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f 2,50adm. kosten.
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Kojrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

A.s. donderdag 24 november hoopt het echtpaar G.H. Weekhout en J.G. Weekhout-Henseler, wonende aan de
Hoetinkhof 6 te Vorden, hun 50-jarig huwelijk te herdenken. Met hun 3 kinderen en 8 kleinkinderen vieren ze dit
heugelijke feit op zaterdag 26 november vanaf 20.00 uur in 't Pantoffeltje te Vorden.
Het echtpaar Weekhout is zeer aktief betrokken bij de boerendansgroep „de Knupduukskes". Mevr. Weekhout
wast b.v. al vele jaren de mutsen op een speciale manier. Het paar doet dagelijks gezamenlijk de huishouding. De
heer Weekhout was vanaf /ijn 14de jaar werkzaam bij de Empo rijwielenfabriek^^

Intocht Sinterklaas
Bij het station van de N.S. hadden zich
zaterdagmiddag enkele honderden
kinderen met hun ouders opgesteld
om Sinterklaas en zijn Pieten welkom

te heten. De Goedheiligman arriveer-
de met de trein vanuit Zutphen, waar-
na hij hartelijk door het bestuur van
de Vordense winkeliersvereniging
werd begroet. De muziekvereniging
"Concordia" blies er lustig op los,

waarna de Sint een rondrit door het
dorp maakte, terwijl de Pieten kwistig
met pepernoten strooiden. Op het
bordc^wn het Dorpscentrum werd
de SilWerwelkomd door Burg. Mr.
M. Vunderink.

B>!iS Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Opens te l l ing gemeentehuis: maandag- t/m vri jdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-1 7.1)0 u u r - Spreekuur hurge.mei.sler Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J .K

en: v r i jdag van 10.00 tot l 1.00 uur • S p r e e k u u r w e i h o u d e r H.A. Bogchelman: donderdag v:m l 1.00 tol 1 2 . 0 0 i i i u

1. Te verlenen bouw- en aanlegver-
gunningen met gebruikmaking van de
algemene verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten van Gelder-
land
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heelt deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. De heer H.J. Wiggers, Branden-

borchweg 8 te Vorden, voor het
bouwen van een fokzeugenstal al-
daar.

2. De heer E.J. Lettink, Lieferinkweg
3, voor het bouwen van een kunst-
mestsilo aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 9 de-
cember 1983 ter visie bij de afdeling
gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

2. Raadsvergadering d.d. 29 november
1983
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, zullen onder
meer de volgende punten aan de orde
komen.
- voorlopige vaststelling werkelijke

uitgaven openbaar kleuteronder-
wijs over het jaar 1982;

- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar gewoon lager
onderwijs over het jaar 1982;

- vaststelling maximumkrediet in re-
kening-courant bij de N.V. Bank
voor Nederlandsche Gemeenten
voor het jaar 1984;

- vaststelling maximumbedrag voor
aan te gane kasgeldleningen voor
het jaar 1984;

- verzoek van de Stichting Samen-
werkingsschool Kranenburg-Vor-
den, om medewerking op grond
van de Lager-onderwijswet 1920

voor het aanschaffen van een ko-
pieerapparaat t.b.v. de school in
Kranenburg;
redactionele wijziging verordening
onroerend goedbelastingen;
verkoop van twee bouwterreinen
in het bestemmingsplan "Brinker-
hof 1973, no 2", voor particuliere
woningbouw;
vaststelling bestemmingsplan "De
Reehorst 1983";
beroepschrift d.d. 7 september
1983 van de Zwem- en Polovereni-
ging Vorden '64 inzake het niet toe-
kennen van een aanvullende subsi-
die voor het jaar 1983;
vaststelling "Verordening regelen-
de de tarieven voor het gebruik van
de binnensportaccommodatie aan
het Jebbink 1984";
aangaan overeenkomst met de
N.V. Nederlandsche Spoorwegen
inzake verlichtingsinstallatie over-
weg Ruurloseweg, nabij de Indus-
trieweg te Vorden;
verzoek van de heer H.J. Barge-
man, Strodijk 4 te Vorden, tot wijzi-
ging van het bestemmingsplan
Buitengebied i.v.m. uitbreiding
woning;
vaststelling plan als bedoeld in de
wet Rampenplannen;
beroepschrift van de heer A.
Knoef, Onsteinseweg 22 te Vor-
den, tegen de weigering van subsi-
die op grond van de "Subsidierege-
ling herstel en vernieuwing rieten
daken";
I. vaststelling:
a. Monumentenverordening voor

de gemeente Vorden;
b. Verordening regelende de sub-

sidiëring in de kosten van het
vernieuwen en/of herstellen
van objecten van bouwkunst in
de gemeente Vorden;

II. instellinggemeentelijkemomu-
mentencommissie;

verzoek van de heer G. Berendsen,
Van Lennepweg 8 te Vorden, om
schadevergoeding in verband met

een geweigerde kapvergunning
voor 18 eiken, staande naoij de La-
renseweg.

Tijdens deze vergadering zal, zoals u
hierboven kunt lezen, aan de orde ko-
men het vaststellen van een gemeen-
telijke monumentenverordening, het
instellen van een monumentencom-
missie, alsmede het vaststellen van
een subsidieregeling voor objecten
van bouwkunst in deze gemeente.

Bij de Monumentenverordening be-
hoort een lijst van monumenten, die
door burgemeester en wethouders
vastgesteld dient te worden. De in te
stellen monumentencommissie zal
hiermee belast worden. Hiermee
moet nog een begin worden gemaakt.

Naar verwachting zal met het opstel-
len van deze lijst geruime tijd gemoeid
zijn. Aangezien de subsidieregeling
voor objecten van bouwkunst in deze
gemeente afhankelijk is van de op te
stellen monumentenlijst, verkrijgt de-
ze regeling pas juridische werking
wanneer de lijst door het college van
burgemeester en wethouders is vast-
gesteld. Wanneer dit gaat gebeuren
dan zal hierover uitvoerige informatie
in deze rubriek gegeven worden.

Tot op het moment van het van kracht
worden van deze subsidieregeling
voor objecten van bouwkunst zal de
bestaande subsidieregeling voor her-
stel en/of vernieuwing van rieten da-
ken van kracht blijven. Hiervoor kunt
u dus nog steeds subsidie verkrijgen.

Deze regeling zal echter ingetrokken
worden wanneer de nieuwe subsidie-
regeling kan gaan werken. Op grond
hiervan zal men echter voor rieten da-
ken wel weer subsidie kunnen verkrij-
gen indien het pand c.q. het dak op de
Monumentenlijst geplaatst is.

Inmiddels hadden zich vele kinderen
in de grote zaal van het Dorpscentrum
verzameld. De Sint vermaakte zich
kostelijk met de kinderen. Jongens en
meisjes van de "Achtkastelendarper-

| tjes" brachten bovendien nog enkele
dansjes, zodat de stemming er goed in
kwam. Na afloop van de bijeenkomst
in het dorpscentrum vertrok de Sint
naar de Kranenburg om zich in zaal
Schoenaker een poosje met de jeugd
van Kranenburg en omgeving te on-
derhouden.

Bijeenkomst
standsorganisaties
"De boer gaat een wat onzekere win-
ter tegemoet. Mede door de droge zo-
mer is het krachtvoer op dit moment
te duur."
Deze woorden sprak de heer H.L.H.
Havekes donderdagavond in zaal de
Herberg tijdens de gezamenlijke bij-
eenkomst van de afd. Vorden van de
ABTB, CBTB en de GMvL.
Voor deze avond hadden de standsor-
ganisaties Ir. C. de Bont uitgenodigd.
De heer de Bont is medewerker van
het landbouwschap op het hoofdkan-
toor in Den Haag.
Hij gaf de aanwezigen een toelichting
op de huidige gang van zaken, over de
landbouwpolitiek, binnen de EEG.
Daar zijn momenteel gesprekken
gaatide over de nieuwe prijsvoorstel-
len binnen de landbouw. In het voor-
jaar zullen naar verwacht wordt, de
besprekingen zijn afgerond. De heer
de Bont haakte in op jj^prijs van de
melk die de boer ont^Pgt. Momen-
teel bedraagt deze 70 cent per liter.
De belangstelling voor deze avond,
die onder voorzitterschap van de heer
Havekes stond, viel wat tegen.

Herinneringsmedaille
voor A.G.H. Lauckhart
Dezer dagen was het feest voor de
heer A.G.H. Lauckhart. Vanwege het
feit dat hij ruim 30 jaar bestuurslid is
geweest van het Groene Kruis afde-
ling Vorden ontving hij uit handen
van de plaatselijk voorzitter de heer
N.J. Edens, de herinneringsmedaille
van de provinciale Kruisvereniging
"Gelderland".
De muziekvereniging "Concordia"
liet zich niet onbetuigd en bracht de
jubilaris een serenade welke zeer op
prijs werd gesteld en waarvan de ver-
dere bewoners van het bejaardencen-
trum "De Wehme" van mee konden
genieten.

Jong Gelre
Vrijdagavond houdt Jong Gelre om
20.00 uur in Hotel Bloemendaal haar
jaarvergadering. Bij de bestuursver-
kiezing stellen Jan Abbink, Herberl
Bouwmeester, Gerrit Bouwmeester
en Ronnie Stokkink zich niet herkies-
baar.
Als nieuwe bestuursleden zullen wor-
den voorgedragen; Els Abbink, Jan
Borgman, Reinier Hendriksen en Erik
Knoef. Na afloop van de vergadering
zal de film "Moordbandiet" worden
gedraaid.

Gezinsdienst,
dienst voor iedereen
A.s. zondagmorgen 27 november, de
eerste Adventszondag en zo het begin
van het nieuwe Kerkelijk jaar A.D.
1984, zal er, volgens de planning, een
gezamenlijk voorbereide en dus ge-
lijksoortige gezinsdienst gehouden
worden in de Gereformeerde kerk en
ook in de Hervormde dorpskerk te
Vorden.
Ds Zijlstra en Ds Krajenbrink hopen
in de respectievelijke kerken deze
dienst voor alle leeftijden te leiden.
Het thema luidt: "Advent, niet af-
wachten< maar ver-wachten."

Port betaald
Port payc
kantoor Vorden

Liturgieën worden bij de ingang van
de kerken aangeboden. Bekende lie-
deren zullen gezongen worden. Ieder-
een is er hartelijk welkom.

Zondagsschool en Jeugdkerk
De kinderen van de Zondagsschool
en de leden van de Jeugdkerk (van de
Hervormde gemeente) hopen a.s.
zondagmorgen ook naar DE GE-
/INSDIENST te gaan in de Dorps-
kerk. Het is de bedoeling dat zij zoveel
mogelijk bij ouders, broers, zusters in
de kerk gaan zitten. Kinderen die
(toch) alleen komen, gaan samen met
een leider/sters de kerk in. Ze worden
opgewacht bij de ingang van "de Voor-
de", Kerkstraat 15.
HET GEZIN BOERSTOEL hoopt
"het muzikale intermezzo" in deze ge-
zinsdienst te verzorgen. Ook dat geeft
een feestelijk geluid in deze-dienst-
voor-iedereen, in de Dorpskerk.

