pijn verlangen zij geen enkele belang-
stelling dan de verstandige zorg waar-
mee hun bed wordt gladgestreken,
drinken wordt gereikt, zo nodig ijszak-
ken of warme kruiken worden klaarge-
maakt. En als zij behoefte hebben aan
smakelijk fruit of aan eau-de-cologne
om zich te verfrissen, dan komt dat er
toch wel, zullen we hopen.

VERLANGLIJST

IETS ANDERS IS HET met chroni-
sche patiënten en invaliden. Betrek
hen in de vrolijkheid als het maar even

kan en doe dat met tact. Als ze mis-
schien mopperig zeggen dat ze er
niets mee te maken willen hebben,
overrompel hen dan niet, maar pro-
beer hen zonder geforceerdheid tot
enig meeleven te brengen. Dat is be-
langrijker dan de vraag wat ze moeten
"krijgen", want er is kans op dat het
hun ziekteproces gunstig beïnvloedt.

En werkelijk, wat we hun zullen ge-
ven, blijkt altijd wel vanzelf als we het
goed met hen menen. Daar zijn niet
alleen dezakdoeken, waarvan ze er al-
tijd best wat extra kunnen gebruiken
of de stukjes zeep, daar is ook een
nieuwe piama, een sierlijke nachtja-
pon of een behaaglijk bedjasje voor
wie meestentijds in bed moeten ver-
blijven. Daar is een stevig tasje waar-
in de vrouw de kleine hebbedingetjes
bewaart die zij in haar buurt wil heb-
ben. Daar zijn, voor de patiënten die
af en toe mogen opstaan, een paar
pantoffels die prettig zijn om naar te
kijken en om aan je voeten te hebben,
misschien een gemakkelijke stoel,
een kussen in de rug of een plaid voor
over de knieën.

Voor de mannen die zich er op ver-
heugen er elke dag tenminste een
paar uurtjes normaal verzorgd uit te
zien, is een mooie das even belangrijk
als voor de gezonden die het voor-
recht hebben te kunnen gaan en
staan waar zij willen. En dan moet bo-
ven de mooie das ook net zo goed een
correct geschoren gezicht uitkomen,
daar zit al weer een mogelijkheid voor
het geven van welkome geschenken
in, zoals al dan niet elektrische
scheerapparaten en wat er maar bij
mag komen.

LECTUUR EN... OOK SNOEP

DAN IS ER OOK, voor wie daar ge-
voelig voor is, één voorwerp van
kunst. Als dat een plaats in de zieken-
kamer heeft, gaat er vreugde en le-
venskracht van uit. En er is lectuur,
om bemoediging uit te putten, om zie-
kelijke tobberij te verdrijven, om rich-
ting te geven aan de gedachten. Na-
tuurlijk geen zwaarwichtige boeken
voor een zieke die op een bepaald
ogenblik misschien alleen ontspan-
ning zoekt, maar ook geen onbenulli-
ge verhaaltjes voor iemand die naar
degelijk geestelijk voedsel verlangt.
Ach, wat is er toch veel te bedenken,
waarmee je een zwak of ziek mens
een plezier kunt doen.
En snoepen, doen ze daar niet aan
mee? Als hun ziekte dat onmogelijk
maakt, dan kan het sinterklaaslekkers
maar beter niet onder hun ogen ko-
men, om de verleiding niet ondragelijk
te maken, maar anders is er meestal
wel een mogelijkheid om te informe-
ren of er dieetlekkernijen voor de pa-
tiënt verkrijgbaar zijn.

Alleen: laat bij bedlegerige zieken
uitsluitend verpakte lekkernijen toe,
want bij hen moeten we nog meer dan
bij gezonden de hygiëne hoog hou-
den. Dus geen losse chocoladelet-
ters, die open en bloot stof vergaren
opeen nachtkastje.

(Nadruk verboden)

Openings-
tijden voor
St. Nicolaas

DE VORDENSE SINT NICOLAASAKTIE1983

LEVERT NIETS IN

30 november tot 21.00 uur

^ december tot 21.00 uur

2 december tot 21.00 uur

/%r*i Wij menen dat u best iets extra's kunt gebruiken, in deze dure tijd. Daarom geen bezuiniging in onze
LET OP! St. N icolaasaktie 1983, maar 15.000,- aan prijzengeld waarvan u kunt profiteren als u uw aankopen in Vorden doet.

Bij elke aankoop van f 5,- of meer geven wij u graag en gratis bonnen waarmee u kunt meedingen naar
één van de vele prijzen waaronder waardebonnen van f 100,- en f 1000,-.

Let wel! Vroeg kopen geeft u meer kans om een van de vele prijzen te winnen. ZIJ LOTEN DAN 5x MEE.

VORDEN BIEDT u
• EEN ST. NICOLAASAKTIE VAN 11 NOV. T/M 4 DEC.
• EEN UNIEK EN KOMPLEET KOOPCENTRUM
• GEZELLIGHEID EN ECHTE BEDIENING
• VEEL PARKEERRUIMTE BIJ IEDERE ZAAK



AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Rondweg 2 - Vorden

Uw adres voor:

Telefoon 1794

ONDERHOUD EN
REPARATIE

VERKOOP NIEUW EN
GEBRUIKTE AUTO'S
inruil en financiering mogelijk.

