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Vordense bevolking op hoorzitting verdeeld over
ontwerp-verkeersplan
De Vordense bevolking, maandagavond in grote getale in zaal Bakker aanwezig, heeft zich verdeeld opgesteld ten aanzien
van het ontwerp-verkeersplan. Deze hoorzitting had tot doel om de plaatselijke bevolking opnieuw in de gelegenheid te
stellen om argumenten en suggesties over dit ontwerp-verkeersplan aan te voeren.
Tevens was er volop gelegenheid vragen te stellen.
Van deze gelegenheid werd druk gebruik gemaakt. Onder de talrijke aanwezigen onder andere afgevaardigden van de werk-
groep Horsterkamp; Zutphenseweg; Leefbaarheid Vorden; Winkeliersvereniging en vertegenwoordigers van alle plaatse-
lijke scholen. Vanzelfsprekend was ook de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland alsmede de politie aanwezig.

Burgemeester Vunderink wees er in zijn toe-
lichting op dat het in de eerste plaats gaat
over de verkeersveiligheid en milieu. "De fi-
nanciële aspekten zullen in een later sta-
dium worden bekeken", aldus burgemees-
ter Vunderink.
De gemeente Vorden heeft voor dit ver-
keersplan in totaal een reserve gekreeerd van
drie honderd duizend gulden. Uit oogpunt
van objektiviteit stond deze hoorzitting
onder voorzitterschap van de heer G. Ver-
sluis, consulent van de Stichting Gelder-
land.
Hoofdmoot van de hoorzitting was wel de
problematiek over de vraag wel of geen
vrachtverkeer door de kom van het dorp.
Geen gemakkelijke materie omdat de me-
ningen hierover in Vorden nogal verdeeld
zijn.
Er zijn groeperingen die het verkeer hele-
maal willen omleiden; groeperingen die het
verkeer alleen via de Noordelijke rondweg
omgeleid willen zien. Groepering die in
geen geval omleidingen via de zuidkant
wensen.
En dan een zeer belangrijke groep, die alleen
het vrachtverkeer omgeleid wil zien.

Burgemeester Vunderink wees erop dat
indien alle verkeer om Vorden heen geleid
zou worden, dit minstens 6 tot 10 jaren zal
vergen om alles gerealiseerd te krijgen. Mits
dan ook nog de benodigde toestemmingen
van rijk en provincie afkomen, terwijl bo-
vendien de financiën beschikbaar moeten
zijn.
Burgemeester Vunderink noemde nog de
volgende mogelijkheden zoals de verkeers-
snelheid in het dorp te temperen door het
aanbrengen van trottoirtongen. Verder de
mogelijkheid door rijbaansplitsing, zodat de
voetgangers gemakkelijker kunnen overste-
ken.

Andere mogelijkheid is om verkeerslichten
in de Dorpsstraat aan te brengen. Deskundi-
gen zien in dit laatste geen heil omdat ver-
keerslichten filevorming in de hand werk en
bovendien milieuverontreinigend.
Ook noemde burgemeester Vunderink als
mogelijkheid het plaatsen van verkeersbor-
den op kruispunten etc.
Vanuit de vergadering kwamen diverse sug-
gesties naar voren zoals bijvoorbeeld de
Ventwerg Horsterkamp door te trekken. Het

kruispunt het Hoge/de Rondweg beter te be-
veiligen. De verkeerssnelheid op de Rond-
weg te beperken. Bewoners aan de Horster-
kamp toonden zich bevreesd dat de onvei-
ligheid van het dorp naar de Horsterkamp
wordt verlegd wanneer het verkeer wordt
omgeleid. De plaatselijke winkeliersvereni-
ging is niet gebaat bij verkeersomlegging.
Bij monde van hun voorzitter werd er op ge-
wezen dat bij verkeersomlegging (dus niet
meer door het dorp) dat dit sommige winke-
liers op 25 procent inkomensderving komt
te staan.

Onder de aanwezigen op deze hoorzitting
een flink aantal die het verkeer wel uit het
dorp verbannen wil zien. Zoals bijvoorbeeld
uit de onderwijssektor die vinden dat vrijwil-
lige omlegging van het verkeer geen effekt
heeft uit het oogpunt van de verkeersveilig-
heid met name in de Dorpsstraat.
Versmallingen van deze straat ziet men eve-
neens niet zitten. Dit geeft namelijk minder
ruimte voor de fietsers.
Twee verkeerslichten met voetgangersover-
steekplaatsen, aldus de suggestie uit deze
groepering.

Commissie verdeeld over
Militair oefenterrein
De commissie Algemeen Bestuur heeft zich
woensdagavond verdeeld opgesteld met be-
trekking tot het Groote Veld als militair oe-
fenterrein.
De heren J. Bosch (P.v.d.A.) en C. Chr.
Voerman (CDA) stelden zich min of meer
op achter het voorstel van het college dat be-
helst dat er naar moet worden gestreefd het
totale militaire gebruik van het Groote Veld
in Vorden te beëindigen. Wel vonden beide
heren dat men wel moet blijven meedenken
naar andere oplossingen.
De heren Tjoonk en Bannink zouden liever
zien dat alles blijft zoals het momenteel is, te
weten het Groote Veld als militair oefenter-
rein waarbij de mogelijkheid blijft bestaan
dat het terrein verder gebruikt kan worden
door recreanten. Burgemeester Vunderink
merkte tijdens de discussie nog op dat men
alert moet blijen en dat "de deur op een kier
moet worden gehouden".
Tijdens deze vergadering van de commissie

Algemeen Bestuur kreeg de heer G.J.M.
Cruysen die samen met de heer A.J. Keve-
lam aan het Hoetinkhof een huis heeft ge-
kocht een aandachtig gehoor bij zijn verzoek
om het pad dat voor zijn huis is gekreeerd en
dat daardoor maar vier meter diepte voor de
tuin open laat, een paar meter zal worden
opgeschoven.

Feestelijke ouderavond
school "Het Hoge"
Dit weekend werd in het dorpscentrum de
jaarlijkse feestelijke ouderavond van school
"Het Hoge" gehouden. De voorzitter van
het schoolbestuur de heer Van der Vuurst,
kon bij de opening een geheel gevulde zaal
begroeten. Veel ouders maar vooral veel
oud-leerlingen waren gekomen. Zelfs een
groepje musical-spelers van de openbare la-
gere dorpsschool kwamen kijken naar hun
collega-spelers van het Hoge. (Door beide
scholen was toevallig dezelfde musical ge-
kozen). Leuk!
Nadat meester Reindsen een programma-

overzicht had gegeven, startte men met
zang, begeleid door meester te Winkel. Een
leu|^fcdachte was het om het publiek hier-
bij irre schakelen.
Hierna werd het toneelsuk "Het goud van de
zwarte ridder" opgevoerd. Houthakkers vin-
den in het bos een schat, welke ze voor zich
zelfaéUen behouden. Door toedoen van de
don|̂ !woners wordt het geld uiteindelijk
voor een goed doel besteed namelijk voor
het bouwen van een huisje voor een oud
dorpsvrouwtje. Na de pauze konden eerste
enie muzikantjes hun kunnen tonen op
fluit, orgel en piano.

Hierna volgde de musical "De Tovernaar
van Alkmaar". Het slechte geheugen brengt
een tovenaar, die mensen omtovert in kik-
kers, ooievaars en kabouters in de proble-
men.
Opvallend bij het geheel, het mooie decor en
de fraaie aankleding. De kinderen speelden
erg leuk. Deze zeer geslaagde avond werd
besloten met het gezamenlijk zingen van
een danklied.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.
1. Publicaties ingevolge de Wet Arob (ver-
leende bouwvergunningen).
2. Subsidieregeling winkelvoorzieningen in
kleine plattelandskernen 1981.

Publikaties ingevolge de Wet Arob (verleen-
de bouwvergunningen).
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid en
wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
binnen 30 dagen na de datum van publikatie
moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H. Bouwman, Zomervreugd-
weg 7 te Vorden voor het herbouwen van de
woning en het bouwen van een loods aldaar.
2. Aan de heer H. J. Hartman, Eikenlaan 5 te
Vorden voor het bouwen van een honden-
kennel aldaar.
3. Aan de heer B. Regelink, Brinkerhof 85 te
Vorden, voor de verbouw van de woning
aldaar.
4. Aan de heer H.A. Eijkelkamp, Hoetink-
hof 11 te Vorden, voor de verbouw van een
duivenhok aldaar.
5. Aan de heer J. Groen, Willem Alexander-
laan 7 te Vorden, voor het aanbrengen van
de luifel aldaar,
6. Aan de heer H.D. Decanije, Galgengoor-

weg 7 te Vorden, voor het bouwen van een
werkplaats en een kippenhok aldaar.
7. Aan de heer C. ten Barge, Dorpsstraat lOa
te Vorden, voor het verbouwen van de linker
zijgevel aldaar.

Subsidieregeling winkelvoorzieningen in
kleine plattelandskernen.
De subsidieregeling winkelvoorzieningen
in kleine plattelandskernen 1980 loopt per l
oktober van dit jaar af. Hiervoor in de plaats
komt de subsidieregeling w iiïkelvoorzienin-
gen in kleine plattelandskernen 1981. Aan-
vragen hiervoor kunnen worden gedaan tot
l oktober 1982.

Enkele belangrijke punten uit deze regeling
zijn:

Het maximumbedrag dat kan worden uitge-
keerd bedraagt f. 35.000,-. Tot dit maximum
is het subsidiebedrag gehandhaafd op 25%
van de investeringssom voor ondernemers
die gaan investeren in een vaste winkel.
Ondernemers die gaan investeren in een rij-
dende winkel kunnen nu eveneens 25% van
de investeringssom gesubsidieerd krijgen. •
Voorheen was dit 15%. Aanvragen voor sub-
sidie kunnen worden ingediend tot l okto-
ber 1982. De ondernemer die van plan is te
gaan investeren moet er op letten dat hij
geen verplichtingen mag aangaan (niet moet
hebben besteld) voordat de aanvraag om
subsidie is ingediend. Vroeg indienen van
de aanvraag is derhalve een vereiste!

De belangrijkste andere voorwaarden
waaraan moet worden voldaan om subsidie
te verkrijgen zijn:

de ondernemer moet een winkel hebben of
gaan beginnen in een kleine plattelands- •'

kern, dus niet in een wijk van een grotere
plaats;

de ondernemer die een rijdende winkel
heeft kan ook subsidie krijgen, maar dan
alleen wanneer hij tenminste vier dagen per
week één of meer kernen bezoekt, waarin
helemaal geen winkel met het vereiste assor-
timent aanwezig is. De kern of de kernen
moeten dan wel tesamen 200 inwoners be-
vatten;

in een (rijdende) winkel moet zowel een re-
delijk gespreid assortiment in kruideniers-
waren evenals tenminste twee van de vol-
gende produktgroepen worden verkocht:
- melk en zuivelprodukten,
- vlees en vleeswaren,
- aardappelen, groenten en fruit en
- brood;

in de kern moet de winkel (ook de rijdende)
de enige zijn die aan de assortimentseis vol-
doet of gaat voldoen. De enige bakker of sla-
ger die geen andere produktgroepen ver-
koopt of gaat verkopen, kan geen subsidie
verkrijgen.