Toch ook kinder-crèche
Op een wijkavond is me gevraagd er
nog eens op te willen wijzen: dat er
ook tijdens gezinsdiensten en geza-
menlijke diensten KINDER-OPPAS
is in een zaaltje van "de Voorde", gele-
gen naast de Dorpskerk.
Dat willen we bij deze nog graag eens
doen. In-de-kinderoppas zijn de klein-
sten welkom. Zij kunnen immers een
kerkdienst, ook een gezinsdienst of
een gezamenlijke dienst nog niet echt
mee-maken en zouden de "omzitten-
den" waarschijnlijk alleen maar aflei-
den.
Leeftijden zijn niet te noemen; dat
verschilt duidelijk per kind!
Het is goed te weten dat er elke zon-
dagmorgen tijdens de morgen-kerk-
dienst of soms kerkdiensten KIN-
DEROPPAS voor de kleinsten en
kleineren is in het gemeente-centrum
naast/achter de Dorpskerk: "de Voor-
de", meestal in zaaltje 3.
We hopen dat vele kinderen samen
met het gezin naar de kerkdienst kun-
nen en willen komen en-de-dienst-
mee-kunnen-maken. Zonder jeugd,
zonder kinderen, zonder u, zonder jou
is het niets gedaan.
Zo is de bedoeling van dit stukje naar
beide kanten stellig wel duidelijk.
Tenminste, dat hoop ik.

GEBOREN: Geen;
ONDERTROUWD: Geen;
GEHUWD: J.H. Damhoff, en:
C.A.M, ten Broek;
OVERLEDEN: A. Bargeman, oud 91
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur: Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur: Eucharistie-
viering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 27 november, 10.00 uur: Ds
J.C. Krajenbrink. Gezinsdienst i.s.m.
Zondagsschool en Jeugdkerk. Muzi-
kale medewerking: Rudi van Straten
en Gezin Boerstoel.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 27 november, 10.00 uur: Ds J.
Veenendaal.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 27 november, 10.00 uur: Ds

J.R. Zijlstra. Gezinsdienst. 19.00 uur:
Ds J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
26 en 27 november: dokter 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 26 november 12.00 uur
tot maandagochtend 07.00 uur dokter
Warringa, tel. 1277. Tevens avond- en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
26 en 27 november: H. Vaneker, Vor-
den. Tel. 05752-3372.
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 MAATSCHAP-
I'HLIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

MONUTA STICHTING
U Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHFEK
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.



Dames blouses
In verschillende modellen en kleuren. Ze zijn bij
De Tuunte nu spotgoedkoop.
De Tuunteprijs is vanaf 39,50
Sint Nicolaasprijs nu vanaf 12,50

Sportief door opgezette zakken. Een kwaliteits
pantalon incl. luxe riem. De adviesprijs
is 89,-. Sint Nicolaasprijs slechts 69,50
Kinder Noorse truien
Met meerdere Noorse motieven. Ze zijn bij
De Tuunte spotgoedkoop. De Tuunteprijs is
normaal 17,50 Sint Nicolaas prijs 9,95
Meisjes en jongens flanel blouses
In strepen en ruiten. De Tuunteprijs is
normaal 15,-.
Sint Nicolaas prijs slechts 9,95
Meisjes mantels
Met capuchon en borg gevoerd. Op alle zakken
zitten ritsen. Ze zijn er in verschillende
kleuren. De Tuunteprijs is normaal 69,50
Sint Nicolaasprijs slechts 39,50
Dames truien
Fantasie gebreid met een boorhals. Kleuren
wit en rood. De normale Tuunteprijs is 19,95
Sint Nicolaasprijs slechts

College sjaals
De bekende dubbele gestreepte
sjaal is in de Tuunte nu te koop voor
Sint Nicolaasprijs slechts 17,50

Fraaie glad

Leren
laars
Uitstekende pas-
vorm, zeer mo-
dieus. Van 99,-
voor

69,90

De grote rage

Fietsschoentje

Python motief. Diverse kleuren 49,90
Blenzo muilen
Nu alle kleuren, alle model-
len, maten 36-42
voor maar

25,-
Koopavonden:
WOENSDAG 30 NOVEMBER, DONDERDAG 1 EN
VRIJDAG 2 DECEMBER

Bezoek van St. Nicolaas
Woensdag 30 november van 3 tot 5 uur. Tijdens dit bezoek zal St. N ico-
laas de prijswinnaars van de tekenwedstrijd bekend maken. (Tekenin-
gen van kinderen tot 8 jaar kunnen t/m 29 november worden ingele-
verd).

Ook op deze lage
Sint Nicolaas prijzen
geven wij de bekende
sponsormunten.

DEELNEMER
SINT NICOLAAS-
AKTIE

Een meubel -kado
is altijd welkom!

i 1 ^^T^^^L

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

KLASSIEKE 2 ZITS BANK

885,-

398,-

LEKTUURBAK
massief eiken

vanaf *9*9^

m

l Wij presenteren: Club 8 jeugdmeubelen
waarop men kan voortbouwen.

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 i
van de vele toepassings mogelijkheden rail. J
laten zien; van een solide speeikamer tot
een gezellige studentenkamer zonder
dat het U een vermogen kost.

Do jonge stijl met oog voor de toekomst.

m^^ i

8
1HELMINK B WORDEN
WOMPLETE INTERIEURVERZORGING EN BIM^NHUISARCHI

ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514
LAAGTE 16 - EIBERGEN - TEL. 05454-4190

FAUTEUILS
massief eiken

THEEWAGEN

T.V. KASTEN
Eiken. Diverse modellen

vanaf

MIMISET
massief eiken

119,-

SCHRIJFBUREAU grenen struktuur
met metalen
frame Pakketprijs
BUREAUSTOELEN vanaf 65,-

LATIINTAFELS

Pakketprijs
40 x 40 1 9,95

60 x 60 cm 29,95

80x80 cm 39,95

RUNDLEREN
poef 0 50 cm

vanaf ^J5J»"̂

PLANTENTAFELS

49,-vanaf

POEF
in beige of blauw
ribcord. Uitklapbaar
tot 1 persoons matras mjmiset 3-delig 69,-

125,- * Gratis reservering en
verzekering voor
latere levering

* Prima service en
garantie

* 3500 m2meubelen
in alle stijlen

Uw broodje
goed en solide beleggen
kuntuzelf

DeNMSbdegtiMügdd.
Goed en solide.

Voor alle informatie over on/c spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorcten - Telefoon 1531

• lDE GROENE M
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.

steeds JoeltreffendI

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

SINTERKLAASAVOND
maak het gezellig met:

Roomboter amandelletters
Gevuld speculaas
Stafen
Dik speculaas
Volop strooigoed

Alles vers van de warme bakker en dat proeft u.

t winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

VORDENS DAMESKOOR
35 JAAR

UITVOERING
op zaterdag 26 november a.s.

in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.
Toegang f 5,- p.p.

Kinderen tot 12 jaar 2,50 p.p.
Voorverkoop vrijdag 25/11

van 19.00-20.00 uur
in het Dorpscentrum.

A.s. vrijdagavond
25 november optreden van

„Scoth Whisky en Soda"
in zaal Schoenaker

Kranenburg.

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

CONFECTIE EN MODE

rrrers
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

VERLOVINGSRINGEN

model laurier

model jasmijn
4, 5, 6 mm.

model vuurdoorn

Bij aankoop van 1 paar verlovingsringen, krijgt u
deze gouden hanger met zirkonia
of contant f 25,-

.sy.vA.s7A'. /. /'/' /> m<\(;i<:in«;u))



BAZAR SUETERS speelt voor Sinterklaas
t /m5dec. I\J /O IX%Jtm l HM ij op alle Lego zoals:

Duplo- en technische dozen - thema- en basisdozen - lego treinen en toebehoren én op alle Playmobil

Als extra nu het Piratenschip van Playmobil van 139,-voor 99,-
Vorden,
Dorpsstraat 15
Ruurloseweg 91

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij U kennis
van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

ESTER .

H. Schimmel
T. Schimmel-

Gr. Bruinderink
Jurgen

Vorden, 22-11-'83
't Wiemelink 41

Tijdelijk adres:
't Nieuwe Spittaal
Warnsveld.

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

MENNO

Tonnie en Tiny Eskes

19 november 1983
Molenweg 17
7251 ED Vorden

Te koop: eiken radio-tv kast,
auto stofzuiger (nieuw),
huishoudtrap (6 treden), ou-
derwetse wasverwarmer.
De Stroet 4, Vorden.

r<> JAAP KETTELERIJ
en

ï% l ̂  l
UC ImCUiSla^Cr

A.s. vrijdagavond
25 november optreden van

„Scoth Whisky en Soda"
in zaal Schoenaker

Kranenburg.

TEN CATE ondergoed voor
groot en klein, jong en oud.

GÉAOLTHOF

geven U, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatshebben op
woensdag 30 november a.s. om 10.30 uur
in het gemeentehuis "Kasteel Vorden".

Kerkelijke bevestiging om 14.15 uur in de
N.H. kerk te Vorden, door de Weieerwaarde
heer Ds. Krajenbrink.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal "Hotel Bakker", Dorps-
straat 24 te Vorden.

Het Hoge 37, Vorden
Galgengoorweg 4, Vorden

Toekomstig adres:
Warnsveldseweg 66, 7204 BG Zutphen

Goed voor

In plaats van kaarten.

Op 14 mei waren we 40 jaar getrouwd.

R.J. KORNEGOOR
W. KORNEGOOR-PARDIJS

Wij willen dit herdenken met kinderen en
kleinkinderen op zaterdag 26 november
a.s. in zaal Concordia te Hengelo Gld.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

November 1983
„'t Wissink", Koekoekstraat 21
7233 PA Vierakkèr.

BIJ AANKOOP
VAN EEN EIGEN GEMAAKTE ROOKWORST

1 POND ZUURKOOL 0,25
DEENSE GOULASH
(voor bij de rijst) 100 gram l rüü

LEVERKAAS ,50^1,49
OOK DOOR DE WEEK HEBBEN WIJ RECLAME IN
DE WINKEL. BIJVOORBEELD

D,NSDAG VERSE WORST
WOENSDAG GEHAKT

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

^

heeft het.

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
OOOOOOOOOC

IJSBAAN VORDEN
Ledenkaarten kunnen worden afgehaald vanaf maan-
dag 28 november t/m vrijdag 2 december 1983 bij de
AMRO-Bank tijdens kantooruren.

Na 5 december worden de prijzen van de ledenkaarten
met 50%verhoogd.

Ledenkaarten voor eerste lid gezin f 7,50
Voor meerdere leden uit het gezin onder de 16 jaar f 2,50
Gezinskaartf 15,- ^fe

Te koop: Electrisch-fornuis in
goede staat en Kerstdennen
met of zonder kluit.
A.J. Ribbers,
Onsteinseweg 6
Vorden. Tel. 6757.

VOROENS DAMESKOOR
35 JAAR

UITVOERING
op zaterdag 26 november a.s.

in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.
Toegang f 5,- p.p.

Kinderen tot 12 jaar 2,50 p.p.
Voorverkoop vrijdag 25/11

van 19.00-20.00 uur
in het Dorpscentrum.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Nu extra voordelig verkrijgbaa
Een letter die de bakker bakt
door de slager gevuld met gekruid gehakt
Voor Sinterklaas om te geven een leuk idee
dus komt u langs van Asselt en Vlogman
neem er dan eens één mee
Ook kunt u deze letters bestellen
door ons even op te bellen

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Poelier
J.H. Hoffman

Filet halve kg. 6,95

Miet gemarineerd

Wilde duiven
Tam konijn

13 2Rkilo IUf£.U

100 gram l ,OU

stuk 4,50
87Rkilo U, l «J

DE VALEWCIDE

in kado verpakking van 5,75 voor 4,25

Lidcactus 3,50
Pracht Kerstster 4 a 5 koppen 5,50
Kas Chrysanten 1 bos 3,75
2 bos 6,50

Bakkerij 't StOepje Spakenburg

MARSEPEIN CAKE
2 voor 6,-

\ ƒ Speel
c c. mee

> • ui
c 3 VordenJ > s

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

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

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

Maten 36-39

Een echte
•teener-muil
in een jonge

folklorestijl...
een slof om zo aan

te schieten.
Maten 28-35

95
95

;n 2b-3b

19,

Jonge huismode... trek aan dit
leuke mocassin pantoffeltje, het

staat vlot en zit heerlijk warm.
Styled by Bob Arons

pantoffel,
die altijd voor u

"klaar staat... knusse
lichtvoetige Romika muil.