Het adres voor:

ONDERHOUDSARTIKELEN
zoals matten, hoezen, spiegels, mistlampen,
voor en achter, radio's enz.

Speciaal adres voor
ROMAX UITLATEN

Brunekreeft
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617

UW ADRES VOOR:

Fruitschalen
Fruit
Groenten
Aardappelen

&

Nieuw
Verwen uw zoon of dochter eens zo
Geef ze hun theorie opleiding kado!

Theorie
opleiding '84

— Audio Visueel
- Volgens examen norm '84

- Proef examens syst. J Cl"

-vanaf l ƒ J33T

Ook voor uw rijopleiding naar

Autorijschool
„OORTGIESEN"

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Heeft u bouw-
of verbouwplannen?

Voor de aanleg van de

elektrische
installatie
naar.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman & Esselink b.v.
Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Ook voor
elektrische apparaten

Sint vist bij Visser
niet achter het net

MODEHUIS

VORDENTEL. (05752) 1381

Sint en Piet
vergeten ook de viskaart niet.

" J t

Dit jaar gaat De Tuunte een grote tekenwedstrijd organiseren
waaraan alle kinderen tot en met 8 jaar kunnen deelnemen.
De tekeningen die voor 28 november aan de zaak ingeleverd
moeten zijn, zullen in de etalage opgehangen worden,
leder kind krijgt daarvoor een leuke verrassing die Sint Nicolaas
persoon l ij k gaat overhandigen. Kom daarom op woensdagmid-
dag 30 november van 3 tot 5 uur dan is "Sint Nicolaas"
aanwezig om de prijsuitreiking aan ieder kind te doen.
Er zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen aparte prijzen be-
schikbaar.A A

LET OP: Vergeet niet op Uw tekening aan de voorzijde
de naam - adres - leeftijd te vermelden.

CAFÉ UENK
Arnold en Ria Schut
TELEFOON 05752-1363

Het goede adres
voor een goede borrel

en een
hartige hap

CAFÉ UENK
twee prima

verzorgde biljarts

Administratiekantoor
KLEIN LEBBINK b.v,
Raadhuisstraat 22 - Telefoon 1455

Boekhoudingen
Administraties
Belastingzaken

Premie- en
vrije sektorwoningen
Bedrijfs- en
recreatiebouw

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags

HET HOGE 26, 7251 XW VORDEN.
TELEFOON 05752-1787

dat is;

gezellig winkelen
enorme keus
prima prijzen

Sint komt keuze maken
in onze ruime
gesorteerde voorraad

lederwaren
- damestassen ook echt leder

- parapluieS de echte Knips

- portefuilles
- portemonnaies
- rijbewijsetui's
- dokumentmappen
- en koffers
- polstassen
- broekriemen
- kindertassen

LEDERWAREN

B. Lammers
Burg. Galleestraat 26, Vorden - Telefoon 1421

HOTELBAKKER
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

Gerenomeerde keuken
Ook voor het afhalen van diverse

schotels en schalen.

TELEFOON 05752-1312

Zou de Sint
het wel weten ?

Onze kado-boutiek
is vol verrassingen
verrassende interieuropvrolljkers

kleurige woonverslerders

grappige hebbedingskes

leuk om te geven,

fijn om te hebben

Signatuur van beter woonkomtort

vorden - dorpsstraat 22
warnsveld - rijksstraatweg 108

KAPSALON

P. SIETSMA
OOKVOOR UW
ST. NICOLAAS GESCHENKEN

En toch... is Uiterweerd uw schilder
- Vorden - Tel. 05752-1523



halkastjes
t.v.-kastjes
kapstokken
spiegels
fauteuils
poefs
haardbankjes

bijzettafel
mimisets
lektuurbakken
dekenkist
tafelkleden
sierkleedjes
sierkussens

Meubelen -Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 05752-1421

MASSIEF EIKEN MEUBELEN
VAN EUROPEES EIKEN

Stijlmeubelen in massief eiken desgewenst naar eigen ontwerp
en afmetingen

Kasten, wandmeubels, eethoeken, ronde rechthoekige
en ovale tafels, bureaus, dekenkisten, hoek-, boeken- en

ladenkasten, slaapkamer en bankstellen
MEUBELMAKERSBEDRIJF

J.W. KLEIN KRANENBARG EN ZN
Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).Tel.: 05754-269
Toonkamer: Kerkstraat 9 VORDEN. Tel. 05752-2425

Toonkamer: Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).

De nieuwe Max Tailleur
Humor v. achter de hooimijt 9,90
Dieren op het spoor
Achterhoek in grootvaders tijd
Kijk op groen Gelderland
Het onland bloeit
Voordeel boek van

f 32,50 voor 15,90,

Detectives
van 17,50 voor ̂  5,95

Prentenboeken
Gouden griffelboek
Voetbal W. Coerver
Dik Trom
Omnibus > 9,95

RAADHUISSTRAAT 22, VORDEN. TELEFOON 05752-3100

Vier het Sinterklaasfeest met Echte heerlijke artikelen van Uw Warme
Bakker Oplaat. Wij maken voor U:

Roomboter amandelletters
Gevulde speculaas
Dik speculaas
Roomborstplaat
Zelfgemaakte chocoladeletters

Wanne Bakker Oplaat
enz. enz.