De subsidie wordt verstrekt voor de volgen-
de investeringen:
- voor een vaste vestiging: het bedrijfsge-
bouw en de bedrijfsinventaris;
- voor een winkelwagen: een gebouwd
onderkomen voor de wagen, een winkelwa-
gen en de inventaris.

Een aanvraag dient te worden ingediend bij
de Minister van Economische Zaken door
toezending aan het Directoraat Generaal
voor Handel, Ambacht en Diensten van het
Ministerie van Economische Zaken, Post-
bus 20101, 2500 EC 's Gravenhage.

Raad Vorden wyst
"Het Groote Veld" als
militair oefenterrein af
Met uitzondering van de heer G.J. Bannink
(eenmansfraktie) heeft de gemeenteraad
van Vorden zich dinsdagavond achter het
voorstel van B&W geschaard om "Het
Groote Veld" als militair oefenterrein af te
wijzen. Het ministerie van Defensie wil na-
melijk dat dit gebied wordt bestemd voor zo-
genaamde eenheidsoefeningen (E.O.T.).
Dat betekent mede het gebruik van voertui-
gen van de pantserinfanterie van tien tot
twaalf ton.
Wel zal het college kenbaar maken dat
indien de wensen van de gemeente Vorden
niet worden gehonoreerd dat Vorden bij de
verdere besluitvorming betrokken wil blij-
ven. De bezwaren van de raad richten zich '
voornamelijk in die richting dat men bang is
dat dit waardevolle gebied ernstig bescha-
digd zal worden. Bannink tenslotte: "Laten
zoals het is, we hebben er totaal geen last
van".
De raad stefde dinsdagavond de inventarisa-
tienota sociaal culturele aktiviteiten "Wel-
zijn Vorden" vast.
De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.) toonde
zich ongerust over de achterstand van het
schema. Wethouder J.F. Geerken (CDA)
beloofde hem dat hij er zich voor in zal zet-
ten dat plan en programma niet in gevaar
komt.
De raad stemde verder in met de gezamenlij-
ke aanpak van de planning van de maat-
schappelijke dienstverlening. Er werd een
krediet beschikbaar gesteld van f. 1554,- ten
behoeve van de kosten voortvloeiende uit de
door de Stichting Gelderland te verrichten
inventarisatie. Op verzoek van de heer Stol-
tenborg werd hieraan toegevoegd dat dit
moet leiden tot het maken van plan en pro-
gramma. De heer C. Chi^perman (CDA)
kreeg van wethouder 'j^p^n de toezeg-
ging dat getracht zal worden het vrijwilligers
werk bij het regionaal overleg te betrekken.
Voerman was namelijk bang dat deze vrij-
willigers zoals bijvoorbeeld telephonische
hulpdiensten, "Tafeltje-JJfcje" etcetera in
de klem komen te zitteri^

Acupunctuur op KPO-avond
De KPO afdeling Kranenburg- Vorden hield
in zaal Schoenaker een goed bezochte
ontwikkelingsavond onder voorzitterschap
van mevr. H. Wiggers. Na een welkomst-
woord speciaal tot de gaste van de avond
mevrouw baronesse Van Sloet tot Averlo uit
Zevenaar, deed zij nog enkele mededelin-
gen. Op donderdag 10 december zal, uit-
gaande van het Produktschap voor Vis en Vi-
sprodukten op het marktplein te Vorden een
demonstratie over vis worden gegeven.
Hierna kreeg baronesse Van Sloet tot Averlo
het woord.
Zij vertelde het een en ander over de nieuwe
geneeswijze: de acupunctuur. De spreek-
ster, die zelf een negenjarige opleiding op dit
gebied had, benadrukte dat er bij allerlei
soorten ziekten met behulp van acupunc-
tuur zeer goede resultaten waren bereikt. Na
de pauze werden verschillende vragen over
dit onderwerp gestftld en dankte de voorzit-
ster voor deze boeiende avond. Op dinsdag
22 december zal de jaarlijkse kerstavond
voor de KPO-leden worden gehouden in
zaal Schoenaker met na afloop een koffieta-
fel.

Aktiviteiten
"De Knupduukskes"
Na het optreden in Utrecht op de Vreden-
burg, samen met de Strodarpers uit Zut-
phen, staat "De Knupduukskes" volgende
week opnieuw een optreden te wachten. Dit-
maal samen met de plaatselijke boerenkapel
in en uit Veenendaal.
Ook zal een volksdansgroep uit Apeldoorn
optreden. Verder staan de volgende optre-
dens op het programma: 25 november
Leeuwerikweide, Zutphen; 27 november
kontaktavond (scholingavond) te Laren; 2
december jaarlijks Sinterklaasfeest voor de
bewoners van "Groot Graffel". Tussen de
bedrijven door vindt nog een optreden
plaats bij een firma in Zutphen.
Op 30 april 1982 zal de Vordense dansgroep
"De Knupduukskes" in Vorden de dans-
groep Gudbjerg uit Denemarkten ontvan-
gen. Met de Pasen komt er een Engelse
dansgroep uit Crawly naar Vorden, waarna
"De Knupduukskes" in juni 1982 een tegen-
bezoek aan Engeland zal brengen.

C.N.V.
afdeling Vorden/Hengelo
Het C.N.V. afdeling Vorden/Hengelo hield
dezer dagen in het dorpscentrum een leden-
vergadering onder voorzitterschap van de
heer B. Bekman.
Voor de pauze gaf de distriktsbestuurder de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

heer B. Lenselink een uiteenzetting over
werkeloosheid, deeltijd arbeid, het verdelen
van het nog aanwezige werk, alsmede over
de plannen die het CNV nog graag uitge-
voerd wil zien.
Hierbij benadrukte de heer Lenselink het
belang van een Christelijke vakbond in onze
samenleving. Een vakbond die nog steeds
groeiende is. Ook ging de heer Lenselink op
de regeringsverklaring in. Na de pauze was
er gelegenheid tot het stellen van vragen. In
het komende voorjaar zal er weer een voor-
lichtingsvergadering worden belegd.

Advent
Het nieuwe kerkelijk-jaar begint a.s. zondag
29 november met de eerste Advents-zon-
dag. In vele kerken en gezinnen brandt dan
één kaars. De vier Advents-weken zijn va-
nouds in de kerk, in het leven van de mensen
een tijd van boete en inkeer: God moest/-
moet reddend, helpend ingrijpen in de ver-
worden mensenwereld. Jezus Messias is de
Redder! De Adventstijd is ook een tijd van
voorbereiding op de Advent — komst van
de Heer, toen als Kind in Bethlehem... en op
Zijn grote dag als Heer der wereld, die al het
kromme richten/rechten zal.
Torn Naastepad zegt aan het slot van het lied
"Als tussen licht en donker":
De dageraad breekt aan:
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan.

Dienst van schrift en tafel
Aan het begin van het nieuwe kerkelijk-jaar,
op de eerste Adventszondag, a. s. zondag-
morgen 29 november wordt D. V. in de Vor-
dense dorpskerk een dienst gehouden van
Schrift en Tafel, van Woordverkondiging en
Viering van de Maaltijd van de Heer.
Ds. Veenendaal hoopt deze dienst te leiden
en ook de Viering in de Wehme op a. s. zater-
dagavond 28 november.

Leerhuis-avond Liturgie
Graag attenderen we u nogmaals op de geza-
menlijke leerhuisavond over "liturgie" op
deze week donderdagavond 26 november in
"het Achterhuus", achter de Gereformeerde
kerk aan de Zutphenseweg.
Inleider: drs. Paul Oskamp uit Driebergen.
Gesprekleidster: Mevr. Wil Kok-ten Broeke;
Iedereen is er welkom!

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: A.J.M. Berentsen en E.A.M.
Steman; D.J. Arkeveld en L.M.J. Wolbert.
OVERLEDEN: G.J. Jolink-Wisselink, oud
86 jaar; H.G. Flamma-Klein Zessink, oud
41 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 29 november 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal, Dienst van Schrift en Tafel. m. m. v.
De Cantorij.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 29 november 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 28 november en zondag 29 no-

vember dr. van Tongeren. Boodschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
B. Sombekke, Eibergen, tel. 05450-1329.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 28 november 12.00 uur tot maan-
dag 30 november 7.00 uur dr. Warringa. Ko-
mende week avond- en nachtdienst ook dr.
Warringa.

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

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen tus-
sen 8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
GLD., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

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

A. A. W.-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

APLHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige 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 Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend 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

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



vers bij u w
VS markt ....tipt proet u!
W.K. Lekker-
bekjes
van J,89 voor

Planters
pikant gekruide
pinda's
van 1,69 voor

Cracottes
pak
van 2,95 voor

Pampers

Groen, pak nu

Rood, pak nu

Paars, pak nu

Kleurboek
160 pagina's
van 1,49 voor

Fenjal
cremebad +
douche nu

Fenjal
koordzeep

Blauw, pak nu

Oranje, pak nu

Zeeppoeder voordeel!

Dash
vat 4,5 kilo
van 14,45

Dreft
vat 2 kilo
van 8,95 voor

Ariël
vat 4,5 kilo
van 15,95
voor

Koopmans
zelf rijzend bakmeel
500 gr.
van 1,38 voor

Koopmans
cakemeel
500 gr.
van 1,40 voor

Green spot
limonade z. prik
van 1,49 voor

Aarts
gemengd fruit
pot 560 gr.
van 2,98 voor

Voorde a.s. feestdagen/

Alcoholvrije
likeur
kersen, fles nu

Macaroni
pak 500 gr.
van 0,89 voor

Santusa
honing
pot, van 3,39 voor

Delmonte
perziken 1 literblik
van 2,49 voor

Freetime
Hockey-
schaatsen
maat 31-46
per paar
nu vanaf

59?°
Conducteur-
set
van 7,25 voor

Gil of contour
schee r m esjes
pak 10 stuks
van 8,95 voor

scheerschuim met
gratis Gil of contour
apparaat
van 4,65 voor

A venue kousen
heren, dames,

'^•'kinderen,
deze week

3 paar voor
slechts

geldig van 26/11 t/m 28/1 1 -1981

Botermalse
bief la pp en
500 gr.

Sucadelappen
500 gr.

Mager
rundergehakt
kilo

Mager
soep vlees
250 gr.

Verse kuiken-
borstfilet
500 gr.

Gegrilde
bacon
100 gr.

Schouderham
zonder vet of zwoerd
150 gr.

Hausmacher
leverworst
100 g r.

maandag

Runder-
lever
kilo

woensdag
Gehakt
(50% rund en
50% varkens)
kilo

Heinz
tomaten ketchup
super grote fles
1140 gr.

van 4,65 voor

GELDIG VAN 26-11 t/m 28-11 1981.

Puike Zeeuwse
bloemige

Eigenheimers
5 kilo

Bl'ntjeS van de
Zeeuwse klei
5 kilo

Export kwaliteit

Golden
Delicious
forse maat
5 x 1/2 kilo

Wapen u tegen de
Griep:

Citroenen
vol sap 5 stuks

Mandarijnen
30 stuks zonder pit

MA. Dl. EN WOENSDAG
VEILINGVERSE EN MESSCHERPE
DAGAANBIEDINGEN OP HET
GROTE BORD VOOR DE WINKEL

l.v.m. de St. Nicolaasdrukte vragen
wij u om uw bestelling voor een
prima verzorgde fruitschaal of -mand
vroegtijdig te plaatsen.