De beste pasvorm met het bekende l
mokasso voetbed,

in een charmante
linnenprint.

Vlotte sportieve
jongensslof van soepel

stoer cord in favoriet
marine blauw.

Maten 28-35 19,95

Een
welkome

thuiskomer
voor uw voeten...

lekkere velour herenmuil
voor vele huiselijke uurtjes, past

perfekt, ook in prijs.

'*ftüè~~~~x*>i:*

19,95

WILLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

isAOD'

Sint Nicolaas aanbieding
TENNISKLEDING
HALVE PRIJS

GELDIG t/m ZATERDAG 3 DECEMBER 1983

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

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN-Tel.05752-1318



W ZIJN 20 BRUTAAL DAT WE
FisKerP ricc NIFTAANRIFDFN

VOORF.59:
O, kom er eens kijken, die inkopers van ons

spelen voor Sinterklaas. Hebben daar weer een
partij mooi speelgoed en fijne kado's op de kop
getikt! Heel brutaal, dus heel goedkoop.

Maar ook de andere boodschappen en lekker-
nijen zijn ongelooflijk scherp geprijsd. Dure feest-
dagen? Dat hangt er maar vanaf of je een brutale
kruidenier hebt
NIEUWE OOGST
NAYELSINAASAPPELEN OF

CLEMENTINES
NET CA.

1V2 KILO

APERITIVO
kruik 2 liter

AUGURKEN C
zoetzuur, 3/4 pot _

ZENDUK ROOKWO
225 gram

799
99
119

99
VOLNY HALFVOLLE
KOFFIEMELK
flacon 1065 gram , „179
BRADO BAK EN BRAAD AQ
pakie 200 gram W i

PADVINDERSET
HELICOPTERSET
OF TRACTOR MET
AANHANGER

MORA BITTERBALLEN 900
kilozak, 50 stuks Mm t i

IGLO SPERZIEBONEN 900
Jiepvries, zak 1000 gram ME t tdiepvries, zak 1000 gram

RODE KOOL MET
APPELTJES
diepvries, pak 450 gram

VARKENSSATÉ
diepvries, 3 stokjes

HEREN-
SOKKEN SUSKE EN WISKE

STRIPBOEKEN
verschillende kleuren

ïfl

diverse titels

SPECULAAS
pak 400 gram

•MP 250 REGENT BONBONS
gesorteerd, doos 400 gram

299

299
_99
_89
399

JALNA
DAMES
ROMAN
gebonden

399
SLAGERIJ 79

Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling.
Prijzen geldig t/m 26 november a.s.

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 26 november a.s.

K06ELHARDESPRy,r[EN„.99 RBKARBONAM
KILO

KIWI'S EBS3, PER STUK
59 VARKENSFILET

500 GRAM

HANDPEREN DOYENNE __-
DUCOMICE B„„|/9

SLAVINKEN
500 GRAM

895
695
445

KILO

GOLDEN WONDER CHIPS OO
zak 185 gram, paprika of naturel OP = OP i l

BRUINE BONEN 79

~ 79
HEINZ WITTE BONEN IN
TOMATENSAUS 99
half blik

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 24 november 1983

45e jaargang nr. 37

Gasaansluiting super onrendabele
gebieden vraagteken in Vorden

Wethouder H.A. Bogchelman (WD) zette dinsdagavond in de commissie financiën
vraagtekens of de super onrendabele gebieden in Vorden inderdaad eind 1984 of begin
1985 van gas zullen worden voorzien.

Aangezien de gemeente Vorden jn
eerste instantie geen offerte bij de Ga-
mog had aangevraagd (dat gebeurde
in een later stadium toen bekend werd
dat er een extraatje van 3000 gulden
per aansluiting zou worden gegeven)
duurt het nog eenjaar dat er van Ga-
mog zijde eventueel mee kan worden
begonnen.
Evenals de wethouder zette ook de
commissie vraagtekens bij de haal-
baarheid van 80 procent, het percen-
tage van de daarvoor in aanmerking
komende percelen, waarvan de eige-

naars bereid moeten zijn mee te doen.

Kopieerapparaat
De commissie financiën hield zich de-
ze avond geruime tijd bezig met een
verzoek van de samenwerkingsschool
de Kranenburg een kopieerapparaat
aan te schaften. Aanvankelijk was het
de bedoeling een kopieerapparaat aan
te schaffen van 3900 gulden, maar
juist deze morgen had het schoolbe-
stuur een schrijven gezonden dat de

gebruikskosten voor dit apparaat heel
wat hoger zijn dan bij een apparaat
van 5300 gulden, dat men in eerste in-
stantie al graag had willen hebben.
(Op advies van het college heeft men
toen naar een goedkoper apparaat ge-
zocht, wat achteraf volgens het school-
bestuur toch beter niet kan worden
gekocht.) De commissie had met deze
5300 gulden geen problemen, behou-
dens de heer A.J. Ploeger (PvdA) die
bang was dat hier een precedent zal
worden geschapen. "Een stencilma-
chine is goedkoper", zo stelde hij.

BURG. MR. M. VUNDERINK:

"Munitie zal in januari
worden opgeruimd"

Tydens de openbare vergadering van de commissie Algemeen Bestuur
deelde burgemeester Vunderink dinsdagavond mede dat de munitie,
waarover de laatste weken nogal wat te doen is geweest, in januari aan-
staande door de E.O.D. zal worden opgeruimd.

Op vragen van de heer C. Chr. Voer-
man (CDA) deelde de heer Vunde-
rink mede dat de bewuste plek inmid-
dels met schrikkeldraad is afgezet, dat
er bordjes "Verboden Toegang" zijn
geplaatst en dat de politie regelmatig
zal kontroleren. Dat de munitie niet
eerder dan januari kan worden opge-
ruimd is volgens de heer Vunderink
een kwestie van prioriteitsstelling van
de E.O I). F.en voorstel van de heer
Voerman om een nog groter gebied af
te sluiten vond geen genade in de
ogen van de rest van de commissie.
"Het wordt er voor de jeugd dan nog
spannender op, zodat het tegendeel
wordt bereikt", zo luidde de mening
van de heer J. Bosch (PvdA).

De commissie Algemeen Bestuur
moest het deze avond doen zonder de
fraktievoorzitter van de WD, de heer
H. Tjoonk. Deze heeft vorige week
een hartinfarct gehad. Burgemeester
Vunderink heeft de heer Tjoonk na-
mens de raad een bloemetje gebracht
en vertelde dat het naar omstandighe-
den goed gaat met de heer Tjoonk. De
heer M. Groen verving hem dinsdag-
avond in de commissie.

Subsidieaanvragen rieten daken
neemt in sneltreinvaart toe

Burgemeester Vunderink deelde dinsdagavond in de commissie voor
Algemeen Bestuur mede dat de subsidieaanvragen voor herstel van rie-
ten danken in Vorden zeer snel toenemen. Tot dusver kon de gemeente
uit met een jaarlijks uit te keren bedrag van vijftien duizend gulden.

"Voor dit jaar komen we zelfs aan een
bedrag van circa 50.000 gulden, van-
daar dat er een raadsvoorstel in aan-
tocht is voor een krediet van 19.000
gulden uit de post onvoorzien en
15.000 gulden uit de post reserve. Een
reden te meer om alle aanvragen kriti-
scher dan ooit te bekijken", aldus de
heer Vunderink.
Deze avond kwam o.m. aan de orde
het beroepschrift van de heer A.
Knoef, Onsteinseweg 22, tegen de
weigering van subsidie van het rieten
dak van zijn kapberg. Het college is
namelijk van mening dat hier geen
sprake is van landschapsschoon van
bijzondere waarde. De commissie Al-
gemeen Bestuur kwam niet tot een
eensluidend oordeel.
De heer J. Bosch (PvdA) onderschreef
het voorstel van het college. De heer
M. Groen (WD) was tegen omdat

naar zijn mening de kapberg aan een
openbare weg staat en de heer Knoef
daardoor wel voor subsidie in aanmer-
king diende te komen. De heer C.
Chr. Voerman (CDA) was nog niet tot
een afgerond oordeel gekomen en wil-
de zijn definitieve standpunt dinsdag-
avond in de raad kenbaar maken.

Wientjesvoort
De heer Vunderink liet weten, dat
wanneer G.S. het bestemmingsplan
Wientjesvoort bij de aanvang van het
nieuwe kampeerseizoen op l apri l
1984 nog niet hebben goedgekeurd de
gemeente Vorden niet zal optreden
tegen de heer Von Mengden wanneer
hij toch gelegenheid biedt tot kampe-
ren aan de Zuidzijde.

MEERDERHEID COMMISSIE FINANCIËN:

mij om gaat is: wat zijn de werkelijke
kosten van de sporthal? De Vordense
Sportfederatie (VSF) heeft het college
overigens laten weten akkoord te gaan
met de verhoging. Wanneer de raad er
dinsdagavond 29 november mee in-
stemt dan zal bijvoorbeeld de huur
van de gehele sporthal per uur f 39,-
gaan bedragen. Voor de sportzaal zal
dit per uur f26,- gaan bedragen.

\Amnesty nieuws\

Wijziging datum
schrijfavond
In verband met de Sinterklaasviering
wordt de maandelijkse schrijfavond
deze j^fc* verzet van 5 december naar
28 noWnber, een week eerder dus,
zoals altijd 's avonds in het Dorpscen-
trum.

VRIJLATING GEVANGENE.
Een ^fceugend bericht: John Kha-
minwa^en advokaat uit Nairobi, Ke-
nia, waarvoor kortgeleden brieven
met verzoeken om vrijlating zijn ge-
schreven, is vrijgelaten.

AKTIE D.D.R.
De Duitse Demokratische Republiek,
bij ons beter bekend als Oost-
Duitsland, wordt in een aktie van Am-
nesty International aangesproken op
de naleving van de mensenrechten,
speciaal op het recht van vrijheid van
meningsuit ing en het recht op vrijheid
van beweging.
Aan invloedrijke mensen in de
D.D.R., ook aan Erich Honecker, de
hoogste baas daar, worden brieven ge-
stuurd. Daarin wordt erop gewezen
dat sommige wetten in de D.D.R. in
strijd zijn met de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens.
De D.D.R. heeft de verdragen inzake
de mensenrechten ondertekend en
geratificeerd. Daarom wordt er in de
brieven op aangedrongen deze wetten
te wijzigen.
Tevens wordt gepleit voor de vrijla-
ting van een aantal met name ge-
noemde burgers van de D.D.R.
Deze brieven, waarvan de tekst in het
Nederlands in de kerkbladen gepubli-
ceerd is of nog zal worden gepubli-
ceerd, liggen op 26 en 27 november in
de Vordense kerken. De bedoeling is
dat iedereen, die het eens is met de ak-
tie, deze brieven ondertekent, waarna
ze naar de D.D.R. worden verzonden.
Ook op de schrijfavond, deze keer een
week vroeger, op 28 november, kunt
U zo'n brief ondertekenen.
Laat deze kans om Uw stem te laten
horen niet voorbijgaan.

Tarieven sporthal verhogen Expositie
De meerderheid van de commissie financiën ging dinsdagavond ak-
koord met een verhoging met f 1,50 per zaaldeel van de sporthal 't Jeb-
bink. Dit betekent een verhoging van dertien procent.