In onzetweewielerafdeling vindt u alles
op

FIETSGEBIED
bellen, zadels, rep. dozen,
reflectors,
verlichtingsartikelen, sloten,
enkele en dubbele tassen,
rieten manden, zadeldekjes,
fietscrossonderdelen etc. etc.

Gazelle fietsen
444-reeds vanaf

HÉT ADRES in Vorden

J.H. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Tel. 05752-1393

\

Een welkom kado
of

relatiegeschenk

VINOTHEEK SMIT
TELEFOON 1391

Voor een gezellige en
lekkere Sint Nicolaasavond
gaat U naar Uw Banketbakker

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART Tel. 1750

SPECIALITEIT

Zwanehalzen

Eetcafe - Bar - Zaal

BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

Ook de komende winter
weer een fikse premie van
maar liefst f 50,-per man
per dag, als u binnenschil-
der- en/of behangwerk
laat uitvoeren in de perio-
de van 21 nov. '83 t/m 9
maart '84.

(min. omvang 3 werkda-
gen.

Even een telefoontje en wij komen graag bij u
voor een uiteraard vrijblijvende offerte.
Uw adres voor het betere schilder- en be-
hangwerk.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. Boerstoel b.v.
Insulindelaan 5
Telefoon 1567
VORDEN

, JU Herberg

Lang niet alle mensen in Vorden,
weten hoe het vrijdag 's morgens pas echt gezellig kan worden.

Kom tijdens de markt eens binnenwippen
en ga gezellig aan de bar of tafel zitten.

Boeren, burgers, keizer, admiraal,
ze zitten er 's morgens allemaal.

En wilt U aan het volgende denken,
vrijdagmorgen 2 december zullen wij elke bezoeker iets schenken.

******************************
In november en december:

elke vrijdagmarkt tussen 9.00 -12.00 uur

CITROENTJEIM van Brandenbarg 1 ,-

ADVOCAATJE met slagroom 1,50

*******************************

Heeft U dit jaar of volgend jaar nog iets te vieren????
Kom eens langs voor vrijblijvende informatie.

Diner, koffietafels, koude buffetten: Ook dit willen wij gaarne voor U verzorgen.
Er is nog opgave mogelijk voor onze maandelijkse KLAVERJASAVOND.

Even noteren: DINSDAG 29 NOVEMBER.

SALADES voor de komende feestdagen gaarne vroegtijdig bestellen

Waarom ver gezocht,
als het dichtbij wordt verkocht

Bij ons zult U zeker slagen.

Speelgoed - Huishoud- en
luxe kado's.
Voor groot en klein, voor IEDERE beurs.

Let op onze aanbiedingen

BAZAR SUETERS ~
DORPSSTRAAT 15, TELEFOON 3566
RUURLOSEWEG 91, TELEFOON 6658

Zelfs Sinterklaas die goede man
weet dat hij
voor een drankje en een lekkere hap
bij Schoenaker aankloppen kan.

Café-Restaurant

Th.J. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Vorden - Telefoon 6614



bij

U BENT
van harte welkom

de Vordense winkeliers

Door dit jaar uw kerst en St. Nicolaas inkopen in Vorden te doen. Dingt u mee naar een van de

honderden prijzen in de unieke 5x kans St. Nicolaasaktie. Vroeg kopen

geeft u extra kans op een prijs en alle gewonnen prijzen

worden u gratis thuis bezorgd.

Piet tegen Sint:
„ Oh, kom er eens kijken, hebt U dat al gezien van 't jaar
niet alleen bloemen en planten, maar ook prachtige sieraden hebben ze daar.
Zelfs daar zitten échte bloemetjes in
En die fraaie modekleuren, echt iets naar m' n zin.
Oh, ruik eens, net als in grootmoeders tijd, die geurige zeepjes en kruiden
Dat zie je verder nergens hier, ook niet bij ons in 't zonnige zuiden,
lelietjes der dalen, lavendel, vergeet mij nietjes en wilde roosjes
allemaal leuk verpakt in zulke schattige doosjes.
En voor aan de wand, die droogbloemencomposities achter glas
daar is toch een ieder mee in z'n sas.
Ook originele wenskaart/es om aan onze cadeautjes te hangen
alleen daarvan krijg je al kleur op je wangen.
Sint, het spijt me echt, anders ben ik altijd heel gedwee
maar nu ga ik even niet verder met U mee.
Van mij mag U rustig nog verder lopen
maar ik ga hier eerst m' n cadeautjes kopen.
Oh Sint, wat leuk, U komt ook achter mij aan
Heel fijn, dan kunnen we samen naar binnen gaan.

Gaat U voor, Sint!

bloemsierkunst

Grady Klumpei*
DORPSSTRAAT 19, VORDEN. TELEFOON 05752-1436.

Met genoegen gekregen

Met voldoening gegeven

Met overleg gekocht... bij

>
MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Administratiekantoor
Vorden B.V.
Dir. B.H.J. de Regt en B.J. Bloemendaal

Door ondeskundige adviezen,
kunt u heel wat verliezen
laat u dit niet overkomen,
daarom ons kantoor genomen.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden, tel. 05752-1485.