Casino brood
800 gr. wit
deze week

Nog eenmaal
brengen wij een
prachtige kollektie

Grote Groene
Planten 4
van f 25,00 i
voor t

^tlf

Volle Bos
è 10 tak diverse
soorten

Tros anjers
geen 6.50 maar

Krentenbollen ƒ i/O
zak 6 stuks, nu ff

Vers gebrand in
onze notenbar!
Gezouten
pinda's
250 gr.

Elite haver
250 gr.

Nieuw bij V.S.!
Hankey bannister
Scotch whisky
fles 0,7 liter
deze week ter
introduktie 13.95

Bokma
jonge jenever
1 liter

Mona
dessertvla 1/2 liter
van 1,67 voor

Gourmandise
kirsch of naturel
van 2,99 voor

Jacky
mannequin yoghurt
500 gr.
van 1,75 voor

MARKT

Heren-
zakdoeken
100% katoen

Reklames geldig van 26/11 -2/12
VEENENDAAL SU 'ERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN



Geboren

CORINNE

Dochter van Robert en Corrie
Koers, zusje van LUC.
Zij werd geboren op 23 novem-
ber 1981.
Hoetinkhof 81,7251 WK, Vor-
den.

Wij willen iedereen hartelijk be-
danken voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's die ons 40
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Fam. BUUNK

Vorden, november 1981
v. Heeckerenstraat 1 6

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en mijn
broertje Geert Jan Wouter.
Wij noemen hem

GEERT-JAN

Jan Dijkerman
Gerda Dijkerman-de Wilde
Janine

25 november 1981
Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden

Vanaf maandag zijn de
KASTELENKALENDERS
weer verkrijgbaar.

Een leuk St. Nicolaascadeau!

Wilde Bras huilpoppen
Bazar Kranenburg
H.J. Sueters, Vorden.

Te koop: renault 6 TL juni
1978. blauw metalic. 79.000
km. zeer goed onderhouden,
uitziende auto incl. radio, f
4500,-
Tel. 08342-1839. Zonne-
bloemstraat 5, Zelhem.

Te koop: complete Flei-
schmann spoorbaan. Inclu-
sief: 3 loc's, wagons, station,
huisjes, verlichting, 2 transfor-
matoren, afstandsbediening
voor wissels, boompjes, dieren
plus verdere kleine attributen.
Vaste prijs f 500,-. Janssen,
Vorden. Tel. 05752-1460.

Te koop: slachtkippen en eie-
ren van scharrelkippen.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 6659.

Te koop: grasmachine en
elektrische vloerwrijver.
Pr. Clauslaan 6, Vorden

Occasions
Champion Junior 51 cm.
Blauw, 10 vs. met spatb. als
nieuw f 250,-
Champion 10 vs, f 250,-
Barink, Nieuwstad 26

Computerspelen
Bazar Kranenburg
H.J. Sueters, Vorden

Wie wil mij van januari tot mei
enkele uren per week komen
helpen met het huishouden?
D. Rekswinkel-Kets. „Nieuwe
Stokhorst" Steenderen. Tel.
05755-1492.

Racefietsen
Criterium Race 10 vs. chroom-
molybdeenstaal.
Luxueuze racefiets 10 vs. Mer-
cier Cipale zilvergrijs.
Komt u eens langs en vraag ons
naar de prijs.
Barink, Nieuwstad 26

Premie A won.!
Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

de echte babypop
bazar Kranenburg.
H.J. Sueters, Vorden.

^ Wij hebben het genoegen u te kunnen mededelen dat wij
| gaan trouwen op donderdag 3 december a.s. om 11.15
| uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

Ds. Verhaere zal ons huwelijk kerkelijk inzegenen om
| 12.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Hengelo Gld.

FREDDYVERSTEEGE
l de Horst 3, Vorden

JORIEN HULSHOF
^ Kervelseweg 24, Hengelo Gld.
$

Dagadres:
§ Café-Restaurant „de Luifel",
<> Dorpsstraat 11 te Ruurlo.
§
i
^ Receptie van 17.00 tot 18.00 uur.
j

Wij gaan wonen:
^ Margriethof 26 te Hengelo Gld.
j

l JAN KOOP
§ en

l WILLIE KORNEGOOR

gaan trouwen op vrijdag 4 december om
14.00 uur in het gemeentehuis te Wams-
veld.

De receptie is van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
"de Uitrusting" te Eefde.

December 1981
Warnsveld, Lochemseweg 26
Vierakker, Koekoekstraat 21

Ons adres is:
Lochemseweg 26, 7231 PG Warnsveld.

--̂ >-̂

§
y<^r^r

Op vrijdag 27 november 1 981 hopen wij,

W. MARTINUS
en

W. MARTINUS-AANTJES

met onze kinderen, ons 25-jarig huwelijks-
feest te vieren, in De Herberg, Dorpsstraat
10a te Vorden.

Receptie van 1 5.00 tot 1 7.00 uur.

7251 HR Vorden, November 1 991
Almenseweg 28.

y
Voor de vele blijken van belangstelling, bloe- <>
men en kado's die wij mochten ontvange^^
bij ons huwelijk, betuigen wij onze hartelij^J
dank §

GERRIT EN GERDY LENSELINK

Hengelo Gld, november 1981
Sarinkkamp 76

Tot onze diepe droefheid overleed, na een zeer moedig
gedragen lijden, nog geheel onverwacht onze lieve moe-
der en schoonmoeder

AUGUSTE MULLER

in de leeftijd van 65 jaar.

Karin - Wim
Eric - Inge

Vorden, 22 november 1981
Beatrixlaan 24
Korrespondentieadres: 2de Walstraat 107, 6511 LS
Nijmegen.

De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 27 no-
vember 1981 om 12.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren in hotel Bakker na de begra-
fenis.
Geen bezoek aan huis, geen toespraken.

Tot onze diepe droefheid overleed, na een moedig gedra-
gen lijden, nog geheel onverwacht onze altijd optimisti-
sche, gastvrije, hartelijke en dierbare vriendin

AUGUSTE MULLER

op 65 jarige leeftijd.

Namens alle vrienden:
N. de Jong
A. Labouchere

Vorden, 22 november 1981

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze moeder groot- en overgroot-
moeder

GJ. OLTVOORT-LENSELINK

betuigen wij U onze hartelijke dank.

Kapelweg 6
Vorden

Namens de fam.
A.J. Oltvoort

Dr. Vaneker is

AFWEZIG
van 30 november t/m 4 december.

Voor patiënten wiens achternaam begint met
A t/m K, neemt waar: dr. Sterringa, Schoolstraat 9
Tel. 1255.
Voor patiënten wiens achternaam begint met
L t/m Z neemt waar: dr. van Tongeren, Christina-
laan 18, Tel. 1678

zoekt „.„._„.„..._„,.,
mnl/vrl (part-time)

Met ervaring in administratie en cost-accounting.

Inlichtingen te verkrijgen bij

Vorden, Tel. 05752-3221

Vrijdag 27 november

Klaverjaswedstrijden
Aanvang half acht

Café-Rest. Schoenaker
Ruurloseweg 64 -Tel. 05752-6614

Kranenburg - Vorden.

WEEKKN ALLER!!
Vlotte sportieve instapper
van Anita met
makkelijke blokhak
f 84,90

deze weekf60,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wü vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zün
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide &-^ kollektie.

Desiree
uerlouingsringen

uw juwelier

06 juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

KNIPTIP (, ̂ o

Boeken lezen over fotograferen
en filmen... dat is leren van de
meesters in het vak.

Vorden
I-I-M ^>/"m«ni r-r—r is/-\/-\nr*rEEN COMPLEET KOOPCENTRUM

GEZELLIGHEID

ECHTE BEDIENING

EN VEEL

PARKEERRUIMTE

f 88.500,- ALL IN. excl. grond

Deze woning!

- geschikt voor premie A
- deugdelijk geisoleerd
- traditioneel gebouwd
- exclusief carport
- wijziging/aanpassing mogelijk
- bouwbegeleiding door architect""
- nog vele andere plannen voorradig

ontwerp; >

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Groot Roessink
Bouwbedrijf Vorden
Hengeloseweg 9 -Telefoon 05752-1437

Tip voor de Sint.
Union jubileum fietsen „28" ins
wielen, basta slot, bruin, 5 jaar
garantie, rijklaar 399,-
Batavus racefietsen, 12 ver-
snellingen 522,-
Rijwiel speciaalzaak Reind,
Zweverink lekink 8. Hengelo
Gld. Tel. 05753-2888

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATÏ

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Pingpongtafel, voetbalspe-
len, flipperspelen.
Bazar Kranenburg.
H.J. Sueters, Vorden

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

OOK GOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Let op! nu N

Autorijschool

In plaats van dinsdag 1 december,

VRIJDAG 4 DECEMBER

GROTE SINTERKLAASBINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR
IN BODEGA „T PANTOFFELTJE", VORDEN

Voetbalvereniging „Vorden"

SPAAR BU DE MMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1531

Nederlandschel**"1^! Middenstands
Spaarbank A

Oortgiesen
de eerste 1 0 lessen è f 35,-- en
gratis elke week theorie.
Brinkerhof 82. Vorden
Ml. Rijksgediplomeerd. tel.
2783

Een leuk en origineel kado
van Sint

- BOTER AMANDELLETTER
- SPEKULAAS POPPEN
- DIKKE GEVULDE SPECULAAS
- EIGENGEMAAKTE CHOCOLADELETTER

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
ABM ligt op de secretarie van de gemeente Vorden vanaf
heden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van Aral Nederland N.V.,
Nassaulaan 11, 2501 CC 's-Gravenhage, om een nieu-
we, de gehele inrichting omvattende vergunning tot het
oprichten van, in werking brengen en in werking houden
van een verkooppunt van motorbrandstoffen annex
quickservicebedrijf; de bestaande L.P.G.-installatie zal
geen wijziging ondervinden, behoudens het vulpunt en
een ondergrondse leiding van het vulpunt naar de L.P.G.-
tank. Datum verzoek 19 juni 1 981, adres inrichting, Zut-
phenseweg 30, kadastraal gemeente Vorden, sectie M,
nummer 640.
De vergunning is verleend onder de gebruikelijke voor
dat soort inrichtingen geldende standaardvoorwaarden
ter voorkoming van gevaar, schade of hinder van ernsti-
ge aard.

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 de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, 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 binnen
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzit-
tervan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State, postbus 20019,2500 EA's-Gravenha-
ge. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Datum, 26 november 1981
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden.
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

Wilt u dit jaar een
echte, eerlijke en heerlijke
roomboter amandelletter?

Bestel hem tijdig bij

Warme Bakker OPLAAT
Dorpsstraat 11 - Telefoon 1373

Mooie dingen maken
is niet duur!