Socialist A. Ploeger stelde hier duide-
lijk problemen mee te hebben. "Ge-
zien de economische situatie, waar-
door de mensen nog meer vrije tijd
krijgen, moetje deze mensen juist niet
afstoten. De sporthal is een stukje ge-
meenschapsvoorziening waar we zeer
zuinig mee moeten zijn", aldus Ploe-
ger. De heer H.J. Graaskamp (CDA)
meende dat we met de tarieven gelijke
hoogte moeten houden met buurge-
meenten. "Wordt het te duur dan

moet je de verenigingen maar meer
subsidie gaan geven", zo luidde zijn
opvatting. Zijn partijgenoot R.K.J.
van Overbeeke was van mening dat
degenen die van de sporthal gebruik
maken er ook maar iets voor moeten
betalen.
WD-er M. Groen achtte het geheel
onnodig dat de tarieven van de sport-
hal in Vorden gebaseerd worden op
die van elders. "De omstandigheden
kunnen wel heel anders zijn. Waar het

De regionale Kontaktgroep Oost-Gel-
derland van Amnesty International
heeft een aantal Achterhoekse kun-
stenaars benaderd om belangeloos
een ontwerp voor een kaart te maken.
Er zijn een twintigtal reacties binnen-
genkomen.
De inzendingen worden geëxposeerd
op zaterdag 26 november 1983 in de
Burgerzaal van het stadhuis te Does-
burg van 10.30-16.00 uur. De burge-
meester van Doesburg, de heer J.A.N.
Patijn zal om 10.30 uur de tentoonstel-
ling openen. Hij maakt de namen be-
kend van de winnaars. Tevens worden
de kaarten aan de pers gepresenteerd.
Om 11.00 uur treedt de theatergroep

Sint Nicolaasaktie 1983 - 2e trekking
Vordense Winkeliersvereniging
Verrassingspakketten:

1. G. Vliem, Kerspel 8, Vorden
2. J.G. v. Druten, Ruurloseweg 61, Vorden
3. J. Stapper-Bannink, De Bongerd l, Vorden
4. Wansink, Hoetinkhof 35, Vorden
5. H.T. Lubbers, de Hanekamp 14, Vorden
6. H.A. Dostal, Industrieweg 4, Vorden
7. G.J. Bargeman, Hoetinkhof 57, Vorden
8. O. Koen, Lindeseweg 20, Vorden
9. B.J. Hendriksen, Brinkerhof 71, Vorden

10. Meijerman, St. v. 's Graven/andeweg 15, Vorden
11. G.H. Wonnink, het Jebbink 46, Vorden
12. J.W. Huet ink, Oude Zutphenseweg 4, Vorden
13. H.I. Boudri, Staringstraal 5, Vorden .
14. A. Bielderman, Wilhelminalaan l, Vorden
15. P. Speulman, Het Kerspel 13, Vorden
16. H. Hummelink, Nieuwstad 32 Al, Vorden
17. B. Bartlds, Almenseweg 25, Vorden
18. B.J. Garssen, Het Hoge 58, Vorden
19. Weesjes, W. Alexanderlaan 14, Vorden
20. H. Otten, Mispelkampdijk 7, Vorden
21. G. Bultman, H.K. v. Gelreweg 35, Vorden
22. J. Korenblek, Ruurloseweg 36, Vorden
23. J.W. Voskamp, JufTerdi jk 3, Harfsen
24. A. Jacobse, Wientjesvoort, Vorden
25. J.J.M. Vlogman, Brinkerhof 48, Vorden
26. Hoftijzer, het Jebbink 65, Vorden
27. J. Harmsen, Vaarwerk 22, Vorden
28. P. Klootwijk, Brinkerhof 74, Vorden
29. T. Roeterdink, Zomervreugdweg l, Vorden
30. A. van Eek, Smidsstraat 6, Vorden
31. P. Koren, Het Elshof 15, Vorden
32. R. Kramp, Kerspel 25, Vorden
33. M.J. Niezink, Dr. C. Lulofsweg 6, Vorden
34. H. Sehoenaker, H.K. v. Gelreweg 22, Vorden
35. G. Albers, Overweg l, Vorden

Vleespakkettcn:
1. J.W. Hidd ink , Oude Borculoseweg l, Barehem
2. Hulst i jn, Insu l inde laan 23, Vorden
3. C. Combert, Stroet 15, Vorden
4. H.A. Weenink. de Haar 18. Vorden
5. J. Bcrenpas, Pr. Bernh. weg 13, Vorden
6. Ria Spithoven, Boonk 29, Vorden
7. E.J.H. Bos, Ruurloseweg 80, Vorden
8. Rombouts, Vaarwerk 5, Vorden
'). H. Luth , Hoetinkhof 30, Vorden

10. W. Rossel-Pardijs, Koekoekstraat 13. Vierakker
11. A. Ottens, de Hanekamp 29, Vorden
12. G. v.d. Straten, Het Wiemelink 43, Vorden

K. 100,-
1. B.J. Hendriksen, Brinkerhof 71, Vorden
2. Th. P. Schadd, Rietgerweg 6, Warnsveld
3. l'.J. Jansen, H.K. v. Gelreweg 12, Vorden
4. H.J. Nijland, Thorbeckesingel 7, Zutphen
5. T. Besselink-Kunst, 't Hoge 8, Vorden
6. G. Stapper, 't Jebbink 48, Vorden
7. Lebbink, Vosheuvelweg 2, Vorden
8. H. Jansen, Ju l ianalaan 21, Vorden.

Prins Harrie I draagt versierselen
over aan Prins Harrie II

Harrie Wiggers van de Kranenburg is afgelopen zaterdagavond getooid met de versierselen, verbonden aan het Prinsendom
van de Carnavalsvereniging "De Deurdreajers". Dat gebeurde in residentie Schoenaker, voor welk gebeuren redelyke belang-
stelling bestond.
Harrie Jansen is dus weer ambteloos burger. Als Prins Harrie de Eerste heeft hu zeker zyn stempel gedrukt op de feesten van
het afgelopen seizoen. Zyn uitspraak "Dat moet kunnen in 1983", werd een gevleugeld woord.
De pronkzitting werd opgeluisterd door de bekende dansgardes van de Deurdreajers, de Hofliederentafel en de Major!'s. De
Woodpeckers zorgden vanaf tien uur voor goede dansmuziek, daarbij ook een flinke polonaise niet schuwend.

van Amnesty International uit Huis-
sen op met "De A. en 1. show".
Om 12.00 uur verzorgt het Strijdkwar-
tet uit Doetinchem een muzikaal pro-
gramma. Zij brengen op muziek ge-
zette gedichten van gevangenen. Om
14.00 uur draagt de theatergroep van
Amnesty International uit Neede ge-
dichten voor (met muzikale om-
lijsting).
Op 26 november gaat de tentoonstel-
ling de regio Oost-Gelderland door-
reizen en kunnen plaatselijk Amnes-
tygroepen in hun woonplaats de in-
zendingen exposeren.

facetten van het bedrijf. Onder de
naam Diepvries Home Service B.V. te
Varsseveld kan men er voor de eigen
diepvries aankopen doen, variërende
van vlees, groente, banket tot kip en
dessert-producten.

Uitvoerig werd gewezen op de wijze
van invriezen. Ook zagen de dames
het gehele assortiment van de beken-
de Atag-keuken apparatuur.

De excursie werd besloten met een
door de gast heer aangeboden boeren-
koolmaaltijd met worst, spek en alles
wat daarbij hoort.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

25 nov.

26 nov.

1 dec.

2 dec.

6 dec.
9 dec.

De Vrouwenclub Medler maakte -
met 44 leden - per touringcar (dank zij
de inspanning van mevrouw Knoef)
een excursie naar het bedrijf van de
lam. Helmink te Varsseveld. Onder
het motto "Lekker smullen, nu uw
diepvries vul len, zagen de dames alle

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum 18 dec.
ledere eerste maandag van de maand 20 dec.
schrijfavond Amnesty International 21 dec.

Jong Gelre, Algemene
ledenvergadering -f film.
Hotel Bloemcndaal
Uitvoering Vordens dames-
koor, Dorpscentrum
Bejaardenkring Dorps-
centrum, Sint Nicolaas
Schaatsen Jong Gelre,
vertrek vanaf Dorpscentr.
Soos Kranenburg
Volleybal Jong Gelre
Dorpscentrum
Agrarische gespreksgroep
Jong Gelre
NCVB Dorpscentrum
Kerstvier. Leger des Heils
Regionale /aalvoetbalcomp.
West-Achterhoek,
Jong Gelre
Veldtoertocht VRTC 40 km
KPO kerstavond
Soos Kranenburg



*t Is uw VS mar kt
De tijden zijn nu extra duur

sprak de Sint wat zuur.
De brokken voor het paard

heb ik al met moeite vergaard.
Kadootjes voor de lieve kinderen

komen er natuurlijk dat zal niet hinderen
maar al met al is 't haast niet meer te betalen

en je vraagt je af waar je 't nog voordelig kunt halen.
Voor u een vraag zei Piet en voor mij een weet

want ik werk me daar niet voor in het zweet
Ik wil u bij deze even wijzen

op de VS markt en de extra lage prijzen.
Opgeruimd zei de Sint: Piet dat moeten we doen.

Da's goed nieuws, dan krijgt ieder kind wat in de
schoen.

allerlei

Fresh up after shave
50 ml. depper of roIlerJ&r56

Fresh up koordzeep
ISOgrami&G-

Kop en schotel
gedecoreerd porselein-3-^3"

Limara Eau de Toilette
3 soorten -L4-r75r-

Plastic kiepauto
van Z-ö&voor

Chicco kindertelefoon
van

Papita rekenspel

Papita Ganzebord
Bingo, Damspel
Magie show of
Woordenspel

Kruiswoord-
puzzelboek
384 pagina's 4-2:90-

Porseleinen kinder-
servies
4 kops 13£S-

Minnie mouse pop

Puzzel woordenboek
800.000 woorden 22^G-

Plastic vrachtauto's
6 soorten 4r9§- MA RKT

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



die Sinterklaas voordelig maakt.
kruidenier

Baronie chocolade-
letters
melk of puur V.S. prijs

Driehoek aardbeien- of
abrikozengebak
pak 6 stuks 4^9-

139
149

Blue band
halvarine
kuip 500 gram
deze week

Nesquick
400

Arks opzetlettertjes
biskwie
groot pak 4r89-

Chocolade sigaretten
triopack .L49-

Kruidnoten
zak 200 gram

Strooigoed
200 gram

2?8
159
129
Q89
1 19
^B •

Unox knakworst
blik 10stuks^36-

Whiskas
4 soorten, blik 400 g

Rodi pens
pak 400 gram 4,40-

159

149
1.19

Grolsch bier
krat 24 flesjes 1478e
En nu gratis bierglas bij elke krat

Oppenheimer Krotcn-
brunnen Q.b.a. wijn
1982perfles5r2-&-nu

Haust snackcups
pak van 4rê& voor

Haust krokant toast
pak van 4786-voor

139
159

Royco groente-, kip- of ̂ \ 74
tomatensoep v s prijs ^/ / *

Saroma pudding
alle soorten V.S. prijs

Sandeman sherry
medium, cream of seco
per fles van voor

Q48
6?5

Beckers frikadellen
doos 20 stuks &4S-nu

Augurken
3/4 pot A.B. kwaliteit

1.39

Van Houten Cacao

Koopmans panne-
koekmeel "Kabouter"
pak 500 gram 4-39-

Brinta
pak 500 gram deze week

zuivel
Coberco magere
yoghurt
l literpak nu

Mona volle fruit-
yoghurt
0.5

Camembert
250 gram deze week

Goudse kaas
jong belegen, kilo

bakkerij
Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Mueslibolletjes
zak 4 stuks

Krentenwegge
pak a 6 grote plakken

Chocolade hazel-
nootcake

f 450 gr

slagerij
Geldig van 24/11 t/m 26/11 '83

Magere varkens-
lappen
hele kilo

Varkensrollade
hele kilo

Gepaneerde
schnitzels
hele kilo

Nasi vlees
hele kilo

Gelderse schijven
l O stuks ± l kilo

Maandag t/m woensdag;
28/1 1 -t/m 30/11:

Gehakt h. o. h.
hele kilo

Bretons gehakt
hele kilo

Mager gerookt spek
500 gram

798
798

vleeswaren
Geldig van 24/11 t/m 30/11 '83

Prima boterhamworst
150 gram

Leverkaas
150 gram

5J

139
139

groenten
Geldig van 24/11 t/m 26/11 '83

Pisang Ambon
0.7 liter 44-45-

27?5
18?s

nrr 't M AC Courvoiser
Olifant l 495Cognac***
jonge jenever A"X. nes 0.7 liter nu
l liter nu

Bols bessenjenever l ^9 95
l liter nu JLfc*.