Aan alle eigenaren
van woningen of andere gebouwen

Wij konstateren maar al te vaak dat veel woningen of andere
gebouwen weer een winter ingaan met ernstige gebreken,
tocht en regendoorslag, houtrot bij o.a. dak- of kapover
steek — windveren — getimmerde goten — ramen — kozijnen
— buitendeuren, etc.

U spaart geld voorde toekomst, als u het nu laat repareren of
vernieuwen door onze vakmensen.

Verder maken we zeer scherp in prijs hardhouten buiten
deuren van Merbouw of Meranti.

Heeft U een zolderkamer die U benauwd, wij plaatsen U de
bekende Velux daktuimelramen incl. dutabelglas verkrijg-
baar in 10 maten, of een dakkapel in elke gewenste grootte
voor nog meer ruimte op zolder, ramen in Drehkipp sy-
steem incl. dubbelglas, met aan de binnenzijde het beno
digde aftimmerwerk en isolatie.

Laat U deskundig inlichten op al Uw bouwwensen

A. BOSCH
TIMMER en AANNEMERSBEDRIJF i
Schutteslraat 11 - 7251 MP Vorden - Telefoon 667*

Garantjes
voor kleine

bijdehandjes
geinig kinder

pantoffeltj
met

vrolijk
gekleurd "'•'ïtyS^ïi^?^

elastiek... makkelijk om zelf
aan en uit te trekken.

Maten 19-30

Een goed zittend
"pantoffelmuiltje,

gemaakt van
lodenstof, met vrolijke

folkloreband.
Styled by Ronde

44j95

P '̂ Handig
zo'n ritspantoffeltje...

uitgevoerd in stevig cord op
een onverslijtbaar zooitje.

Maten 19-30 19,95

Comfort in huis...
een huismuiltje voor

iedere dag, dat
heerlijk zit en extra

steun geeft, in warm
bordorood.
Styled by Blenzo

Ie Sotonöc
ANWB Bondsrestaurant Vorden

waar de kok uw gastheer is!

U en uw kinderen zijn er van harte welkom!
N.H.A. VAN GOETHEM 05752-1519

En . . . in romantische stijl

•j.
Bodega l

Sfeervol borrelen bij open haardvuur, in
dezelfde stijl, intiem zaaltje voor uw
receptie, diner, feestje of zakelijke

bijeenkomst.

De
bekende
muil van

'Ronde... soepel
en stoer... nu in de

nieuwste modekleur petrol.

29,95

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen

DORPSSTRAAT 4.

LM.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG 13

[&3
7251 JT Vorden
Telefoon 05752-3163

Voor al uw

sanitair-artikelen
Boete:

badkameraccessoires

closetzittingen

mengkranen enz.
moert u ztjn by

SANITAIR-SPECIAALZAAK

T f l' Wiltink
i» Het Hoge 26 - Vorden

Telefoon 05752-1656

Gezelligheid
kent geen tijd

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Haal voor Sint Nicolaasavond eerste kwaliteit
dranken in huis. Ruime sortering.

Het adres voor brui-
loften, partijen, re-
cepties, diners, enz.

Café-Restaurant

Eykelkamp
Medler Tel. 6634

DE BOONK 39, VORDEN. TEL 1619

B.M.W.
en Mazda-automaat

Als het om autorijlessen gaat!

H.H. LANDBOUWERS,
VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN
VARKENS EN PAARDEN
houden wij ons beleefd aanbevolen

Ook in nood helpen wij u met klein en groot

Herman Voskamp
Reeoordweg 6 — Telefoon 1503

kringlooppostpapier
postpapier
brievenstandaards
pennenbakjes
briefopeners
sousmains
rekenmachientjes
burolampen
fotoalbums
speelkaarten
verfdozen
schildersezels
schetsblokken
calligraphysets

's kado-ideeën
schitterende kalenders '84

zak- en kantoor agenda's '84
floatingballs

kinderpuzzels v.a. 4,95
educatieve spelletjes

kinderpostpapier
dagboekjes

memouitveegbord
poëziealbums

adressenboekjes
postzegelalbums

muntenalbums
posters

bruinzeel kleurpotl.
technisch teken apparatuur doos 50 stuks > ĵ3L95Ïjc
vulpennen Raadhuisstraat 22, tel. 3100 ballpoints



SINT NICOLAAS NUMMER Weekblad Contact

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V.- NIEUWSTAD 12-VORDEN - POSTBUS 22- TELEFOON 05752-1404 FWI DE BLAD

ZATERDAG 19 NOVEMBER: AANKOMST N.S. STATION 13.17 UUR.

STATIONSWEG - DORPSSTRAAT ZUTPHENSEWEG SMID-
STRAAT - 'T HOGE - RAADHUISSTRAAT - - DORPSCENTRUM (CA.
14.00 UUR).

Op het bordes van het Dorpscentrum zal Sint Nicolaas worden verwelkomd door
Burgemeester M. Vunderink. Na de toespraak onderhouden St. Nicolaas en zijn
Pieten zich met de schoolgaande jeugd in de grote zaal van het Dorpscentrum.
De zaal blijft gesloten tot na de toespraak.

Voor de kinderen van de Kranenburg vindt dit plaats in zaal Schoenaker op de
Kranenburg vanaf ca. 15.30 uur.