Met Zareska knoopt of borduurt u de mooiste
dingen. Sieraden in uw woonkamer. En heel

voordelig! Komplete borduur- of knoop-
pakketten.r

Keus uit vele |
dessins en de /

mooiste //
kleur- f

schake- /^
ringen. '•

kreatief
centrum

£ERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

Een St Nicolaascadeau
voor het hele jaar 1982

DE KASTELENKALENDER
met etsen van de Vordense kunstenaar

Jan Rozeboom en teksten van Annet Tengbergen

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 12/29 van de Wet
ABM ligt vanaf heden op de secretarie van de gemeente
Vorden op werkdagen van 8.30 tot 1 2.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
van 18.00 tot 21.00 uur in het Dorpscentrum te Vorden
ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. a. mw. M.T.S. Rietman-Harmsen, Baakseweg 3,7251
RH Vorden, datum verzoek 29-10-1981, adres inrich-
ting Baakseweg, kadastraal sectie N, nummer 335;
b. MJ. Weustenenk, Hackfortselaan 1, 7251 RK Vor-
den, datum verzoek 30-10-1981, adres inrichting
Hackfortselaan 1, kadastraal sectie N, nummer 6;
c. J. Poorterman, Hilverinkweg 4, 7251 PH Vorden, da-
tum verzoek 28-10-1981, adres inrichting Hilverink-
weg 4, kadastraal sectie N, nummer 162;
d. H.L Memelink, Hengeloseweg 1 5, 7251 PB Vorden,
datum verzoek 23-10-1981, adres inrichting Hengelo-
seweg 1 5, kadastraal sectie G, nummer 1368;
e. Gebr. Schotsman, Heijendaalseweg 1,7251 HW Vor-
den, datum verzoek 29-10-1981, adres inrichting
Heijendaalseweg 1, kadastraal sectie L, nummer 40;
f. J.W. Huetink, Oude Zutphenseweg 4, 7251 JP Vor-
den, datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting Oude
Zutphenseweg 4, kadastraal sectie M, nummer 590;
g. J.H. van Zeeburg, Het Jebbink 11, 7251 BH Vorden,
datum verzoek 31-10-1981, adres inrichting Wilme-
rinkweg ong, kadastraal sectie L, nummer 312;

om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een agrarisch bedrijf met
mestopslag;

2. a. DJ. Kapper, Wilmerinkweg 3,7251 HJ Vorden, da-
tum verzoek 28-10-1981, adres inrichting Wilmerink-
weg 3, kadstraal sectie L, nummer 151;
b. H. Regelink, Warkenseweg 4, 7251 HG Vorden, da-
tum verzoek 28-10-1981, adres inrichting Warkense-
weg 4, kadastraal sectie L, nummer 90,
om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een agrarisch bedrijf met mes-
topslag alsmede een propaangasinstallatie;

3. H. Smallegoor, Almenseweg 62, 7251 H S Vorden,
datum verzoek 25-10-1981, adres inrichting Almense-
weg 62, kadastraal sectie L, nummer 42,
om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een agrarisch bedrijf met
mestopslag, alsmede een opslagplaats voor oud papier;

4. a. A.J. Rouwenhorst, Rondweg 3, 7251 RT Vorden,
datum verzoek 26-10-1981, adres inrichting Rondweg
3, kadastraal sectie L, nummer 224;
b. H. Steenblik, Hackfortselaan 4,7251 RK Vorden, da-
tum verzoek 28-10-1981, adres inrichting Hackfortse-
laan 4, kadastraal sectie L, nummer 262;
om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergun -
ning tot het oprichten, in werking b^Ben en in werking
houden van een agrarisch bedrijf me^nestopslag.
Aangezien voorhands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn de
door ons opgestelde ontwerp-bescbjfcingen tegelijker-
tijd met de verzoeken om vergunnin^Rr inzage gelegd.
Strekking van het ontwerpvan de beschikkingen isdiete
verlenen onder de gebruikelijke voorwaarden ter voor-
koming van gevaar, schade of hinder van ernstige aard
buiten de inrichtingen.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of ontwerp-beschikkingen kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij het ge-
meentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften wor-
den mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtig-
de mondelinge bezwaren te mogen inbrengen. Dit moet
plaatsvinden vóór 19 december 1981. U gelieve daar-
voor een afspraak te maken. Indien men dat wenst, wor-
den de persoonlijke gegevens van degene die een be-
zwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek
daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaar-
schrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Datum, 26 november 1981
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout M. Vunderink

KASTELENKALENDER
1982

''rjl-,".- ij^»»w*M*1, -^BS'wB
, •

Evenals voorbijgaande jaren geeft Drukkerij Weevers weer een kastelen-
kalender uit. De kalender bevat afbeeldingen van kasteel „Hackfort", kas-
teel „Den Bramel", kasteel „De Wildenborch", kasteel „Medler", kasteel
„De Wiersse", kasteel „Het Onstein", kasteel „De Kieftskamp", kasteel
„Vorden", Huize „'t Zelle", kasteel „Verwolde", kasteel „'t Velde" en kas-
teel „Ruurlo".

Dit jaar zijn de afbeeldingen verzorgd door de Vordense kunstenaar Jan
Rozeboom; de beschrijving van de kastelen is verzorgd door de bekende
schrijfster Annet Tengbergen uit Eefde.
De originele etsen zijn te bezichtigen in de Openbare Bibliotheek.

de kalender verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Boekhandel Hassink, Raadhuisstraat, Vorden
Boekhandel Loga, Raadhuisstraat, Vorden
Boekhandel Hoytink, Borculoseweg, Ruurlo

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat, Hengelo (G.)
Drukkerij Wevo Druk, Laarstraat, Zutphen
Drukkerij Weevers, Nieuwstad, Vorden

De vastgestelde verkoopprijs van deze kunstkalender is
(inclusief BTW).

KUNSTHANDELS
LIJSTENMAKERIJ
Insulindelaan 4

Vorden
Tel.05752-2675

Als u van uw lievelingsfoto een
natuurgetrouw portret in olieverf
zou willen....
dan maken wij uw wens betaal
baar

Komt u vrijblijvend eens langs,
of bel voor nadere informatie

C.D.A. afdeling Vorden
Algemene Vergadering

op maandag 30 november a.s. in het Dorpscentrum.
Aanvang 20.00 uur.

Spreker: dhr. WA Mateman te Aalten, lid
van de Tweede kamer voor het C.D A.

Onderwerp: Actuele politiek.
Een ieder is van harte welkom. Het Bestuur.

Ons dagelijks brood
Geniet er maar van

Bruin en wit
Zo uit de oven in de winkel

VAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 1384

Goed hè,die lage prijzen bij Welkoop!
Makita decoupeer-
zaag 430 sv
Een machine met
mogelijkheden.
Variable toerental,
breedtegeleider,
universele zaagklemmen.
Zaagt tot 50 mm diep.
Kompleet met inbussleutel,
21 zaagjes voor hout, metaal
en plastic. Van f 240,- voor

I45i

Peugeot handzaag
Met kunststof handvat, ^
45 cm zaaglengte.
Van f 20,25 voor

Raaco metalen
opbergkastje
25-delig, voor over-
zichtelijk opbergen
van alles en nog wat.
van f 41,30 voor

welke
doet z'n naam eer aan!

prijzen incl. BTW geldig t/m 24/12-1981

HENGELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583•WW mm •• ••«•«•••• %*^*B «•»••••
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Sinterklaas in Vorden

Er waren zaterdagmiddag by het station in Vorden vele kinderen met hun ouders op de been om de aankomst van Sinter-
klaas mee te maken.
De Goedheiligman arriveerde met de trein van 13.17 uur vanuit Zutphen.
Hij werd by zijn aankomst welkom geheten door het bestuur van de Vordense winkeliersvereniging. Voorafgegaan door de
muziekvereniging "Concordia" werd vervolgens een korte rondrit door het dorp gemaakt. Bij het dorpscentrum werd de
Sint verwelkomd door burgemeester Mr. M. Vunderink. In de grote zaal van het dorpscentrum onderhield de kindervriend
zich daarna een poosje met de Vordense jeugd.

Sint in het Medler
Zaterdagmiddag hebben St. Nicolaas en zijn
vier knechten een bezoek gebracht aan de
jeugd van Kranenburg en Medler. Zaal Eij-
kelkamp was geheel bezet toen het hoge ge-
zelschap tegen vier uur arriveerde. De Sint

was goed met de gehele situatie op de hoog-
te, wat de buurtschappen betreft; hij liet ver-
schillende kinderen bij zich komen maar ge-
lukkig hoefde er niemand in de zak. De kleu-
ters van De Ganzerik te Kranenburg en
enkele klassen van de Samenwerkings-

school zongen hun ingestudeerde liedjes.
De Pieten waren gul met pepernoten en
strooiden volop. Voor elke kleuter/leerling
was er na afloop een zak met snoep, uitge-
reikt door leden van de Vordense Winke-
liersvereniging.

Commissie algemeen bestuur te Vorden: "Wel blijven streven naar uitbreiding
industrieterrein
De commissie Algemeen Bestuur te Vorden heeft zich woensdagavond uitvoerig bezig geleken met een voorstel van het
college om 4.27.90 ha industriegrond aan te kopen van de heer Lijftogt voor een bedragvan f. 703.800,-.
Gezien de afnemende vraag naar industriegrond was het college ervan uitgegaan dat de commissie algemeen bestuur (net
als de commissie financiën) afwijzend zou adviseren.
Dit was inderdaad het geval. Wel was de commissie van mening dat naar alternatieven gezocht diende te worden.
De heer J. Bosch (P.v.d.A.) vond het griezelig dat de gemeente Vorden geen industrieterrein meer heeft. Anderzijds moetje
je wel afvragen of het verantwoord is er zo veel geld in te steken.

"Als overheid ga je dan op de stoel van de
ondernemer zitten", aldus de heer Bosch.
Nu deze koop niet door kan gaan informeer-
de de heer Bosch of de gemeente een optie
op dit terrein kan krijgen. "Lukt dat niet dan
zullen we wat anders moeten doen", aldus
de heer Bosch.
De heer Tjoonk (WD) zag ook liever aan-
koop van bijvoorbeeld l of 2 ha. "Als je

nooit wat te bieden hebt krijg je ook geen
industrie". Burgemeester Vunderink was
het met deze zienswijze van Tjoonk wel
eens. "We moeten in ieder geval industrie-
terrein hebben voor ontplooiing van eigen
bedrijven, of ter vervanging van verloren ge-
gane arbeidsplaatsen.
Burgemeester Vunderink wees er wel op dat
het bijzonder lastig is om "delen" industrie-