Nieuwe oogst..
Granny snuth
2 kilo

Kogelharde spruiten
l kilo

Net inhoud l kilo

Paprika

Knoflook
per streng
per zakje a 3 stuks 0.78

Export Tomaten
l kilo

498

Q98

198

6?5

298
ma. 28/11:

Prei van de klei
l kilo

0?8
di. 29/11:
Vatversc zuurkool
per pak a 500 gram
2 pak voor slechts

Q59
099

WO. 30/11:WU. OU/ l l: ^m ^^ ̂ ^

Taugé groente schotel OO
500 gram J^ •
Met gratis recept, heerlijk met gehakt en
rijst...

.. uw voordeelmarkt voor kwalitei
Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden

Katenspek
100 gram

Slagersleverworst
200 gram

Grill ham
100 gram

Rolspek
100 gram

39
39
89

129

bloemen
450Pracht Poinsettia

(kerstster)
1ste kwaliteit 4 a 5 bloemschermen. Ver-
langt een matig lichte standplaats, water
en warmte

350Pracht forse Cyperus
(parapluplant)
Verlangt matig licht en warmte, doch men
dient de potgrond nat te houden

Supermooie witte

Kas-Revour
Chrysanten

MA R KTl
prijs!

47/'83



Wij nodigen U uit onder het genot van een drankje en een hartig hapje op vrijdag 25 november van 10.00
tot 21.00 uur en zaterdag 26 november van 10.00 tot 17.00 uur.

Wij showen U keukens met de nieuwste inbouwapparatuur van Atag.

Kom Op Onze pannekoeken party. Demonstratie van de ultra platteen extra brede gas-
kookplaat op vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Verdien Waardebon Van 250,-. Geldig voor elkekliënt die een keuken koopt of een rela-
tie tot stand brengt, waaruit blijkt dat uiterlijk voor 3 december 1983 een keuken gekocht wordt. Uitsluitend
geldig tijdens de twee Open Huisdagen (min. afn. 2.500,-). Ook voor de 10 speciale aanbiedingskeukens.

LANDBOUWMECHAIMISATIEBEDRIJF

VORDEN
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN
TELEFOON 05752-3163

•j de meest
moderne trekker.

In diverse uitvoeringen van 48 t/m 105 PK
* krachtig * komfortabel * kompleet * superzui-
nig.
Dit alles tesamen in één trekker!

Tevens diverse inruiltractoren o.a.
David Brown met geluidsarme en stalen cabines van
48 t/m 72 PK.
Ford Dexta - MF133 - John Deere 1020.

Enkele goedkope 2000 Itr. mengmesttanks.
J.F. Mestverspreiders (2 ton).
2-wielige trekkertjes (8 en 12 pk).
Kniktractor (40 pk)
Daf vrachtwagen - 6 x 6 - 16 km met silage opzet.
Huard frees - knollen plukmach. op aftakasf 50,-
excl.
Nog enkele gebruikte "Dolmar" kettingzagen.

van het banket van
uw Echte Bakker!

Zutphenseweg 18, Vorden

De schilder wordt weer

winterschilder
dat bespaart u f 50,- per dag per man.

Bovendien is binnen en buiten schil-
derwerk weer gedeeltelijk voor de be-
lasting aftrekbaar.

Vraag inlichtingen bij Uw vakman

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

KADO-TIPSÜ
l/m, k/m en zonder mouw

Pyama's
Dusters
Bedjasjes
Maillots

Taf el lakens
Dekovertrekken

Strech-hoeslakens
Kousen

Org. collectie shawls en kniekousen

Overhemden
Spencers

Petten m/shawls

Knickerbocker kousen
W Kniekousen

Ruurlo

DE SINT LIEP DOOR VORDEN ROND
EN STOPTE BIJ HELMINKTERSTOND
EN ZEI:

HIER IS KEUZE VOOR ELK GEZIN
EN KOCHT LEUKE PRESENTJES IN

HANDDOEKEN
LAKENSETS
SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN
OVERTREKKEN
FLANELLEN LAKENS

HELMINK
UW ZAAK

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN

LAKENS EN SLOPEN
DEKENS
etc. etc.

ZUTPHENSEWEG 24
VORDEN

TEL. 05752-1514

A.s. vrijdagavond
25 november optreden van

„Scoth Whisky en Soda"
in zaal Schoenaker

Kranenburg.

VORDENS DAMESKOOR

35 JAAR
UITVOERING

op zaterdag 26 november a.s.
in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.
Toegang f 5,- p.p.

Kinderen tot 12 jaar 2,50 p.p.
Voorverkoop vrijdag 25/11

van 19.00-20.00 uur
in het Dorpscentrum.

GRINDTEGELS 40 x 60
a 3,75 per stuk

BETÓNTEGELS 30 x 30
a 1,- per stuk

SPOORBIELS in diverse
prijsklasse op maat gezaagd.
G. WEULEN-KRANENBARG

ENZN.B.V.
Vorden. Tel. 05752-1217-1811

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 28 NOVEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover

Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg

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

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

l Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
l 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen
Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
Zomerpetten, diverse soorten
Hoeden
Nylon jacks, div. maten en kleuren
Parka's, bromfiets handschoenen

l div. regenkleding

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

Jansen & gal
auto-schadebedrijf

7231 ad warnsvdd
rijksstraatweg 91
tel: 05750 22016

CITROEN ' RUESINK RUURU3 HAAKSBERGEN

Fantastische voorraad occassions in ons model CX zoals:
1983CX2400pallaslE

autom. demo
1983 CX 2400 G Tl demo
1982 CX 2.0athena met LPG
1981 CX 2400 pal las IE

met se hu i f dak
1981 CX 2500 diesel pa l l as

met schuif dak
1980 CX 2400 pa l la s met LPG

en schuifdak

1980 CX 2400 pal/as autom.
1980CX2.0athena
1979 CX 2400prestige

autom. en leer
1977 CX 2400 pal/as autom
1976 CX 2200 diesel
Verder selecte voorraad
2CV-Dyane-Visa-GS-GSA en
andere merhen van
diverse bouwjaren.

Altijd alle
Citroen

modellen in

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

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

RUESINKA
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Geslaagde feestelijke
ouderavond school
"Het Hoge"

De 56 leerlingen van de zesde klas van school "Het Hoge" konden donderdag een
goed gevulde zaal van het dorpscentmm een gevarieerd programma van zang, mu-
ziek, toneel en musical bieden.

Namens het bestuur werd het ope-
ningswoord gesproken door de heer
Brinkhorst, die van deze gelegenheid
gebruik maakte om mee te delen, dat
mevrouw Gille zich beschikbaar had
gesteld als secretaresse van het
schoolbestuur. Daarna droeg hij de
leiding over aan de heer Reindsen.
O.l.v. meester Te Winkel zongen de
kinderen enige (nostalgische) liedjes.
Het publiek werd hierbij aktief inge-
schakeld.
Het toneelstuk "Meestersdroom" liet
zien dat schoolmeesters toch maaj
vreemd kunnen dromen.
In de hierop volgende korte pauze
konden enige kinderen hun muzikale
talenten tonen.
Het toneelstuk "Robots aan de haal"
bracht ons in de toekomstige (niet ge-

wenste) wereld van de robots en
"draagbare" schoolmeesters. De ro-
botkleding was zeer fraai evenals de
robotmachine, gemaakt door de heer
J. Groot Nuelend.
Na de pauze werd de musical "Een
speeltuin... het einde" gebracht. Wan-
neer kinderen een speeltuin wensen
op een plaats waar de grote mensen
een weg willen, kunnen moeilijkhe-
den niet uitblijven. Zoals zovaak kre-
gen ook hier de kinderen uiteindelijk
hun zin.
De kinderen speelden met plezier, de
kleding, de aankleding was fraai en het
publiek, waaronder heel veel oud-
leerlingen, heeft kunnen genieten.
Deze geslaagde feestavond werd be-
sloten met het gezamenlijk zingen van
een danklied.

Komt er weer een
karnavalsoptocht in
Vorden en Kranenburg?

Komt er weer een karnavalsoptocht in Vorden? Deze vraag wordt het bestuur van de
karnavalsvereniging de laatste jaren steeds vaker gesteld.
Het bestuur van de karnavalsvereniging "De Deurdreajers" te Vorden-Kranenburg
wil niets liever dan dat.

Maar voor een karnavalsoptocht is de
medewerking nodig van verenigin-
gen, wijken, straten en het bedrijfsle-
ven. Daartoe heeft het bestuur van de
karnavalsvereniging een schrijven
doen uitgaan naar de deelnemers aan
de vroegere optochten alsmede aan
alle verenigingen van Vorden.
In dat schrijven stelt het bestuur:
Vorden heeft een optocht nodig, om
eendracht en samenwerking te kun-
nen tonen. Het is een teken van har-
monie, dat onze gemeenschap best
kan gebruiken. We laten zien dat we
samen wat kunnen en willen. We kun-
nen aantonen dat boven de gezind-
heid en tegenstellingen uit, samen aan
onze toekomst kunnen werken. Kar-

naval is toch een feest, dat wordt ge-
vierd om te kunnen danken dat we de
donkere winterperiode goed doorge-
komen zijn, en optimistisch zijn over
het nieuwe hoogtij de lente en de zo-
mer.
Deze dank en dit optimisme is een ui-
ting van onze levenslust en lichamelij-
ke veerkracht. We leggen het oude af
en nemen het nieuwe aan, aldus het
bestuur.
Een eventuele optocht is gepland voor
zaterdag 3 maart 1984 in Vorden en 4
maart d.a.v. op de Kranenburg. Het
bestuur hoopt dat alle reacties op 25
november a.s. binnen zijn, waarna
een definitieve beslissing wordt geno-
men.

River Town Jazz Band gaf
succesvol konsert in Vorden

Op zondag 16 oktober was het de eerste keer dat de River Town Jazz
Band een konsert gaf in „'t Pantoffeltje" te Vorden. De belangstelling
en stemming voor dit muzikale gebeuren was erg goed en een ieder was
van mening dat het zeker een vervolg moest hebben.

Afgelopen zondag was het dan zover,
voor de 2e keer de "River Town Jazz
Band" in Vorden.
In een werkelijk bomvol "Pantoffel-
tje" was de stemming geweldig! Door
het enthousiasme van het publiek dui-
delijk gestimuleerd, speelden de mu-
sici van de band de sterren van de he-
mel. Toen ook nog onze plaatselijke
coryfee Jo'pie Lauckhart op veler ver-
zoek zijn (toevallig) meegenomen in-
strument haalde en enkele nummers
meespeelde, was het publiek hele-
maal in the mood.
Hoe denkt de organisator Nico van
Goethem over deze 2 jazz-dagen?
"Gewoon geweldig. Je hoopt als je
zoiets probeert, dat het ook slaagt,
maar dit had ik niet verwacht, niet al-
leen uit Vorden, maar van heinde en

verre zijn de liefhebbers van dit soort
muziek gekomen. Duidelijk een sti-
mulans om hiermee het volgend jaar
door te gaan.
Voor 5 februari hebben we de Forrest
Jazz Band gecontracteerd, onder lei-
ding van Ton Bos, leider/trombonist
van de legendarische Apeldoornse
"Eagle Town Jazz Band". Op 11 fe-
bruari de alom bekende Blauwe Bok-
avond, met o.a. de Bargkapel, en dan
op 8 april en 20 mei wederom de "Ri-
ver Town Jazz Band"!
Verder zijn wij bezig de liefhebbers
van andere, bijvoorbeeld Big Band of
Egelander muziek, aan hun trekken te
laten komen."
Al met al een leuk initiatief en... U
hoort beslist nog wel van 't Pantoffel-
tje.