Voor de beste junior schilder t/m 12 jaar stelt de Vor-
dense Winkeliersver, leuke prijsjes beschikbaar.
Maak er daarom maar iets moois van en lever hem
voor 3 december, voorzien van naam en adres in, bij
een van de volgende adressen:
Fa. Dijkerman, Zutphenseweg 5; Fa. Dolphijn,
Kerkstraat 1; Fa. ten Kate, Zutphenseweg 2; Fa.
Mokkink, Nieuwstad 14; Fa. Sietsma, Dorpsstraat 1.
VEEL SUCCES.

Naam:

Adres:

Plaats: .

Leeftijd:

Weekblad Contact
Verschijnt iedere week in een oplaag van ruim 13.000 exemplaren.

ed. Ruurlo
huis aan huis
per post.
3300 exemplaren

Ruurlo, Barchem, Wolfersveen,
Mariënvelde, Varssel, Halle-Heide,
Dijkhoek, Linde-Wiersse en
Wildenborch

ed. Vorden:

2300 exemplaren

Gemeente Vorden
abonnementen
zeer dichte lezerskring

ed. Hengelo:
huis aan huis
per post
4500 exemplaren

Hengelo, Keijenborg, Velswijk,
Olburgen, Bronkhorst,
Baak, Steenderen,
Toldijk.

ed. Warnsveld
huis aan huis
per post
3000 exemplaren

Gemeente Warnsveld,
Wichmond
Vierakker

Contractkortingen mogelijk.
Bij doorplaatsing van uw advertentie in een andere editie 50%KORTING
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Drukkerij Weevers b.v,
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1404.

Trekkingsavonden
DINSDAG 15 NOVEMBER OM 20.00 UUR. 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- / 12 vlees- en 30 verrassingspakketten.

DINSDAG 22 NOVEMBER OM 20.00 UUR. 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- /12 vlees- en 35 verrassingspakketten.

MAANDAG 28 NOVEMBER OM 20.00 UUR. 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- /12 vlees- en 40 verrassingspakketten.

VRIJDAG 2 DECEMBER OM 21.15 UUR. 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- / 12 vlees- en 40 verrassingspakketten.

DINSDAG 6 DECEMBER OM 20.00 UUR. l waardebon t.w.v. f 1000,- / 8 waardebonnen t.w.v. f 100,- /12 vlees- en 30
verrassingspakketten.

Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het Dorpscentrum en zijn openbaar. Dus vóór iedereen toe-
gankelijk.



Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSEWEG31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden
H
UdNBM

DE GROENE M • II

Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw
Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren, in
lang en kort model.

BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

HeeJs JotltreffenJI

Wapen- en sporthandel
TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

Van de Juwelier
^r^ A ^ ^ömtsdag

In heel Nederland zal Sinterklaas
die dag weer rijden. Voor de juwelier is het eigenlijk

het hele jaar door Sinterklaas. Dag in, dag uit.
Want elke dag opnieuw komen er bij ons mensen die iets
bijzonders uit komen zoeken. Omdat er iets te vieren valt.

Omdat ze iemand blij en gelukkig willen maken.
Tja, zo'n pakje van de juwelier heeft nu eenmaal blijvende waarde.

Enfin, wat let u ...

VOOR:

ZINNIGE GESCHENK-IDEEËN

EN
KADO'S DIE BLIJVEND VERRASSEN!

juwelier
siemerink

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

p&WWJWVYWWVWWWV^^

Graag Gedaan

letters,
chocoladeletters

ulazen
ikke,grote

Amandel
staven, wat

lekkers
banket!

Alles eigen
werk

is belangrijk met zoveel feestdagen

in het vooruitzicht.

Komt u dus nu even langs bij

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Zutphenseweg VORDEN Telefoon 1384

UW
Keurslager

staat borg voor

kwaliteit
SLAGERIJ

Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden, tel. 1321

Een meubel -kado
is altijd welkom!

^^T"̂ ^^™^^^

T.V. BARMEUBEL
Massief eiken met
lektuurvak
Achter de deuren
een flessenrek

KLASSIEKE 2 ZITS BANK

885.-
LEKTUURBAK

massief eiken

vanaf

\Vij presenteren: Club 8 jeugdmeubelen •
waarop men kan voortbouwen.

FAUTEUILS
massief eiken

398,-

THEEWAGEN

T.V. KASTEN
Eiken. Diverse modellen

349,-

MIMISET
massief eiken

78,-

SCHRIJFBUREAU grenen struktuur
met metalen O O
frame Pakketoriis «7^7

RUNDLEREN
poef W 50 cm

59,-

BUREAUSTOELEN

LAT1ÏNTAFELS

in beige of blauw
ribcord. Uitklapbaar
tot 1 persoons matras

Mogen wij Club 8 aan U voorstellen - een aan-
bouwsysteem voor de jeugd, dat meegroeit en zo
onder de arm mee te nemen is.

Wij hebben in onze zaak een Club 8 stu-
dio opgebouwd, waar wij U graag enkele
van de vele toepassings mogelijkheden
laten zien; van een solide speelkamer tot
een gezellige studentenkamer zonder
dat het U een vermogen kost.