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Was maondagaovund al goed half elf too Jan Veltmaot bi'j ons de götte oaver
kwam stommelen, de kokken in. Hee kwam ons vetell'n hoe 't egaon was in 't
darp op de aovund oaver 't ni'j vekeersplan.
Jan hef zich, now al weer un jaor of wat elene, un mooie bungaloo an de rand van
't darp laot'n zett'n. Un bungaloo waoran i'j kont zien dat 't Jan met zien peteröl-
liehandel lange neet slech hef egaon. De riekdom staolt t'r zo te zeggen van af.
Ondanks dat is Jan toch wel un gewonejonge ebleven waormet de meeste luu uut
't darp goed op kont schiet'n.
Zoas de meesten van zien buurluu is Jan 't lange neet eens met de plannen van de
gemeente umme 't verkeer neet meer deur 't darp maor d'r ummehen te laot'n
raozen, juus bi'j um veur de deure hen. Aovunde heb ze d'r al oaver vegaderd en
van alles an edaone umme de luu op 't gemeentehuus op andere gedachten te
brengen. Veur dizzen aovund hadd'n ze 'n advekaot afehuurd um veur eur 't
woord te doen op de zitting.
In de buurte waor Jan bi'j heurn was t'r gin ene dien zich kapabel vuul'n umme 't
woord veur eur allemaole te doen. Vandaor dat ze allemaole maor 's in de esjes-
tesse hadd'n evuuld, at 't eur neet hilp, dan toch in ieder gaval 'n advekaot.
"Zo, dat he'w weer ehad". Jan leet zich op 'n stoel zakk'n.
"Zinne an koffie, Jan?" vroog mien vrouw um.
"Oh nee, Klaas had veur viefhonderd man koffie ezet en angezien wi'j maor met
de helfte waarn mosse wi'j ons beste drinken umme 't op te kriegen. Iets sterkers
zol mien better smaak'n".
"Dat haal ik dan wel effen, hoe ging 't t'r wieter nao too?".
"Oh, heel röstug, vuurwerk kwam d'r neet an te passé. De veur dizzen aovund
ingehuurde veurzitter wis van 't hele plan minder dan ene van ons maor wis ve-
draaid goed un vegadering nao zien hand te zett'n.
Met de börgemeister was e de eerste drie ketier zelf al an 't woord en rafelen de
boel zo uut mekare dat volle luu al haos neet meer wissen waor 't now precies um-
me ging. Nem dan in anmerking dat 't plan, zoat 't t'r now lig nogal onduudeluk is
veur iederene dan begriep i'j wel dat 't geheel nogal un tamme vetoning was".
"Maor den advekaot van owluu dan?".
"Och, den begon met un hoop wetsartikels te gooien waor, behalve hee zelf me-
schien, gin mense iets van snapp'n. Allene 't opzuuken van die artikels vrög veur
de luu op 't gemeentehuus toch zeker un halve dag". "Dus i'j bunt venaovund
neet volle wiezer ewodd'n?.
"Nee, wieters okgin mense trouwens. At ze in januari in de gemeenteraod 't plan
mot behandelen zölt ze wel denken: "I'j maakt mien wat veur mekaar, meneer
Troffelaar!".
Maor dat zölt ze al wel op meer plaatsen hemm'n edach bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman.

terrein te krijgen. "De heer Lijftogt zegt alles
of niets. De mogelijkheid bestaat dan na-
tuurlijk wel, dat wanneer het bestemmings-
plan wordt goedgekeurd, dat de gemeente
tot onteigening kan overgaan". De heer
Tjoonk (WD) merkte op dat er misschien
wel een buurman van de heer Lijftogt is die
een stuk grond wil verkopen.
De heer C. Chr. Voerman (CDA) vond dat
er regelmatig kontakten moeten zijn met de
bestaande plaatselijke industrieën. Dit kan
dan als graadmeester voor de behoefte die-
nen.

Burgemeester Vunderink deelde hierop me-
de dat de gemeente wel incidentele kontak-
ten met het bedrijfsleven heeft. "In het hui-
dige geval hebben we wel gericht kontakten
georganiseerd en we denken er ook aan om
periodiek overleg met de bedrijvn te organi-
seren. We zullendan ook de kleinere bedrij-
ven in het oog moeten houden die zich mis-
schien wel op het industrieterrein willen ves-
tigen", aldus burgemeester Vunderink. De
heer Voerman stelde voor om als commissie
algemeen Bestuur éénmaal per jaar infor-
meel met de bedrijven te gaan praten.

De heer G.J. Bannink vond dat men met de
aankoop van grond voorzichtig moet zijn.
"In Vorden staan bovendien nog een paar
bedrijven leeg. Momenteel is geen onderne-
mer happy om wat te ondernemen", aldus
Bannink. Uiteindelijk werd het college door
de commissie geadviseerd van de voorgeno-
men koop af te zien maar dat wel gestreefd
moet worden naar uitbreiding van het indu-
strieterrein.

College Vorden blijft zoeken naar ander
industrieterrein
De gemeenteraad van Vorden heeft het college dinsdagavond kenbaar gemaakt
dat moet worden afgezien van de voorgenomen koop van 4.27.90 ha grond van de
heer Lijftogt. Deze grond bedoeld voor de uitbreiding van het industrieterrein is
voor Vorden namelijk veel te veel. Het streekplan Oost-Gelderland had aange-
geven dat Vorden tot en met het jaar 2000 ongeveer 5 ha. nodig zou hebben. Toen
de E.T.I. echter de juiste behoefte voor Vorden ging onderzoeken bleek dat er
slechts behoefte is voor 2.7 ha. Vandaar het besluit van de raad om de voorlopige
aankoop niet door te laten gaan.

Aanrijding

De heer B. van Tilburg (P.v.d. A.) hoopte dat
het college er in zal slagen om nieuwe plan-
nen te ontwikkelen die meer in overeen-
stemming zijn met de behoefte.
De heer van Tilburg vond het een groot risi-
co dat momenteel "neen" verkocht moet
worden. Verder had hij nogal wat moeite
met de verschillen tussen het streekplan en
de ETI. "Is bijstelling van het streeplan niet
noodzakelijk", zo informeerde van Tilburg.
Burgemeester Mr. M. Vunderink vond van
niet. "Streekplanramingen blijken niet altijd
de juiste behoefteramingen te zijn. Dit is
niet verontrustend. De gedetailleerde be-
hoefte wordt immers door de gemeente be-
paald. De heer Vunderink wees er verder om
dat als excuus kan worden aangevoerd dat
de ramingen in 1976 reeds zijn gemaakt.
"De laatste jaren zijn er nogal vrij ingrijpen-
de wijzigingen in de economische situatie
ontstaan", aldus Vunderink.
Van Tilburg zei ook nogal wat moeite te heb-
ben met het feit dat geen industrie van "bui-
ten" mag worden aangetrokken. De heer C.
Chr. Voerman (CDA) deed eveneesn een
beroep op het college om ten aanzien van
aankoop van industriegrond alert te blijven.
Hij zou graag zien dat er gesprekken worden
gepland met de plaatselijke industrieën.
De heer Vunderink antwoordde hierop dat
het college hier wel oren naar heeft. "We wil-
len dan echter ook kontakten hebben met de

plaatselijke winkeliers en de KNOV", aldus
de heer Vunderink. De heer J. Bosch
(P.v.d.A.) vond dat men zich niet al te veel
moet laten beinvloeden door cijfers. "Advie-
zen zijn goed maar laten we ons eigen ge-
zond verstand gebruiken", aldus Bosch die
het voorstel van Voerman onderschreef om
het kontakt met de Vordense bedrijven te
intensiveren.
Burgemeester Vunderink zei tot de raad dat
men van de kontakten met de plaatselijke
industrie nu niet direkt moet verwachten dat
dit tot indicaties zal leiden met betrekking
tot de aankoop van de juiste behoefte aan
industriegrond. "Wanneer we met de indu-
strie gezamenlijk om de tafel zitten denk ik
dat zij niet zo scheutig zullen zijn om hun
plannen kenbaar te maken. Bovendien is dit
onder de huidige omstandigheden ook erg
moeilijk", aldus burgemeester Vunderink
die het "kontakt houden" met de industrie
wel een goede zaak vindt.

Hij deed de raad de toezegging dat getracht
zal worden alsnog industriegrond te verkrij-
gen. "Om nieuwe grond te verwerven zullen
we ook naar andere richtingen moeten uit-
kijken", aldus Burg. Vunderink. De heer
Bosch kreeg van hem de toezegging dat het
college in het eerste kwartaal 1982 met nade-
re informatie zal komen. "En indien moge-
lijk met een voorstel", aldus Vunderink.

Plattelandsvrouwen
18 november hield de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen weer haar maandelijkse bi-
jeenkomst.
Deze avond werd, met veel succes, verzorgd
door eigen leden. V^,
Mevr. Besselink-Kunst en mevr. van Til-
Klumper hadden deze avond de leiding.
Naast vele sketsches was er o.a. een prachtig
duet gezongen door mevr. van Til en Jan-
Willem Geurts. Door me^^an der Hou-
wen werden enkele gedi^Hi voorgedra-
gen. Ook was er de Volksdansgroep "De
Wikke" die o.l.v. mevrouw Bootsma enkele
nieuwe dansen ten tonele bracht. Mevr. Bes-
selink deed een zeer geslaagde imitatie van
Torn Manders als Dours met het liedje "Er
zaten twee motten".
Aan het slot van de avond was het mevr.
Dikken die iedereen hartelijk bedankte voor
deze zeer geslaagde avond!

Volende bijeenkomsten zijn:
22 dec. Kerstmiddag voor alle bejaarden uit
Vorden. 23 dec. Kerstviering m.m.v. De Ge-
broeders Eijkelkamp.

Aktiviteiten Jong Gelre regio
West-Achterhoek

Jaarvergadering 28 november
De Regio West-Achterhoek van Jong Gelre
zal op 28 november aanstaande zijn algeme-
ne ledenvergadering houden in De Bogge-
laar te Warnsveld. West-Achterhoek omvat
de afdelingen: Almen, Hengelo G., Hum-
melo en Keppel, Laren, Steenderen, Vorden
en Warnsveld.
Op deze avond staan onder meer op de agen-
da verslagen van de penningmeester, secre-
taris, de sportcommissie, regio aktiviteiten
1981 en mededelingen van het provinciaal
bestuur. Ook de vormingswerkgroep komt
aan de ronde. Na afloop van het huishoude-
lijk gedeelte is er gezellige dansmuziek met
Calypso en een verloting.

Op vrijdag 27 november begint in het Dorp-
scentrum te Vorden de volleybalcompetitie
waaraan deelnemen de afdelingen Almen,
Hengelo, Hummelo en Keppel. De volgen-
de avond is 18 december.

Bij de brug Raadhuisstraat vond hedenmor-
gen een aanrijding plaats tussen twee perso-
nenauto's. De heer H.E.A. uit Vorden
kwam uit een uitrit en /ag mevr. W. niet na-
deren. Mevr. W. raakte de neus van boven-
genoemde auto waarop /.ij tegen de brug
schoot. De heer A. reed daarna achterop de
auto van Mevr. W. Beide auto's waren total
loss en de brugont/et.

V-l aan de Okhorstweg
Naar aanleiding van een ingesteld onder-
zoek door personeel van de Explosieven
opruimingsdienst te Culemborg, in samen-
werking met de gem. Vorden en de rijk-
spolitie groep Vorden is in e gemeente Vor-
den aan de Okhorstweg de vermoedelijke
ligplaats van een Duitse V-l vastgesteld. Het
projectiel is in de herfst van 1944 in een stuk
bouwland neergevallen en heeft aldaar
toendertijd een krater geslagen. Het projec-
tiel ligt vrij diep en kan beslist geen kwaad.
Te zijner tijd zal door genoemde E.O.D. met
de onschadelijkmaking en ruiming worden
aangevangen. De desbetreffende omwo-
nenden /ui len t.z.t. van de nodige informa-
tie worden voorzien.

Krato komt met blijspel
medio december
De Kranenburgse toneelvereniging Krato
heeft weer een stuk in studie genomen dat
op zaterdag 12 december voor het voetlicht
zal worden gebracht in zaal Schoenaker op
de Kranenburg. Op dezelfde dag 's middags
speelt men het spel voor de bejaarden van
Kranenburg en Vorden. Deze hebben gratis
toegang. Het is wederom een blijspel ge-
schreven door J. Hemmink-Kamp en draagt
als titel " 't Is maar tijdelijk". Regisseur is
Harry Heuvelink.