(Ingezonden mededeling, buiten verant-
woording van de redactie)

Open brief aan aDe
muziekliefhebbers
in de gemeente
Vorden
In de afgelopen jaren werd het mu-
ziekonderwijs ook in onze gemeente
verzorgd door de muziekschool in
Zutphen. Aan deze situatie komt per
augustus 1984 een einde daar het kon-
trakt tussen de gemeente en de mu-

ziekschool dan afloopt. Het ligt in de
bedoeling deze lessen voortaan in
Vorden te laten geven.

Daartoe is een adviescommissie in het
leven geroepen met de volgende sa-
menstelling:
1. wethouder Geerken en de heer van

Woudenberg voor de gemeente;
2. vertegenwoordigers van: Sursum

Corda, Concordia, de Nuts blok-
fluit- en melodicaclub, Sparta,
hoofden van scholen en een lid van
de schooladviesdienst.

Voorzover wij over informatie be-
schikken wordt de nieuwe situatie als
volgt:

a. balletlessen bij Sparta;
b. blaasinstrumenten en slagwerk bij

Sursum Corda en Concordia;
c. piano, orgel en blokfluit bij de Nuts

blokfiuit- en melodicaclub;
d. A.M.V. op de scholen via een vak-

leerkracht.

Op het eerste gezicht een redelijke op-
lossing. Echter, voor niet-genoemde
instrumenten zoals viool, gitaar enz.
alsmede solozang is er dan geen enke-
le mogelijkheid meer om les te krij-
gen.
Het balletonderwijs zal alleen door-
gang kunnen vinden als er genoeg
leerlingen per niveau-groep (plm. 15)
aanwezig zijn. Dit lijkt bij de huidige
deelname een onmogelijkheid.
Over de kwaliteit van de leerkrachten
en de continuïteit van de lessen in de
toekomst (aantallen leerlingen) kun-
nen we in tegenstelling tot het verle-
den alleen het beste hopen, maar ga-
ranties bestaan daarover niet. Tevens
zal het niet meer meedoen in het gro-
tere samenwerkingsverband, zoals de
muziekschool is, het culturele voor-
zieningenniveau nog lager zakken dan
het nu al is.
Wij menen dat de ons inziens gebrek-
kige en onrechtvaardige oplossing,
zoals die nu uit de bus dreigt te ko-
men, niet aan de adviescommissie kan
worden verweten, maar reeds door de
samenstelling er van was ingebakken.

Nooit is aan de ouders van leerlingen
of deelnemers van de muziekschool
naar hun mening gevraagd; nooit is de
muziekschool (ondanks verzoeken
daartoe) in de plannen gekend. Als
daarbij wordt betrokken, dat in de-
cember a.s. in de begrotingsvergade-
ring een beslissing wordt genomen
over het toekomstige muziekonder-
wijs in onze gemeente, zal het duide-
lijk zijn dat het de hoogste tijd is voor
belanghebbenden nu ook hun stem te
laten horen.
Wij roepen dan ook allen op, die met
ons van mening zijn, dat het zo niet
moet, telefonisch kontakt op te ne-
men, en liefst zo spoedig mogelijk,
met J.A. de Koning, De Stroet 13, tel.
2147.

Vordense
sportfederatie
De Vordense Sport Federatie (VSF)
belegt op dinsdagavond 29 november
om 20.00 uur in het Dorpscentrum
een jaarvergadering.

Voor de openstaande bestuursvacatu-
re stelt de voetbalvereniging "Ratti"
de heer H.C.J. v.d. Linden als kandi-
daat. De vergadering zal zich onder
meer buigen over het gebruik van de
sporthal.

Shirtreclame voor Velocitas

CONTACTISPORTOVERZICHT

Jan van Ark
herkozen tot
v.v. Vorden
Jan van Ark, die dinsdagavond tijdens
de jaarvergadering van de voetbalver-
enigii^«'Vorden" werd herkozen,
deelde in zijn openingswoord mede
dat het bestuur inmiddels de eerste
ui leuterende gesprekken met het ge-
meentebestuur van Vorden heeft ge-
voerd^» aanzien van een nieuw te
bouw^lantine medio 1985. De vere-
niging is momenteel middels akties
bezig hiervoor de benodigde pecunia
bijeen te krijgen.
Sekretaris D. Besselink maakte be-
kend dat de vereniging thans 344 le-
den telt. Acht senioren, 7 junioren en
10 pupillenteams nemen momenteel
aan de competitie deel. Een van de be-
langrijkste punten uit het jaarverslag
was ongetwijfeld de mededeling dat
"Vorden" erin is geslaagd om voor alle
acht senioren teams een sponsor aan
te trekken. Penningmeester G. Bloe-
mendaal maakte melding van een ba-
tig saldo.
De heer L. Slüter bracht verslag uit
van de aktiviteiten commissie. Deze
commissie heeft het afgelopen jaar
weer danig middels bazars, toer-
nooien, slotbal, feestavonden e.d. aan
de weg getimmerd. Verder waren er
de jaarverslagen van de Tackel en de
Mini-Tackel. De aftredende bestuurs-
leden J. van Ark, J. Jansen en J. Rou-
wenhorst werden deze avond, waar-
voor een goede belangstelling be-
stond, herkozen.

Vorden onverdiend
tegen Sprinkhanen
op verlies
Vorden l heeft de uitwedstrijd tegen
Sprinkhanen onverdiend verloren. De
Haantjes behaalden een geflatteerde
2-1 overwinning. In tegenstelling tot
een week eerder tegen Voorwaarts
kwamen de geel-zwarten dit keer heel
wat beter voor de dag. Trainer Ruud
Gerritsen sprak na afloop zelfs van de
beste wedstrijd van het seizoen. Goed
spelen wil in voetbal helaas lang niet
altijd zeggen dat er gewonnen wordt.
De kans om te zegevieren heeft Vor-
den met name in de eerste twintig mi-
nuten van de wedstrijd laten liggen, al
moet er bij worden vermeld dat het
geluk Vorden deze middag ook danig
in de steek liet. Chris Hissink zag een
goede mogelijkheid afketsen toen een
speler van Sprinkhanen toevallig in de
baan van het schot stond.
Toen Vorden verzuimde te scoren,
trok de thuisclub het spel naar zich
toe. Dit resulteerde 2 minuten voor de
rust in een 1-0 voorsprong, toen doel-
man Wim Harms gehinderd werd en
daardoor de bal losliet, waarna één der
Sprinkhanen kon scoren.
De genadeklap kreeg Vorden een mi-

nuut na de rust toen een solo van een
Sprinkhanen speler met een onhoud-
baar schot werd afgerond 2-0.
Vorden liet zich niet ontmoedigen.
Trainer Gerritsen haalde Ernst te Vel-
thuis en Eddy Hiddink naar de kant.
Zij werden vervangen door Chris Oos-
terink en Peter Ho^^rs. Vorden
kreeg zodoende wat i^Pr aanvallen-
de impulsen. Chris Hissink knalde
halverwege de tweede helft via de paal
raak 2-1. Vorden ging door, kreeg via
Hissink en Bargeman nog een paar
mogelijkheden. Het g^Mcte de man-
nen van de zojuist wëWR)t zijn grote
herkozen voorzitter Jan van Ark ech-
ter niet de verdiende gelijkmaker te
scoren. Wat overbleef was een goed
gespeelde wedstrijd met toch na
afloop een flinke kater.

Uitslagen V.V. Vorden
Zaterdag 19 november:
Varssseveld AH - Vorden AH 5-0;
Vorden Al -Zelhem Al 6-1; Vorden
BI - DEO B l 4-2; Socii BI-Vorden BI
4-0; Vorden C l - Fortuna C l 3-1; Rek-
ken Cl - Vorden C2 10-1.
Zondag 20 november:
Sprinkhanen - Vorden 2-1; Kotten 2 -
Vorden 2 0-0; Viod 5 - Vorden 3 3-2;
Vorden 4 - SCS l 1-2; Zutphania 4 -
Vorden 5 l -2; Vorden 6 - Dieren 4 2-2;
SVBV 5 - Vorden 7 0-2; Vorden 8 -
Dieren 6 3-0.

Programma zaterdag 26 november:
Eibergen AH - Vorden AH; Vorden
Al - Lochem Al; Zelos BI - Vorden
B l; Vorden B2 - Baak B l; AZSV Cl -
Vorden Cl; Vorden C2 - Witkampers
C2; Vorden C3 - Erix C2.
Zondag 27 november:
Witkampers - Vorden; Varsseveld 3 -
Vorden 2; Vorden 3 vrij; Be Quick 4 -
Vorden 4; Vorden 5 - Hercules 5;
Brummen 5 - Vorden 6; Vorden 7 -
Reunie 7; Vorden 8 - Erica 10.

Voetbal
Ratti l (za) - Sp. Ambon: 1-1
In een sterke wedstrijd heeft de zaler-
dagafd. van de s.v. Ratti zich goed ge-
revancheerd op de 5-1 nederlaag van
de vorige week. Ratti ging zeer sterk
van start wat al in de 15e minuut tot
een goed opgezette aanval over l inks
leidde. Jan Nijenhuis reikte helaas
niet verder dan de paal. Tien minuten
later was het echter wel raak. Uit een
indirekte vrije trap was het Henk Bul-
ten die van 20 meter afstand keihard
inknalde wat tot 1-0 leidde. Maar de
Doesburgers kwamen goed terug en
na 30 minuten was de 1-1 een feit. Via
een voorzet van de rechterflank werd
door de spits goed ingekopt en was
keeper Herbert Rutgers kansloos.
Na de rust ontstond een spelbeeld
met beide ploegen in de aanval, wat
tot een open duel leidde, maar geen
van de beide ploegen kwam tot sco-
ren.
Ook een versterker in de aanval van

Velocitas 1: sponsor KLUVERS SPORT TOTAAL, eigenaar J. van Ark
(staand Ie van links)

Velocitas 2: sponsor DE HERBERG, eigenaar C. ten Barge (staand 2e
vin rechts)

Velocitas 3: sponsor DE HERBERG, eigenaar C. ten Barge (staand Ie
van rechts).

Ratti in de persoon van Rob Immink
en een aanvallende middenvelder in
de persoon van Gerrit Bogchelman
die resp. André Balvert en Jan Willem
de Hart vervingen, konden geen doel-
punten tot stand brengen. De stand
bleef 1-1.

Zelos 6 - Ratti 2 (za): 2-0
In het begin leek het er niet op dat
Ratti het zo moeilijk zou krijgen in
Zelhem. In de 30e minuut kon een
Zelos-speler Wassink passeren met
eens strak schot: 1-0 voor Zelos. Toch
kreeg Ratti kansen.
Al met al had men beslist geen geluk.
De rust ging in met 1-0. Direkt na rust
hetzelfde beeld. De eerste 10 minuten
waren opnieuw voor Ratti. Twintig
minuten voor tijd moest Wassink de
goal uit en maakte daarbij een overtre-
ding. Strafschop. Deze werd benut
door Zelos: 2-0.

Ratti l - SHE 2: 2-1
Ondanks het gemis van enkele spelers
kreeg s.v. Ratti de wedstrijd in de eer-
ste helft snel onder controle, wat re-
sulteerde in de 15e minuut in een
doelpunt van Reinier Hendriksen:
1-0. Daarna vergat s.v. Ratti meer
goals te maken en afstand te nemen.
In de tweede helft viel het spel wat te-
rug. Ondanks dat was Fons Wiegge-
rinck in de 62e minuut attent en
maakte er 2-0 van. SHE begon nu
meer pressie op het doel van s.v. Ratti
uit te oefenen.
De verdienste werd beloond; tien mi-
nuten voor het einde maakte de links-
buiten van SHE er 2-1 van.