De jonge stijl metoog voor de toekomst,

w ^^

8 PLANTENTAFELS
VIQ .vanaf ••«Ff

HELMINK BVVORDEN
KOMPLETE INTERIEURVERZORGING EN BINNENHUISARCHITECTUUR
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514
LAAGTE 16 - EIBERGEN - TEL. 05454-4190

125,-

Pakketprijs
40 x 40 19,95

60 x 60 cm 29,95

80 x 80 cm 39,95

mimiset 3-delig 69,—

* Gratis reservering en
verzekering voor
latere levering

* Prima service en
garantie

* 3500 m2meubelen
in alle stijlen



GOEDE RAAD VAN SINTERKLAAS

ga naar de
winkel met de
2000
kado-ideeën

Parkeren van uw
auto is bij
Barendsen in
Vorden gelukkig
geen probleem!

Kado's voor mannen — zegt Sint—zijn te vinden
in de hobby-winkel van Barendsen in Vorden.
Daar zijn wel 1000 artikelen om mannen mee te
verrassen... gereedschap ... knutselspul. Een
wandeling door die zaak is een bron van ideeën
voor geschenken — En als u iets zoekt voor me-
vrouw: nogmaals 1000 ideeën om 't huis
mooier of het huishouden praktischer te ma-
ken. Goed idee: ga naar Barendsen, de winkel
met de 2000 kado-ideeën.

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN
TELEFOON 1261

L.P.G. INBOUWSTATION
REPARATIE en ONDERHOUD

Zutphenseweg 30, Vorden.
Telf. 05752-1840.

Zutphenseweg de winkelstraat

voor al uw

inkopen voor de St. Nicolaas

Drogisterij - Parfumerie

J.TENKATE
't Heerlijk avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom:

in uw D.A.
speciaalzaak
vele
geschenken en
leuk verpakt

Zie ook voor gezellige surprises en
buitenkansjes onze D. A. speciale
Sint Nicolaaskrant.

Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

Voor het gezellige avondje
bloemen en planten horen erbij
da's vers en zeker

VOLOP VOORRADIG

Grote amaryllisbollen
in geschenkverpakking

Hyacinten, crocussen,
narcissen
voor kamercultuur

Droogbloemen en
droogstukjes

Prachtige wanddecoraties
Kandelaars en kaarsen
in vele mooie kleuren

Mooie vazen en
sierpotten

BLOEMENSPECIAALZAAK

J.J. DIJKERMAN
ZUTPHENSEWEG 5, VORDEN. TELEFOON 1334.

HET ADRES VOOR AL UW

bloemwerk en Fleuropservice

SPORTIEVE
GESCHENKEN

sportkleding

sportschoenen

schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

Hoe*werkt de •
St N îcolaas aktie?
Vanaf donderdag 10 november ontvangt u bij alle deelnemende winke-
liers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor elke f5,- die u besteedt een
St. Nicolaaszegel. Vijf van deze zegels dient u op een deelnemerskaart te
plakken en deze van uw naam en adres te voorzien. Als u deze kaart daar-
na in de daarvoor bestemde bus bij de Firma Wullink of Schoenaker de-
poneert, loot u de volgende trekking(en) mee naar één van de prijzen, die
de winkeliersvereniging beschikbaar heeft gesteld.
Mocht u de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet ge-
treurd, want uw kaart doet ook de volgende trekking(en) weer mee.
Vroeg kopen is in dit geval belangrijk, want dan hebt u vijfmaal kans op
een prijs en vooral in het begin zijn er natuurlijk veel minder kaarten, dus
hebt u nog meer kans om te winnen. Mocht u bij uw aankopen geen ze-
gels ontvangen, vraag er dan om. Want u hebt er recht op, al vanaf 10 no-
vember.
Alle leden winkeliers (zie de deelnemers raambiljetten) doen mee en ge-
ven u graag en gratis zegels.

Totaal f 15.000,-

1 waardebon
40 waardebonnen
60 vleespakketten
175 verrassingspakketten

tw.v. f 1000,-
tw.v. f 100,-
tw.v. f 50,-
tw.v. f 40,

DEALER

AUTO- en TAXIBEDRIJF
v/hTRAGTER

Zutphenseweg 95 - Vorden - Tel. 05752-1256

Mobil
tank station

Verkoop - onderhoud -
reparatie

van alle merken

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

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN-Tel.05752-1318

taxi-vervoer

Voor een mooi
St. Nicolaas cadeau

waar u lang plezier van heeft - naar

Dekker Electro B.V.
Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 2122.

Wist u dat Sint een goede keus kan maken
bij ons? Ook verstrekken wij nu

Sint-Nicolaasbonnen
op alle winkelartikelen.
Uw adres voor Bloemwerk - planten -
Glas- en aardewerk - hydrocultuur, enz.

BLOEMIST - HOVENIERS-BEDRIJF

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

b.v.

U zoekt nog een leuk kado voor
Sinterklaas

Wel eens aan de

KAPPERS KADOBON
gedacht ?

DAMES- EN HERENKAPSALON

HEERSINK ZUTPHENSEWEG 21
TELEFOON 1215



SINT NICOLAASPUZZEL
MET VERBORGEN RUM

Zoek de volgende letters uit de in-
gevulde puzzel, die hieronder wor-
den gevraagd. Dat is de oplossing
van deze Sinterklaaspuzzel.

De gevraagde letters zijn: 173-8; 104-
122-66-226; 25-118-89-159-19-187-93;
54-137-251-88; 76-16-114-1-232-129;
160-92-67; 78-96-245-142; 39-72-74-
123-125; 134-144-154-158-164-185; 83
-14; 199-60-157-81-183-204; 53-207-
36; 239-131-23-211; 61-188; 202-58-6;
177-230-77; 182-49-240-194-65-249-
155; 44-139-43-233-179-166.