Het stuk speelt zich af op de boerderij van de
familie Veldman. Hier komen twee oude
oompjes "tijdelijk" in huis, omdat hun eigen
huisjes zijn afgebrand. Ze hebben echter
voortdurend ruzie en dat geeft in huize Veld-
man de nodige problemen. Van alle kanten
wordt geprobeerd de twee iets menselijker
tegenover elkaar te laten staan, maar of dat
zal lukken is nog de vraag.
Iedereen is van harte welkom om dit geheel
in dialect gespeelde stuk te komen zien.

Ouderavond
Samenwerkingsschool
Kranenburg
In zaal Eykelkamp op het Medler wordt
donderdag 26 november de jaarlijkse oude-
ravond van de Samenwerkingsschool Kra-
nenburg en omstreken gehouden. Op de
agenda staan onder meer bestuursverkie-
zing in verband met het aftreden van de heer
Bouwmeester, die niet herkiesbaar is.
Voorts zal de heer Puttoo van de Schoolad-
viesdienst spreken over "Kind, televisie en
agressie" met daarna discussie hierover.

Druk bezochte receptie herstellingsoordvereniging

Het was woensdagmiddag een komen en gaan in het herstellingsoord "De Decanije". Op deze achttiende november werd
namelijk het 75 jarig bestaan van deze vereniging herdacht. Een vereniging die in 1906 in de Wachtkamer 3e klasse "Niet
Roken" te Amsterdam werd opgericht. Initiatiefnemer was een hoofdcondukteur genaamd C. Th. van Spankeren. Hij was
namelijk begaan met de arbeiders die vaak onder moeilijke omstandigheden aan de kost moesten komen. Velen werden dan
ook door ziekte getroffen.

Meer dan 300 personen kwamen het be-
stuur woensdagmiddag op de receptie de
hand drukken. Op verzoek van het bestuur
werden er geen officiële toespraken gehou-
den.

Onder de aanwezige gasten onder andere de
beide plaatselijk wethouders; de plaatselijke
doktoren; leveranciers, personeel en ver-
schillende oud-personeelsleden.
Het jubilerende bestuur kreeg vele bloem-

stukken en kado's overhandigd. Het p'erso-
neel werd door het bestuur zelf met een sur-
prise bedacht. Elk personeelslid kreeg na-
melijk een "gulden" spaarder met daarin 75
guldens aangeboden. Een geste die bij/on-
der op prijs werd gesteld.



november
van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Showroom keukens
PRIMEUR voor

NEDERLAND.

DEMONSTRATIE
In allerlei maten, modellen en kleuren
kompleet volgens opstelling.
Nu met kortingen tot zelfs
Wij maken het u gemakkelijk:
levertijden in overleg Gratis Opslag.

Tijdelijk EXTRA Goedkoop

SHOW VOORLICHTING

Keuken
Wandkasten

Massief eiken front
met ronde spoelbak

bestaande uit
ATAG Koelkast
ATAG Gas Electro-
Fornuis mocca
ATAG Afzuigkap

8an*fert&,9

Grohn T.10
20 x 20 cm + dekor
1e srt. alleen OQ 80
nu slechts clwi m2

Grohn J.A.10
15 x 15 cm 1e soort
nu slechts Oft 40
incl. 5% dekor OU-

m2

Santerno
savanna
15 x 15 cm OQ90
1e soort £m%Jm m2

nu slechts jnc|. 50/0 dekor

Garrequemines
ChatOU 15 x 15 cm
bruin + beige dekor 5%

1e soort OQ80
nu slechts

Hellas springs
15x15 cm
1e soort OQ —
nu slechts fcOa rn2

incl. 5% dekor

Sphinx 5100
15 x 15 cm
1e soort OQ90
nu slechts fcW« m2

groen + beige dekor

15 x 15 cm
1e soort
incl. 5% dekor
nu slechts

OO
fc**«

75

Engers 2098
15 x 20 cm
2e soort OO 90
nu slechts fcfc» m2

Van uitstekende kwaliteit

MIELE bakdemonstratie
Tijdens open huis grote
demonstratie met MIELE
inbouwapparatuur waarvan u
gedurende deze bakdemonstratie
het resultaat kunt proeven.

.

Kunststof
keuken

2.70 m. lang inclusief ATAG koel
kast, ATAG gas kookplaat, ATAG elektrische
oven, ATAG afzuigkap en blad f RVS bak
(afgehaald a contant)

Wit 50 cm breed Wit 80 cm breed

nu nu

Wit 60 cm breed Wit 100 cm breed

nu nu
Keuze uit 5 types.

De eerste afwasmachine ter
wereld met micro-computer en
sensorelektronika nu te zien bij
de H.C.I.

Johnson pearl
15x15 cm
1e soort OO 80
incl. 5% dekor 4LO* m2

Restanten-te —
vanaf ' **• m2

Betaling a contant (afgehaald)
of a contant bij aflevering.

Mozaïk
Parket blauw
nu slechts OO-
M. 28 wit
21/2 x 21/2 cm OO —
nu slechts fcO»

M.R.K. 108
beige-bruin
nu slechts

K.A.D. 2 geel - bruin
nu slechts

Mamos 1001 beige
nu slechts Al 90

Mamos 1002 beige -
bruin A* 90
nu slechts ^ • • m2

E.T. 391 beige - bruin
nu slechts OO ~oo.

60

%&•.*
*«8E5«»*

HUISa-s.

Wie oouwt klikt eerst bi/ HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121

Vloertegels
Nieuwste kleuren van

„de Valk"
Type nummers 220 en 250
211/2x211/2 cm
1e soort
normaal f 62,90 m2 incl. btw

nu 25% korting
Mosa Cezanne
no. 444
20 x 20 cm kleur berber
normaal 67,15 m2

nu 25% korting
Mosa Cezanne
no. 440
20 x 20 cm kleur bruin
normaal 65,95 m2

nu 25% korting

tegen een
geringe meerprijs in alle maten leverbaar.

De balk
ijzerklinker
211/2 x2!1 /2 cm

rood bruin genuanceerd
onverglaasd
1e soort OO 90
nu slechts OO« m2

Italiaanse
plavuizen 20 x 20 cm
Mistral 702
1 e soort

gQ

Ariostea sabbia
20 x 20 cm
2e soort O O 95
nu slechts OOa m2

Mirage
23 x 23 cm

2e soort O C —
nu slechts O w* m2

Jofra mansonia
211/2 x 211/2 cm
1e soort
nu slechts

Mirage
23 x 23 cm
no. 411.
2e soort
nu slechts

Jofra Hykorie
21 V2 x21 1 /2cm
2e soort O C —
nu slechts £3* m2

Enkele restanten
vanaf

Afgehaald è contant
of contant bij aflevering.

Aanbieding
Knock-out spel van 29,95
voor 19,95

Lingua-woordspel van 19,50
voor 12,50

Zolang de voorraad strekt

Bazar Kranenburg
H.J. SueterS, Vorden

_ meubels,
stofferen !!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wet verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Ervaren boekhouder heeft tijd beschikbaar om boek-
houdingen van ondernemingen en verenigingen bij te
werken, zodat begin 1982 de jaaroverzichten met spoed
opgesteld kunnen worden.
Brieven onder nr. 27-1 van dit blad.

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335
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Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Monsieur B jeans corduroy broeken
ze zijn er weer volop en in een dijk van een kwaliteit
een fijne rib broek met een geweldige pasvorm.
De adviesprijs is 59,50
Nu als speciale Sint Nicolaas aanbieding
slechts 39,50

REVEIL BOUWDOZEN
ze zijn ervan klein tot groot, motoren-auto's-vliegtuigen enz.
allemaal tegen betaalbare prijzen ^ Of"

ze zijn er al vanaf «Jf£.w

SIKU AUTO'S
Het zijn auto's met een gestaalde perfectie, ze zijn bijna niet
kapot te krijgen, en dan al die kleine en grote modellen zoals
kranen, vrachtwagens enz. f* O V"

Zeer fijn zijn die speciale Tuunteprijzen vanaf w f £ «J

LEGO SPEELGOED
Het wereldmerk LEGO is bij DeTuunte in een zeer uitgebreid
assortiment verkrijgbaar. Laat Uw kind eens zijn fantasie wer-
ken. Er zijn al beginsets voor kinderen
vanaf 6 j aar. C Ofl
Bij de Tuunte verkrijgbaar vanaf «J f W U

MINISTECK
Ook dit bekende spel is bij De Tuunte volop in voorraad. Een
groot assortiment is aanwezig en natuurlijk voor zeer speciale
prijzen.

Bij De Tuunte vanaf 2,25
LIMA TREINEN
Dit overbekende merk is altijd het hele jaar door volop in voor-
raad. De kwaliteit is geweldig en de prijzen zijn bij De Tuunte
het laagst. Er is al een electrische locomotief

Bij de Tuunte vanaf 39,50
POLA BOUWDOZEN
Huisjes-Gebouwen om zelf in elkaar te zetten prachtig om bij
Uw LIMA emplacement te zetten een uitgebreid assortiment
staat voor U klaar en het is het hele jaar door goedkoop bij De
Tuunte verkrijgbaar voor speciale prijzen. ^ r~ f\

Ze zijn er reeds vanaf éLm g O U

^
>^v



op latertlag 28 november
• van 10.00 uur tot 16.00 uur. DEMONSTRA T/E ^ r̂ SHOW VOORLICHTING

Een leerzame dag met MIELE
op zaterdag 28 november a.s. geven wij in
samenwerking met MIELE een aantal
demonstraties van inbouwapparatuur zoals
magnetronovens, heteluchtovens, vaatwassers
met tiptoetsbediening en electronische
besturing, enz.
Deskundigen van MIELE staan klaar om op die
dag al uw vragen over keukens en apparatuur te
beantwoorden.
Dit is een geweldige kans om op een prettige
manier meer te leren over MIELE en
echt er is geen betere.

'n Miele keuken is
wel duurzamer,

maar niet duurder. fioS-r

JÉ .̂-

MU'lc keukens onder-
scheiden xioh in vele opzichten
van andere keukens. /<> is een
Miele keuken oerde^elijk
gebouwd voor een lanj^ en dnnr-
xaani leven. Kn wat ook belang-
rijk is: Miele biedt n volop keus.

Houdt n van klassiek,
modern ot'romantisch,
misschien? In on/e showroom
/uit u ongetwijfeld uw droom-
keuken vinden. Men keuken die

(|iia design een tijdloos karakter
heeft, en over twintig jaar nog
net /o mooi is als nu.

Komt u maar eens langs,
opdat u /elf kunt xien dat Miele
een prachtige pasklare oplossing
heeft voor ieder huis en budget.
Want een kwaliteitsmerk als
Miele is wel duur/amer. maar
niet duurder.
Ook voor
keukens geldt: er is geen betere

HCI is exclusief dealer van MIELE voor de Achterhoek en op deze
demonstf atiedag hebben wij alle typen keukens en apparatuur van dit
beroemde merk in huis.

Kopen bij HCI is vertrouwd kopen.

HC. heeft voor deze demonstratiedag speciale aanbiedingen, die u in

spreekwoordelijke service van H

^tïWSSï0*^^s-oJang-u»ornap---
g-nsta,,eerd^0^^ntUddathet

^

• ! |i_'| — ''""j -r' [ ; - •
i;

900000 -ir
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Natuurlijk is er ook voorlichting over andere
merken.
Zo zijn er komplete keukensets met ATAG
apparatuur, ^LBB

/KI
keukenapparatuur

wel even wat anders
keukens van ZEYKO, het bekende merk uit

het Zwarte Woud, terwijl
De Valk interessante
aanbiedingen heeft
in de mooiste
handvormplavuizen.