Gaanderense B. - Ratti l (da):
0-4
In de 15e minuut werd de score geo-
pend door A. Eggink 0-1. Na enkele
minuten was het wederom A. Eggink
die 0-2 aantekende. Dit was tevens de
ruststand.
Na de rust, was het weer A. Eggink die
scoorde: 0-3. Het spel verzwakte maar
J. Boers wist er toch nog 0-4 van te ma-
ken.

Ratti 2 (da) - Rietmolen: 0-7
Het tweede team van de dames van de
s.v. Ratti heeft van koploper Rietmo-
len met 7-0 verloren. Met rust was de
stand al opgebouwd tot 0-3, hoewel de
Kranenburgse dames volop kansen
kregen om tegen te scoren.
In de tweede helft was het spel een-
der. Rietmolen profiteerde van de ge-
miste Ratti-kansen en bracht de eind-
stand naar 0-7.

Programma 26/27 november:
Zaterdag: Zelhem b2 - Ratti b l ; Ratti
l - ZW '56 l; Ratti 2 - S.V.D.W. '75 5.
Zondag: Ratti l - de Hoven 3; Zut-
phen 6 - Ratti 2; Ratti 3 - Socii 6; Wit-
kampers 7 - Ratti 4. Dames: Ratti 2 -
Witkampers 1.

Zaalvoetbal
Velocitas 2 - Rietmolen 2 6-2.
Programma volgende week: maandag
28 november: Vorden: VELOCITAS
3 - A.Z.C. 2.



l lPAVONDEN V l lR ST. NIKOLAAS

WOENSDAG 30 NOVEMBER TOT 21.00 UUR
DONDERDAG 1 DECEMBER TOT 21.00 UUR

VRIJDAG 2 DECEMBER TOT 21.00 UUR

VORDENSE WINKELIERSVERENIGING

"Sparen zonder
vastzetten en toch
met hoge rente?"

Dat kan met de

PATENTÏlEKENING

• 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

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

spaarbank

Vrijwel direktte 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.

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

SPECIALE SINT-KOOPJES
IN ONZE KINDERAFDELING

Kindertruien halve prijs
Kinder pulli's 2 stuks voor 12,50
Kinderjacks en manteltjes 10 en 20% korting

RUURLO

TIP VAN PIET
Geef een textiel waardebon.
Een nuttig geschenk. Verkrijg-
baar bij:

ZUTPHENSEWEG 29 VOflDEN TEL 05752-1971

HUISBRANDOLIE,
PETROLEUM, DIESELOLIE

Vraagt rijs.
G. WEULEN-KRANENBARG

EN ZN. B.V.
Vorden.Tel. 05752-1217-1811

teleteksl

i4CT2OOh/00£
*•

U E£N fOV IN
o,-\/

6ÊVEAJ, t>AN ICOOPT U DÉ

s 1495- 2235.-

1695.-
5OO.-

M6T INRUILMET (WRUJL

icrv <toó-Tl>T6oö,

FA. MULLINK VERKOOP VAN RADIO EN T.V.
EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

EN REPARATIE-INRICHTING.
AKKERMANSSTRAAT 9, VELSWIJK-ZELHEM
TELEFOON 08344-301



met
Televisie

reparaties
- direct

!; > naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: 2 regelateur klok-
ken.
Enkweg nr. 1.
Telefoon 1811.

Te koop: wandmeubel, uit-
trektafel en 4 keukenstoe-
len, staande schemerlamp,
keukengaskachel (tankgas).
Tel. 05735-3011.

H.H. Landbouwers.

Te huur gevraagd:
landbouwgrond v.d.
aardappelteelt.

G.D.Wullink,
Banninkstraat 54a,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1427.

Bij 3 rollen inpakpapier van
1,95 1 rol GRATIS.

Raadhuisstraat 22

ANTRACIET, EIERKOLEN
BRIKETTEN ENZ.

Speciale afhaalkorting
G. WEULEN-KRANENBARG

ENZN. B.V.
Vorden.Tel. 05752-1217 -1811

'Jriumflh

foundation verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 29 VOflDEN TEL O5752 1971

Goedkope, nieuwe en gebruik-
te
Gas-, olie-, kolen-haarden
en kachels; Gevelkachels;
Fornuizen; kachelpijpen en
mica.
Gevraagd:
gas en kolen kachels; gevel-
kachels.
Service en garantie.
Uw adres: JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360.

Wandgaskachel/aardgas
ca. 800 verbeterde holle dak-
pannen.
Tel. 05752-2825.

Te koop: eiken bankstel 1, 2
en 3 zits.
Meisjesfiets (nieuw) van 9
t/m 12 jaar
Damesbromfietshelm
Na 6 uur tel. 1943, Ruurlo.

A.s. vrijdagavond
25 november optreden van

„Scoth Whisky en Soda"
in zaal Schoenaker

Kranenburg.

ONDERHOUDS
ADVIEZEN

VEELWOONKOMFORT
VOORWI INIGGE D
LOSSE
BANKSTELKUSSENS

gebloemde
stof per set: OOH

set cord interieur-
kussens
vanaf

198-

Voor complete woning inrichting naar
interieuradviseur

mm_
' v & f <&!§*> ̂ i&}
t!C^ t ̂ ,f O:C-
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

VOORDELIG?
Nou en of!

Reken maar...
of laat het ons eens

voorrekenen!

Eén telefoontje
en wij komen

echt vrijblijvend
bij u langs.

SPECIALE SINT-KOOPJES
IN ONZE DAMES AFDELING

Acryl pullover
v hals en r/hals van 37,50

Dames blouses 2 M. van 39,50
ZUrb(J

29,50

Modecentrum

Ruurlo

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 25-
11 -'83 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de beschikking op het verzoek van H. Dieseraad,
Van Limburg Stirumstraat 2, 7251 XG Vorden om ver-
gunning tot het oprichten of in werking hebben van een
herstelinrichting voor motorvoertuigen. Datum ver-
zoek 16 augustus 1983. Adres van de inrichting De
Houtwal 4, kadastraal gemeente Vorden, sectie D num-
mer 1874

Strekking van de beschikking: voor zoverthsn rekening
valt te houden met de toekomstige ontwikkelingen in
het gebied waar de inrichting is gelegen met betrekking
tot gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, is de
beschikking opgesteld onder de voor dat soort inrich-
tingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of
beperking van gevaar, schade of hinder buiten de in-
richting.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na dag-
tekening van deze kennisgeving bij de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de gesci.illen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 25 november 1983
Burgemeester en wethouders van dé'gemeente Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J.DRUFHOUT. M.VUNOERINK

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 2323, toestelnummer 19.

Weer's
wat anders:

'n Rabobank-
Cadeau-Cheque.
Handig. Gemakkelijk. Verkrijgbaar bij elke RaL
bank in uw buurt.
Zonder kosten. Besteedbaar in tal van plaatselijke
middenstandszaken.
Of bij de Rabobank zelf. Gegarandeerd door die-
zelfde Rabobank. Idee!

Rabobank C3
gelden goede raad

VORDEN. Kantoren te Vorden en Wichmond

„ 't Gif moar énen Achterhoek,
den Gelderschen, den echten "

Verschenen prachtig tekst- en fotoboek:

De echte Achterhoek
Een nieuwe uitgave over de Gelderse Achterhoek, door
Adrian Buter. Fotografie: Rob Lucas.
Verkoopprijs f 39,00

Vele interessante kadoo-uitgaven:

De Mulder en 't Menneken
Aornt Peppelenkamp
Oud-Achterhoeks Boerenleven
Harfsdroa (Max Holt)
Kijken en zien
Oost-Nederlands familienamen
Achterhooksche vetelsels
Volkswijsheden uit de Achterhoek
Hendrik Eume
Kalender in prenten
Goed geBOEKt voor leesgrage mensen:

KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD.
TELEFOON 05753-1253-TEGENOVER GROTE KERK

De Schatkamer
van Sint Nicolaas

SPEELGOED

Lego
Playmobil
Ministeck
Britains
Reveil Bouwdozen
Pola Bouwdozen
M.B. Spellen
Jumbo spellen
Ravenburg spellen
Klei
Gips
Voetballen
Sjoelbakken
Tafeltennistafels
Marklin en
Fleischman treinen
Rummy
Magnetische knikkers
Poppenwagens
Wandelwagens
Schilderen op nummer
Boby en Kate art.
Garages
Fleur en Sindy poppen
Baby poppen
Pluche fig.
Temsi
Fisher Preis
Ambitoys
Serviezen v.a. 295,-
Cassettes
Gebakstellen

Collage
Olielampjes
Piekpijp
Sierradendoos
Tinnen art.
Koperen art.
Wandborden
Droogmolens
T.V. kannen
Airport
B.K. Pannen
Brabantia art.
Boerenbont
Kop en Schotel
Mokken
Mokkenrekken
Fonduestellen
R.V.S. schalen
Brei- en
Haakgarens
Baby pakjes
Baby truitjes
Handdoeken
Theedoeken
Zakdoeken
After shave
Eau de cologne
Handschoenen
Portemonnaie
Rijbewijs etui
Thee beurzen
Flessendragers
Lektuurschalen
Kruidenrek

Voor al deze artikelen en nog veel meer kunt u bij
ons terecht.

Wij reserveren ook voor u.

Zie verder onze wigwamboekjes, de Kadoskoop en
de geschenken Festival.

Geschenkenhuis

FA. H. BRINKERHOF
Dorpsstraat 18, Ruurlo. Tel. 1443.



Volleybal
Nederlaag voor heren Dash
De heren van Dash hebben de uit-
wedstrijd tegen Wilhelmina uit Zut-
phen met de duidelijke cijfers 3-0 ver-
loren. Dash was in deze ontmoeting
gehandicapt door het niet meespelen
van spelverdeler Gerrit Limpers,
waardoor de Vordenaren aanvallend
niet uit de verf kwamen. De eerste en
tweede set eindigden in resp. 15-3 en
15-5 in het voordeel van Wilhelmina.
In de laatste set herstelde Dash zich
maar kon toch een setnederlaag van
15-12 niet voorkomen.
De heren II van Dash wonnen in een
goed gespeelde wedstrijd met 2-1 van
Voorwaarts II uit Twello.

Dash dames verliezen met 3-2
van Zwaluwen uit Almelo
De dames van Dash hebben zaterdag-
middag in de uitwedstrijd tegen de
Zwaluwen uit Almelo met twee ge-
zichten gespeeld. Sterke sets afgewis-
seld door enkele uiterst zwakke sets.
De uiteindelijke 3-2 nederlaag kon
worden toegeschreven aan het feit dat
Dash nogal eens de fout inging bij de
service, waardoor Zwaluwen vrij ge-
makkelijk de opslag weer terug kon
krijgen. In de eerste set tot 7-7 een ge-
lijkopgaande partij, waarna de Zwalu-
wen uitliepen tot 15-7.
In de tweede set kwamen de Vorden-
se dames uitstekend terug. Na een rui-
me voorsprong te hebben opgebouwd
werd tenslotte met 13-15 gewonnen.
De derde set was een getrouwe copy
van de eerste set. Persoonlijke fouten
bij de opslag waardoor de Almeloërs
met 15-5 konden winnen. De vierde
set werd in feite de set voor Tineke El-
brink. Zij scoorde aan de lopende
band waardoor Dash met 10-15 aan
het langste eind trok.
In de beslissende vijfde set stortte
Dash volledig in elkaar. Niets lukte
meer. Integendeel tot de zwaluwen
dat via een monsterscore van 15-3 uit-
eindelijk de wedstrijd met 3-2 naar
zich toe trok.
Zaterdag spelende dames van Dash
thuis tegen Longa uit Lichtenvoorde.