Horizontaal: 1. Heilige, 5. lekkernij, 9.
stok, 13. hoofddeksel, 17. opening,
21. guit, 23. vlaktemaat, 24. roven,
25. gevuld, 26. toverkunst, 27. on-
evenhoevige, 29. loot, 31. reeds, 32.
deel van een oor, 33. zangstuk, 35.
schrijfgerei, 37. vistuig, 39. Ged.
Staten, 41. wagen, 42. vrucht, 44.
ongeveer, 47. keurig, 49. roem, 51.
opdracht, 53. kledingstuk, 55. noot,
56. spoed, 58. keukengerei, 60. ruit of
stippelwerk, 61. deel van een fiets, 62.
titel, 63. kraan, 65. gelijk, 66. speel-
kaart, 67. deel van een Franse ontken-
ning, 69. sportterm, 71. vat, 73. Chi-
nese munt, 76. groei, 78. vlaktemaat,
80. voorzetsel, 82. hij die leest, 84.
kledingstuk, 86. metaallegering, 88.
bloem, 89. knaagdier, 90. vergelding,
92. water in Drente, 93. speelgoed,
94. heilige, 95. noot, 96. pausennaam,
97. voorzetsel, 98. belemmering, 99.
motorrace, 100. titel, 102. kever, 104.
vreemde titel, 105. soort onderwijs,
106. tegenover, 108. sporeplantje,
110. kern, 111. aansporing, 114. voor-
zetsel, 116. zwaardwalvis, 118. Euro-
peaan, 120, verslagen, 121. landloos
zoogdier, 123. ligplaats voor schepen,
125. oude maat, 127. vereringssym-
bool, 129. plant, 131. deel van de dag,
132. voorzetsel, 134. standplaats van
Sinterklaas, 135. koraaleiland, 136.
sportartikel, 137. rivier in Spanje, 139.
opnieuw, 140. Noorse godheid, 141.

wildebeest, 142. wild zwijn, 143. ver,
144. plaats op de Veluwe, 145. spil,
147. rund, 148. grondsoort, 150. bar,
152. tegenover, 154. de onbekende,
155. droog, 157. lekkernij, 159. ton,
160. gierigaard, 163. Frans lidwoord,
165. vroegere schoolvorm, 168.
scheepstouw, 169. vogelprodukt,
170. natie, 172. dienstbode, 173.
toegang, 175. zuivelprodukt, 177. vie-
ring, 179. vis, 180. kledingstuk, 182.
Europeaan, 183. gast, 185. keurig,
187. gevangenis, 188. niet even, 190.
deel van de Bijbel, 191. voegwoord,
192. totaal, 195. water in Noord Bra-
bant, 197. ongebonden, 199. plooi,
200. waterhoogte, 202. godheid, 204.
de onbekende, 205. reptiel, 206. al-
toos, 207. overval, 210. natie, 211.
dwarshout, 212. fout, 213. klap, 215.
een weinig, 216. vermoeden, 218.
noot, 220. toiletartikel, 221. boom,
222. heilige, 224. Europeaan, 226.
speelgoed, 229. inham, 231. duw,
233. oude maat, 235. stuk haar, 237.
Bijbelse stad, 240. gereedschap, 241.
omroepvereniging, 242. omgeving,
244. duintop, 246. trechter, 248. loot,
249. oxidatie, 250. Bijbels figuur, 251.
man van adel, 252. voertuig.
Vertikaal: 1. Vaartuig, 2. internatio-
naal, 3. vervelend, 4. kraan, 6. voor-
zetsel, 7. vreemde munt, 8. eenmaal,
9. bevel, 10. nakomeling, 11. niets
uitgezonderd, 12. sprookjesfiguur, 14.
werklust, 15. speelgoed, 16. oude
maat, 17. aanw. voornw, 18. rivier in
West-Duitsland, 19. voorzetsel, 20.
noot, 22. hoender, 26. sporeplant, 28.
kippeloop, 30. groei, 32. nalatig, 33.
eetgerei, 34. vaartuig, 36. ontkenning,
38. aanlanden, 40. heilige, 41. licht-
drager, 42. erg, 43. gedeelten, 45.
bloeiwijze, 46. Europeaan, 48. vogel-
verblijf, 50. hert, 52. vlaktemaat, 53.
boom, 54. hinderlaag, 55. snelle loop,
57. bergplaats, 59. kanon, 61. telw.,
64. hoofddeksel, 66. grappenmaker,
68. omroepvereniging, 70. kort ogen-