DEVALK
PLAVUIZEN

Ik hecht waarde
aajycwaliteit en
e*Busieve vorm-
geving, w

Keukenperfektie
en vakmanschap
uit het Zwarte Woud.

.to?

'<*&*

De H.C.I. doet meer dan alleen
keukens verkopen:

Wij ontwerpen . Wij monteren en installeren.
Indien gewenst, kompleet met gas - water - elektra en tegelwerk.
Uitsluitend door gespecialiseerde erkende vakmensen.

Alle keukens
op de open dag besteld

10% korting
m.u.v. speciale aanbiedingen

Miele vaatwassers
ongeacht het type
op de open dag

15% korting

ff
J& ^m
H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

Wie bouwt ki/kt eerst bi/ HCI
• rgseweg 13, Hengelo (G), Tel 05753 2121

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Dubbelglas voor lagere
stookkosten en meer comfort

- snelle levering ongeveer 3 weken
- 10 jaar garantie
- komo keur
- rijkssubsidie

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28

Vierakker

Tel. 05754-361

KOOPAVOND VOOR (
(^^

ST. NICOLAAS "*3H$-
...Mtlfir

DINSDAG 1 DECEMBER TOT21.oo i i i I R

WOENSDAG 2 DECEMBER TOT21,00 UUR

DONDERDAG 3 DECEMBER TOTUOOUUR

VRIJDAG 4 DECEMBER TOT 2i .oo i u R

ZATERDAG 5 DECEMBER TOT 1600 n R

WIE WIL ER
50 GULDEN
PREMIE?

U hebt gedegen
redenen om hetbin-
nenonderhoud uitgere-
kend deze winter te
laten plaatsvinden. ^
Want nu kan de winterschilder u
een premie bieden die hoger is
dan ooit: f50,- per man per dag!
Maak dus snel een afspraak

voor een vrijblijvende
offerte.

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDER

Ruurloseweg 35. Vorden.
Tel. 05752-1 523

LAAT DE WINTERSCHILDER
KOMEN, UITGEREKEND NU.

f. • -r f -..a

INVENTION 12 y2 jaar
ter gelegenheid hiervan
4 december een optreden van

PETER KOELEWUN
Tijdens de pauzes de DJ.

Wim Tesselaar

Hengelo Gld telefoon 05753-1461



VOLVO PEUGEOT VOLVO PEUGEOT VOLVO PEUGEOT VOLVO PEUGEOT VOLVO

VOLVO 66 LUXe Groen
Bouwjaar: 1978
Km. stand: 64.000
ace: trekhaak

VOLVO 345 GL Koper mett
Bouwjaar: 1980
km. stand: 60.000
ace: getind glas + LPG

VOLVO 343 DL Automaat 1978
Kleur: geel
km. stand: 40.000

VOLVO 244 DL Bruin
Bouwjaar: 1979
km. stand: 129.000
ace: trekhaak + LPG

DAF 46 Super luxe
Bouwjaar: 1975
km. stand: 50.000
ace: stoffen bekleding

VW DERBY S
bouwjaar: 1977
km. stand: 67.000
Kleur: bruin

VOLVO 343 DL geei
Bouwjaar: 1980
km. stand: 30.000
ace. trekhaak

VOLVO 343 DL Blauw mett
Bouwjaar: 1979
km stand: 25.000
ace: Metallic lak

VOLVO 244 GL Zilver mett
Bouwjaar: 1979
km. stand: 40.000. ace. radio en mett. lak

mJfarVOLVO 244 DL(GL)
Bouwjaar: 1 978. km. stand 1 75.000
ace: Pluche bekleding, mett. lak -f- LPG
installatie en getind glas

PEUGEOT 305 GL Blauw mett
Bouwjaar: december 1980
km. stand: 12.000
ace: Blauw mett.

PEUGEOT 504 familiale 1979.met
LPG. Bruin.

PEUGEOT 305 GL 1979 met LPG ivoor

Aiie auto's met een 1/2 jaar volledige garantie

Automobielbedrijf DEUNK - HENDRIKSEN
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
Tel. 05735-2743. Na 1 9.00 uur 05430-1 8449.
Na 1 9.00 uur 05430-1 8314.

Zaterdag 28 november

3A
voor gehuwden en
verloofden
AANVANG 20.00 UUR

MUZIEK:

BLUE DANIO'S

t Wapen van 't Medler
Fa. EYKELKAMP - RUURLOSEWEG 114 - VORDEN

ZONDAG 29 NOVEMBER

TRAMPS
J. L. HARREN
Klarenbeekseweg \4r
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Vrijdag 4 december:

PETER KOELEWIJN
Hengelo Gld. telefoon 05753-1461Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

3 DAGEN

FEESTELIJK
2.6

^H.-.XvW.

CLUBS
een Deens
meubel programma met
ongekende mogelijkheden

Dé meegroeikamer voor
uw kinderen

zie onze
etalages

De jonge stijl met oog voor de toekomst

tot

za^

26^°N

8.30

Bij HELMINK in VORDEN

Na een grote interne verbouwing, tonen wij u met trots
onze geheel vernieuwde en sterk uitgebreide meubel-
toonzalen met

3 SPECIAALZAKEN ONDER ÉÉN DAK

1. een grandioze meubelkollektie (met een groots
opgezette slaapkamerafdeling)
met o.a. meeneemmeubelshop (concurrerende
prijzen) met o.a. het bekende club 8 programma.
Verder vele mogelijkheden in:
massief eiken, manou, blank eiken, bali-bruin es-
sen, noten etc.

2. een fantastisch assortiment merktapijten
kamerbreed tapijt, novilon, karpetten. Alles uit
voorraad leverbaar.

3. een schitterende woningjtextielafdeling met de
nieuwste overgordijnstoffen, vitrages, douchegor-
dijnen, dekens, spreien, tafelkleden, smyrna lopers,
sierkleedjes, dekbed couvertures, lakens, slopen,
handdoeken etc.

3500 m2 woonplezier onder één dak

- m

KOMT U
K

Bij een feestelijke
heropening
horen feestelijke
aanbiedingen

* een drankje staat
voor u klaar

Grandioze
open-huis aanbiedingen
op onze
meubelafdelingen

Feestvoordeel
op onze

tapijtafdeling

Gratis reservering en verzekering
Voor latere levering

MEUBELEN, TAPIJTEN, WONINGTEXTIEL

HELMINK b.v.
INTERIEURVERZORGING

Zutphenseweg 24.

Vorden

Tel. 05752-1514
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Van dinsdag 8 december t/m zondag 13 december:
10 jaar Rijnhal te Arnhem:

Holiday On Ice komt met show der
kampioenen!

Het is inderdaad weer al 10 jaar geleden, dat de Rijnhal werd geopend met het
optreden van Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel in de ijsshow van Holiday on
Ice.
Dit jaar wordt het 10-jarig bestaan van de Rijnhal gevierd met een hernieuwd
optreden van Holiday on Ice met een gloednieuwe show, met als speciale attrac-
tie de Olympische kampioen 1980: Robin Cousins.

Verder treden als solisten naar voren de
Amerikaanse vedette Teri Tucker, de Britse
JoAnn McGowan, de eveneens Britse we-
reldkampioen Martin Minshull, het char-
mante adagiopaar Gudrun Hauss en Walter
Hafner, de Belgische kampioene Michele
Colberg en de Belgische kampioen Francis
Demarteau.
De nieuwe showproduktie is voor een be-
langrijk deel ontworpen door de bekende
Britse choreografe Stephanie Andros. Reeds
van het begin wordt de toeschouwer meege-
sleept in een wervelend en feestelijk spekta-
kel, "Holiday in Rhythm".
De kinderen kunnen genieten van het optre-
den van de Roze Panter en de fameuze
Snoopy. De Amerikanen Frank Weber en
Tom Brackney zorgen voor de lachsalvo's
met hun komische nummers.
Voorts is aan de show een uniek honden-
nummer toegevoegd.
Jacques Chazot, één van de beste theaterre-

gisseurs van Frankrijk heeft de "Walsen van
Faust" op een meesterlijke wijze in scène ge-
zet, en op de tonen van wereldberoemde
muziek glijden vele tientallen medewerkers
in prachtige kostumen over het ijs.
Na de pauze wordt uw aandacht in de ban
gehouden door een opwindend liefdesavon-
tuur, dat zich afspeelt in een romantisch zi-
geunerkamp.
De grote attractie van deze show is uiteraard
het optreden van de Olympische kampioen
kunstrijden, de Engelsman Robin Cousins.
Zijn fantastisch gevoel voor rythme en mu-
ziek, gepaard gaande met zijn perfect uitge-
voerde sprongen, en zijn dynamisch en te-
vens gracieus optreden is op zich een uniek
schouwspel.
Het fascinerende hoogtepunt en tevens de fi-
nale van deze show is "Kerstmis uit de tijd
van Dickens", waar de 40 artisten van het
ballet en alle vedetten voor een onvergetelij-
ke afsluiting van deze voorstelling zorgen.

ledere maandagmiidag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere eerste maandag van de maand schrij-

Iedere eerste maandag van de maand schrijf-
avond Amnesty International
28 nov. Bal voor gehuwden en verloofden

in zaal Eijkelkamp

3 dec. Bejaardenkring Sinterklaas
8 dec. Bejaardensoos Kranenburg

15 dec. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
17 dec. Bejaardenkring Kerst.
21 dec. H.V.G. dorp
22 dec. Bejaardensoos Kranenburg
22 dec. KPO Kerstavond
22 dec. Kerstmiddag voor bejaarden

verzorgd door Ned. B.v. PI. Vr.
23 dec. Kerstviering Ned. Bond v. Platte-

landsvrouwen
27 dec. V.R.T.C. Oudejaarscrossloop

Trekkingsüjst van de
Winkeliersvereniging
Vleespakketten:
I. Masselink, v. Gelreweg 40, Vorden; 2.
Jansen, v. Gelreweg 9, Vorden; 3. Krijt,
Heegken 7, Vorden; 4. ten Barge, Dorps-
straat lOa, Vorden; 5. Zweverink, Het Jeb-
bink 4, Vorden; 6. de Weerd, Brinkerhof94,
Vorden; 7. Klein Haneveld, Clauslaan 13,
Vorden; 8. Klein Ikkink, Stuwdijk 3, Vor-
den; 9. Schoenaker, v. Gelreweg 22, Vor-
den; 10. Dijkman, Riethuisweg 8, Vorden;
II. Lettink, Pastorieweg 9, Vorden; 12. v.d.
Meij, Brinkerhof 34, Vorden.
Verrassingspakketten:
1. Huetink, Almenseweg 27, Vorden; 2.
Bakker, Molenweg 2, Vorden; 3. Derksen,
Zutphenseweg 83, Vorden; 4. Willems, Sta-
tionsweg 20, Vorden; 5. Stoelhorst, Z.E.
weg 20, Toldijk; 6. Ponstein, Almenseweg
51, Vorden; 7. Klein Haneveld, Nieuwstad
33, Vorden; 8. Olink v. Kleef, Hoetinkhof
105, Vorden; 9. Smale, Vierakkersestraat-
weg 8, Vierakker; 10. T. v.d. Linden, de Hor-
sterkamp 19, Vorden; 11. A. Rekers-Stok-
kink, v. Damstraat 17, Barchem; 12. Beef-
tink, Boggelaar la, Warnsveld; 13. Nijland,
Zelledijk 5, Vorden; 14. Wullink, B.v. Hack-
fortweg 41, Vorden; 15. Schimmel, Staring-
straat 11, Vorden; 16. Lijftogt-Jansen, Mo-
lenweg 14, Vorden; 17. Lenselink, Wieme-
link 3, Vorden; 18. Martinus, Almensewe
28, Vorden; 19. Waarle, Insulindelaan 19,