Volleybal uitslagen
Dames: Dash 3 - Sp. Deventer 3 1-2;
Dash 3 - SVS 7 l -2; Hansa 4 - Dash 4 2-
1; Dash 4 - SVS 6 0-3; Dash 7 - Lettele
2 1-2; Wilp 4 -Dash 6 0-3.
Heren: Wilhelmina l - Dash l 3-0;
Dash 2 - Voorwaarts 3 2-1; Gorssel l -
Dash 5 1-2.
Meisjes: Sp. Deventer 2 - Dash l 2-1;
Dash 2 - SVS 22-1; Dash 2 - Colm-
schate 2-1; Dash l - SVS 3 0-3; B ruvoc
2 - Dash 3 3-0; SVS l - Dash l 2-1;
Dash l - Almen l 1-2; Voorwaarts -
Dash 2 0-3; Dash 2 - Harfsen 2-1; Vios
-Dash l l-2; Dash-Hansa 0-3; DSC-
Dash 2 0-3.

Tafeltennis
Treffers '80
Winterswijk - Treffers I: 6-4. Een ne-
derlaag voor het eerste team, doordat
er maar vier partijen gewonnen wer-
den en wel door F. Evers en M. Knip-
pen.
Bredevoort II - Treffers II: 5-5. F.
Schoenaker bleef in deze strijd onge-
slagen en R. Ilbrink wist tweemaal te
winnen. Het tweede team heeft hier-

door nog twee punten achterstand op
de koploper.
Het vierde team van de Treffers speel-
de tegen Smash III en won dit met 7-3.
De Heus won al zijn partijen, M. Mar-
tinus won er twee en H. Mokkink
zorgde voor het zevende punt.
Jeugd:
Vios II - Treffers I: 0-10. Het eerste
team behaalde de grootst mogelijke
overwinning, daar Weevers, Bruins-
ma en Nijenhuis alle partijen wonnen.
Treffers II - Grol VI: 6-4. Het tweede
team blijft ongeslagen bovenaan
staan, ondanks de moeilijk verkregen
overwinning. F. Hovenkamp won al
zijn partijen terwijl Schouten en Wie-
kart verder dan één overwinning kwa-
men.

V.R.T.C.
Het bestuur van de V.R.T.C. „De 8
kastelenrijders"* heeft voor 1984 de
volgende fietstoertochten vastgesteld.
Zondag 6 mei Voorjaarstocht van 40
en 80 km. 5, 6, 7 en 8 juni 5e avond-
fietsvierdaagse 20 en 35 km. Zondag
29 juli zomertocht van 40 en 50 km.
Hiervoor kan men ook in Hengelo
(Gld.) starten. Zondag 7 oktober
Herfsttoertocht van 40,80 en 120 km.
De start is altijd bij café 't Zwaantje,
Hengeloseweg te Vorden.
De jaarvergadering is vastgesteld op
13 februari 1984.

Klaverjasdrive
Kranenburg
De derde klaverjasavond voor het hal-
ve varken bracht Antoon Hartman op
een eerste plaats met 5866 punten.
Mevr. Leferink eindigde met 5683
punten als tweede. Nico Lichtenberg
volgde met 5650 punten. De poedel-
prijs ging ditmaal voor 3331 punten
naar Jan Jansen.
Op 9 december volgt de vierde avond.

Kranenburg l blijft op de goede weg.
Thuis werd De Ruif l met 40-23 ver-
slagen.
De tweede uitgave was minder suc-
cesvol. Uit werd in Zutphen tegen
Modern 3 een 35-32 nederlaag gele-
den. De teams 3 en 4 speelden uiter-
aard op de Kranenburg tegen elkaar.
Kranenburg 3 won van het vierde, zij
het op het nippertje, met 35-37.

Onderlinge
damcompetitie
Voor de onderlinge damcompetitie
van DCV werden de volgende wed-
strijden gespeeld;
Senioren: H. Klein Kranenbarg - Th.
Slüterl-l;W.Wesselink-H.Wansink
2-0; G. ter Beest - J. Masselink 0-2; S.
Wiersma - J. Lankhaar 0-2; G. Huls-
hof- W. Sloetjes 2-0; W. Wassink - W.
Hulshof 1-1; S. Buist-B.Nijenhuisl-1
Jeugd: W. Berenpas- J. Slütter 2-0; M.
Boerkamp - F. Ibrahim 2-0; M. Kuin -
M. Boersbroek 0-2; M. Bouwman - W.
Hoenink 0-2; B. v. Zuylekom - H. Be-
renpas 0-2; W. Hoenink - J. Kuin 0-2;
M. Bouwman - J. Slüter 0-2; M. Boer-
kamp - W. Hulshof 2-0; J. Slüter - J.
Kuin 2-0; H. Boerkamp - J. Branden-

barg 0-2; A. Bouwman - E. te Velthuis
l-1; G. Brinkman -1. Baakman 0-2; H.
Boerkamp - J. Slüter 0-2; I. Baakman -
M. Kuin 2-0; G. Brinkman - E. te Vel-
thuis 2-0.

Dammen
DEZ Laren - DCV 2 14-6
Tegen de nummer 2 van deze kompe-
titie werd een forse en terechte neder-
laag geleden. De enige overwinning
was voor Jan Masselink. Vooral aan de
onderste borden bleken de Larense
spelers sterker: Han Lankhaar en Ber-
tus Nijenhuis bleken tegen de beken-
de spelers Koerselman en Lueks niet
de mindere en speelde remise. Ook
remise was er voor Henk Klein Kra-
nenbarg en Wim Sloetjes. Het tweede
moet nog 2 wedstrijden spelen en is
nog niet geheel veilig tegen degrada-
tie. Komende donderdag kan door
een overwinning tegen ADC 2 Aalten
het eerste-klasserschap definitief be-
houden blijven.

DCV 3 - DZW 2 4-12
In de strijd tegen degradatie uit de 2e
klasse heeft DCV 3 een 4-puntenwed-
strijd verloren. Aan de onderste bor-
den werden enkele jeugdspelers uit

het 4e gezet, in de hoop dat die de zaak
konden redden. Echter, men bleek
daar niet zo geconcentreerd en verlo-
ren. Benny Hiddink, die nu de topsko-
rerlijst van DCV 3 aanvoert komt re-
gelmatig schijven achter, maar dit
blijkt geen beletsel voor winst te zijn.

Ook vrijdag verloor hij door een be-
kende kombinatie een schijf, en dit
bleek wederom een (en de enige)
overwinning te betekenen. Jan Hoe-
nink en Jan Lamers maakten de stand
wat dragelijker door nog remise te ma-
ken.

Gelders Kampioenschap.
In Huissen is zaterdag het Gelders
Kampioenschap van start gegaan. Zo-
wel Johan Krajenbrink als Henk Gro-
tenhuis zijn met een remise van start
gegaan tegen resp. Tjeerd Harmsma
en Theo Berends. Enige voorspelling
over de kampioen tussen de 12 deel-
nemers is niet te geven. Bij de junio-
ren komen Wieger Wesselink en
Henk Hoekman uit, maar door tra-
ningsaktiviteiten hoefden die nog niet
aan de bak.
Jurgen Slütter verloor bij de aspiran-
ten van Douwe Hokwerda (Benne-
kom).

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

I.v.m. plaats-

gebrek hebben wy

het stukje nieuws

van „Bij ons in

den Achterhoek"

van deze week niet

kunnen plaatsen.

PULLOVER
PLUS

Jaspé pullover met
kontrasten en

splitkol met knoopjes

RAADHUISSTRAAT 22, TELEFOON 3100

Een boek, een waardevol geschenk
Voorkeurboek
Het geslacht Bronkhorst
van 32,50 voor

15,90

Streekromans
november jubileum

aanbieding
van 24,90 voor

14,90

ONTDEK DE ACHTERHOEK

75,-

December aanbiedingen
elektrische dekens Philips vanaf 99,00
Ventilator kachels vanaf 65,00
Tosti, wafel, koekijzers vanaf 49,00
Haardroger Philips vanaf 25,95
Ladyshave, scheerapparaten vanaf 59,00

Strijkijzers vanaf 24,95
Koffiezetter Philips 1 0 kops vanaf 59,90

LCD rekenmachines vanaf 24,95
Aanbiedingen in TDK cassette banden
Koelkast 230 nter nu 549,00

bekende merken, gunstige prijzen

vanaf 1 49,00
vanaf 1 0,95
vanaf 29,00

vanaf 1 29,00
vanaf 449,00
vanaf 798,00

vanaf 1 1 98,00

Stofzuigers
Hoofdtelefoons
Portabele radio's
Radio-cassetterecorders
Stereo combinatie's met boxen
Kleuren televisie
51 cm met afstandbediening

GrOOtbeeld teletext 3 jaar garantie
30 kanalen luxe uitvoering nu 1998,00

Videorecorders vanaf 1398,00
Speciale aanbiedingen in pOftabele video

Kleuren video camera's vanaf 1 695,00

595,00
165,00

Philips camera
met monitor en camerasteun slechts 995,00

Diverse koopjes in video accessoires bv.

Grootbeeld scherm 106 cm
Camera koffer
Ook video verhuur (evt. ook ktv en grootbeeld scherm)
vraag onze gunstige prijzen.
En nog vele andere aanbiedingen zie onze etalage's en
vraag naar onze aktie folders.

ELIESEN
Elektronika en tweewielers
Emmerikseweg 46, Baak. Tel. 264.
t.o. Autobedrijf Baak

St. Nicolaas kado's voor iedereen
voor rijbewijsetui's ofportomonai
of een paar pantoffels en een tas
't komt altijd wel van pas
voor een grote of kleine beurs
er is voor iedereen veel keus

bij uw vakmanschoenwinkelier:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister !
Steam

Mister Steam is ta huur bij:

Nu er voordelige coupons en
stoffen bij:

ZUTPHENSCWEG 29 VORD€N • TEL 05752-1971

is op woensdagmiddag
30 november ook geopend

Raadhuisstraat 22.

13 Top occasions van Volvo dealer
DEUNK-HENDRIKSEN

nov. 1981. 38.000 km.

zilver metallic 1979. 69.000 km. (LPG 1.700,-)

VOLVO 66 L Geel 35 000 km 1981

VOLVO 343 DL Groen 1979. Nette auto. 83.000 km

VOLVO 343 DL Groen met. Automaat, nov. 1980 27.000 km.

VOLVO 343 DL Rood 1979. Als nieuw. 44.000 km

VOLVO 343 DLS
Model 1982. Bruin met.

VOLVO 244 GL
FIAT MIRAFIORIE 1 6 CL met LPG 1980 Meeneemprijs

AUDI 100 L 5 cil. injectie 1979.
Koper met. Schitterende auto met trekhaak

RENAULT 14 LS Blauw 1980. 65.000 km. voor slechts

SAAB 900 GLS Marine blauw met L.P.G. en schuif/kanteldak
aug. 1982. Nieuwprijs f 40.500,- nu voor éénmaal

MAZDA 323 Bruin mett. 1980 44.000 km nette auto

MITSUBISHI COLT
Rood met. als nieuw

PEUGEOT 505 GR

1.2 GL 1981 48.000 km.

Beige met. met LPG, Schuifdak 1980

10.750-
9.750,-

12.750-
10.750,-

16.500-
12.500,-
7.500.-

11.000-
7.500.-

24.500,-
7.500-

10.750,-
11.750,-

Bij aankoop dezer automobielen t/m 5 december antiroestbehan-
deling GRATIS (ML + onderzijde).

AUTOMOBIELBEDRIJF

DEUNK-HENDRIKSEN
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. tel. 05735-2743, privé 05735-2808 - 05430-18449
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