blik, 71. proef, 72. niet even, 74. oude
maat, 75. deel van een blad, 76.
voorschrift, 77. vod, 78. vogel, 79.
eenjarig dier, 81. rijsmiddel, 83.
vruchtbeginsel, 84. waterdamp, 85.
huisdier, 86. speelgoed, 87. rekenop-
gave, 90. sportterm, 91. hoofddeksel,
98. eredienstvorm, 99. tegenover,
101. heilige, 103. vuurverschijnsel,
104. noot, 105. familielid, 107. niet
even, 109. de oudere, 110. knecht van
de sint, 111. sprakeloos, 112. vrucht,
113. vrucht, 115. stand, 117. grappen-
maker, 119. heilige, 120. pit, 122. een
weinig, 124. lengterichting, 126.
kwab, 128. driekroon, 130. proef, 131.
krantejongen, 133. deel van een trap,
136. hatelijke opmerking. 138. onver-
wachte aanval, 141. zacht afbellen,
146. heilige, 147. niet even, 149. bij de
tijd, 151. opening, 153. stookplaats,
154. boomvrucht, 155. niet fris, 156.
tocht, 158. bevel, 161. vorm van vere-
ring, 162. pi. op de Veluwe, 163.
koeiemaag, 164. werelddeel, 166. pi.
uit de oudheid, 167. windzijde, 169.
Europeaan, 171. bloeiwijze, 172. ge-
temd, 174. tocht, 176. eetgerei, 178.
roem, 180. fout, 181. Eur. hoofdstad,
184. ronde staaf, 186. ros, 187. vod,
189. vogelverblijf, 191. geschreven
verhandeling, 193. sporeplantje, 194.
eenjarig dier, 196. gravin van Holland,
197. .pausenaam, 198. kunstprodukt,
199. soort stof, 200. rivier in Indo-
nesië, 201. deel van een etmaal, 203.
bevel, 204. grappenmaker, 206. visge-
rei, 208. tandloos zoogdier, 209. a-
gaat, 212. tam, 214. vaartuig, 217.
noodsein, 219. wintervoertuig, 220.
steen, 221. verpakkingsmateriaal,
223. zwak, 225. gebogen, 227. Bijb.
figuur, 228. fris, 229. paardje, 230.
eikeschors, 231. voor, 232. kunstpro-
dukt, 234. Bijbels figuur, 236. bezit
van een boer, 238. titel, 239. honing-
drank, 240. Ged. Staten, 241. versla-
gen, 243. dwarshout, 245. laatsteden,
247. wederkerend voornaamwoord.

Als u het kruiswoordraadsel goed oplost,
kunt u met behulp van de gevraagde
nummers de oplossing van het rijmpje
vinden.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren of
insturen voor 3 december 1983 bij de
volgende adressen: Fa. Dijkerman, Zut-
phenseweg 5; Fa. Dolphijn, Kerkstraat 1 ;
Fa. ten Kate, Zutphenseweg 2; Fa. Mok-
kink, Nieuwstad 14; Fa. Sietsma, Dorps-
straat 1. VEEL SUCCES.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing rijmpje:

Extra prijzen
De drukker van deze krant,
Drukkerij Wee vers B. V. stelt
in samenwerking met de
Vordense winkeliers vereni-
ging enkele prijzen beschik-
baar voor de goede oplossin-
gen van de puzzel.

Ie prijs f 100,-

2e prys f 50,-

3e prys f 25,-

U kunt de opgeloste puzzel inleve-
ren of insturen voor 3 december
1983 bij de volgende adressen: Fa.
Dijkerman, Zutphenseweg 5; Fa.
Dolphijn, Kerkstraat 1; Fa. ten Ka-
te, Zutphenseweg 2; Fa. Mokkink,
Nieuwstad 14; Fa. Sietsma, Dorps-
straat 1. VEEL SUCCES.

soms lijkt
drukwerk

te druk
Wij willen u graag als
vakdrukadviseurs de richting
wijzen naar drukwerk, dat
echt een reclame voor uw
zaak en smaak is. Welkom
voor vakadviezen.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

In Vorden kopen
is geld verdienen!

v

PANTOFFEL-
HELDENI

Een corduroy muil voor vader. f. 18,-
Een hakmuil voor moeder, f. 23,-
Halfhoog ritspantoffeltje voor de
kinderen. Maten 20/27 f. 15,-

M- «KKINK

Auto wassen?
Het is een fluitje van een cent als u in de

zelfbedienings wasserette
van Weulen Kranenbarg bent!

BENZINE TANKSTATION

Weulen Kranenbarg & Zn,
Enkweg 3, Vorden

Voor uw rijbewijs
naar

BultmanRijschool

H.K. van Gelreweg 35 - Vorden - Tel. 1753

Wij lessen met BMW en Volvo
Automatic en met motor (Su-
zuki)

St. Nicolaas
D Boterletters
D St. Nicolaas figuren
D Speculaas poppen en popjes
D Speculaas brokken
D Chocolade letters
D en volop strooigoed!

't winkeltje in brood en banket

Burg Galleeslraat 22 Vorden Telefoon 05752 - 1877

Voor een rokertje of boeken,
hoeft de Sint niet lang te zoeken.

Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandef

ff ff

Nu ook drie merken shag
in de automaat.

De winterschilder is er weer:
f 50,- per dag, da's mooi meegenomen

voor complete en accurate verzorging van alle
voorkomende schilderwerkzaamheden, zowel

NIEUW - RENOVATIE - ONDERHOUD

schbersbedrijf
V4Nttti»É D

7250 AA Vorden - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 - b.g.g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

Auto Boesveld
Het juiste adres voor

Verkoop automobielen
nieuw en gebruikt

Onderhoud-reparatie

Vrije merk benzine, diesel

* Herstellen van
carrosserie schade

ENKWEG 5-7, VORDEN.

TELEFOON 05752-1329.
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