Vorden; 20. v.d. Wal, Dorpsstraat 9, Vor-
den; 21. Klaver, Vordensebosweg l, Vor-
den; 22. Boenink, Heidehoekweg 9, Zel-
hem; 23. Wolsink, P.v. Vollenhovenlaan 2,
Vorden; 24. de Waal, Ruurloseweg 125, Vor-
den; 25. Hendriks, Brinkerhof 59, Vorden;
26. Thalen, Hoetinkhof 67, Vorden; 27 Vre-
man, Het Gulik 6, Vorden; 28. Hulleman,
Brinkerhof 46, Vorden; 29. Brummelman,
Wiersserbroekweg 5, Vorden; 30. Arendsen,
Overweg 9, Vorden; 31. de Groot, Juliana-
laan 4, Vorden; 32. Slothouber, Pastorieweg
31, Vorden; 33. Geurts, Mispelkampdijk 56,
Vorden; 34. Harmsen, Vaarwerk 22, Vor-
.den; 35. Mullink, De Boonk 25, Vorden.
Reis Parijs:
G.J. Dijkman, De Hanekamp 14, Vorden.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen: Ambler, E. Het vonnis over
Deltsjev; Freriks, K. Hölderlins toren; Mar-
chant, C. Aan de oever van de rivier; Vian, B.
Herfst in Peking; Parlement en kiezer 1981-
1982; Hermans, T. Ik heb het leven lief;
Gans, J. Het vege lijf; Huppert, H. Het vege
lijf; Elsner, F. Der Punktsieg.
Jeugd: Norel, K. Stuurman Aart; proven-
sen, A. en M. Provensen. Een uil en drie
poesjes; Scarry, R. Mijn malle getallenboek;
Zhitwarch, W. en B.E. Woolnough, Licht;
Lewis, J.L. en E.J. Wenham. Radio-aktivi-
teit; Fagerström, F. en G. Hansson, Joch,
Lotje en Minimi; samen lezen en praten
over de baby.

Stichting Jeugdwerk
Vorden/ Kranenburg
De leden van de Stichting Jeugdwerk Vor-
den/Kranenburg hebben een enquête ge-
houden onder de Vordense bevolking. Hie-
ruit blijkt dat de meeste mensen wel eens
van de Stichting hebben gehoord maar dat
2/3 niet weet wat er zoal op de clubavonden
gebeurt.
Degenen die wel op de hoogte zijn van het
doen en laten vinden het werk goed. Dat
men tevens vindt dat er meer gedaan zou
moeten worden voor de jeugd van Vorden in
zijn totaliteit. De meest geëigende plaats
voor jeugdaktiviteiten vinden de onder-
vraagden het dorpscentrum.
Met betrekking tot de financiën vinden
ondervraagden dat een gemeentelijke subsi-
die van f. 750,- te weinig is. Over de contri-
butie per lid van f. 5,- per maand zijn de me-
ningen verdeeld.
Deze en andere overwegingen hebben het
bestuur van de Stichting Jeugdwerk Vor-
den/Kranenburg ertoe gebracht om op 10
december in het Dorpscentrum een open
avond te organiseren. Op deze avond wil de
Stichting, behalve aan hen die direkt met het
jeugdwerk te maken hebben zoals ouders,
school- en kerkbesturen; B&W, raadsleden
en het bestuur van het Dorpscentrum als-
mede aan andere ingezeten en laten zien wat
men graag zou willen doen en waar voor
haar de problemen liggen om naar eigen
inzicht goed te kunnen werken.

Afdeling zondag
Socii3-Rattil:0-l
Het eerste van Ratti heeft zondag in Vierak-
ker-Wichmond een kostbare 0-1 zege be-
haald op thuisclub Socii 3. In de eerste helft
bleek Ratti wat sterker maar het onbrak aan
het juiste schot. Wel kroop het Rattidoel vlak
voor rusj^^r het oog van de naald toen Jan
Arends nmegen de lat schoot. Russtand: 0-
0.
Bij Ratti werd via wisselwerking na rust Rudi
Heuvelink vervangen door Rene Eijkel-
kamp, tejflU Leo Wissink invaller was voor
de geblel^Pde Wim Koers. De Kranenbur-
gers werden steeds sterker en in de twintig-
ste minuut lukte het Jos Jansen om uiteen
vrije trap de enige en winnende goal te sco-
ren: eindstand 0-1 voor Ratti.

Afdeling zaterdag
Ratti l - Sp. Teuge 1: 2-1
Gesteund door de wind ging Teuge ten aan-
val. De achterhoede van Ratti hield goed
stand. Gevaarlijke uitvallen van Ratti had-
den het eerste half uur geen succes. Toch
kwam Ratti op voorsprong. Wonnink van
Ratti drong ver het zestienmetergebied in,
ontweek met een sprong de keeper waarbij
de bal precies voor de voeten van H. Klein
Ikkink kwam en die maakte geen fout 1-0
voor Ratti. Met deze stand gingen beide par-
tijen rusten.

Na de rust begon Ratti meer vat te krijgen op
het spel van Teuge. Op een onbegrijpelijke
oorzaak werd door een Teuge-speler uit een
vrije trap in de muur geschoten, waarbij
scheidsrechter Scharenborg een penalty gaf
voor Teuge, waarbij hij als verklaring gaf du-
wen. De genomen penalty door Hagen werd
in de 60e minuut, niet geheel onhoudbaar
ingeschoten 1-1. Ratti begon feller te spelen
terwijl Teuge zich meer opsloot in de verde-
diging. Toch maakte Teuge in de 82e mi-
nuut een fout door te massaal op te dringen
naar het Ratti-doel. Uit een hard schot van
Ratti-zijde belandde de bal bij H. Eggink. De
keeper van Teuge kwam het doel uit, waarbij
Eggink op zijn beurt met een keurige lob de
stand op 2-1 bracht voor Ratti. Teuge bleef
aandringen maar alles ging te gehaast. De
ballen gingen daarbij vaak over de zijlijn of
ver over het doel. Ratti bleef goed verdedi-
gen en gaf daarbij in een goed gespeelde
wedstrijd, de overwinning niet meer uit han-
den, tegen een Teuge die slechts l verlie-
spunt had.

s.v. Ratti uitslagen en
programma
Uitslagen: afd. zaterdag: s.v. Ratti l - Sp.
Teuge 2-1; s.v. Ratti 2 -Zelos 4:2-1; s.v. Ratti
3-Groen-wit8:1-4. Afd. zondag: s.v. Ratti l
-Socii 3:1-0; s.v. Ratti 2 - Sp. Brummen 5:1-
1; s.v. Ratti 3 -Zutphen 7: afgelast; s.v. Ratti
4-SHE5:4-3.

Programma 28 en 29 november:
afd. jeugd: Steenderen Al -s.v. Ratti Al; s.v.
Ratti B l - Sp. Lochem B2; s.v. Ratti Cl - Grol
C3. Afd. zaterdag: sp. Eefde l - s.v. Ratti 1;
s.v. Ratti 2 - Almen 3; Almen 5 - s.v. Ratti 3.
Afd. zondag: s.v. Ratti l - Zutphen 4; Zut-
phania 5 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 vrij; Oeken
6 - s.v. Ratti 4. Afd. dames: CJVers l - s.v.
Ratti 1; s.v. Ratti 2 - Zutphen 1.

Vorden - Zelhem: 0-0
Ondanks het feit dat er niet werd gescoord
was de wedstrijd tussen Vorden en Zelhem
het bekijken zeker waard. Beide teams leg-
den een enorme vechtlust aan de dag. Voo-
ral in de eerste helft werd er^n elke meter
grond gevochten. Zowel dB^uisclub als
Zelhem kregen enkele mogelijkheden om te
scoren.
«De twee doelverdedigers Harms bij Vorden
en Luimes bij Zelhem waren deze middag
echter in topvorm. Eenmaal had Luimes ge-
luk toen hij door Hans Le^Bftnk met een
goed getimde kopbal werd PPlsseerd. Een
der verdedigers redde echter op de doellijn.
Aan de andere kant werd een kopbal van
Gerben Tieken uitstekend door Wim Harms
gestopt.
In de tweede helft aanvankelijk weer een ge-
lijkopgaande strijd. Het venijn zat in de
staart. In het laatste kwartier zette de thuis-
club Zelhem onder flinke druk. Diverse mo-
gelijkheden doch doelpunten bleven uit. In
de allerlaatste fase van de strijd voorkwam
doelman Luimes met een katachtige sprong
een Vorden treffer toen Bertus Nijenhuis
hard inschoot. De scheidsrechter vond het
blijkbaar ook allemaal erg interessant want
hij liet na de rust niet minder dan acht minu-
ten te lang doorspelen.

Programma v.v. Vorden
Zaterdag 28 november:
SKVW Ao - Vorden Ao; Vorden Al - Zutha-
nia Al; Vorden BI - Warnsveld BI; Vorden
B2 - Socii BI; Gazelle Cl -Vorden Cl; AZC
C2 - Vorden C2; Vorden C3 - Eefde C2.

Zondag 29 november:
Reunie - Vorden; Witkampers 2 - Vorden 2;
Voorst 4 - Vorden 3; Vorden 4 - Oeken 1;
Vorden 5 - AZC 4; Oeken 5 - Vorden 6; Vor-
den 7 - Lochem 8; Vorden 8 - Dieren 6.

Waterpolo
Vorden (dames) - Duikelaar
(Laren) 3-1
De Vordense dames hebben de waterpolo-
wedstrijd tegen de Duikelaar uit Laren ver-
diend met 3-1 gewonnen. In de eerste perio-
de nam Vorden met 1-0 de leiding door een
doelpunt van Hermien Tiessink. In de twee-
de periode benutte Hermien Kamerling
voor Vorden een strafworp 2-0. Nadat Her-
mien Tiessink in de derde periode de stand
op 3-0 had gebracht gelukte het Laren om
doelvrouwe Antoinette Wijenberg in de laat-
ste periode te verschalken 3-1.

Nederlaag heren Vorden
De heren van Vorden hebben de competitie-
wedstrijd tegen Roderlo uit Ruurlo met 7-2
verloren. Vorden was deze zaterdagavond
gehandicapt door het niet meespelen van
Arjan Mengerink. Roderlo speelde over alle
linies beter. Doelman Jan ter Huerne moest
dan ook met de regelmaat van de klok de
trieste gang naar het net maken.

Onderlinge kompetitie DCV
Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedsstrijden gespeeld:
B. Rossel - J. Lamers 0-2; W. Sloetjes - H.
Esselink 2-0; Jeugd groep 1: E. Brummel-

man - W. Berenpas 0-2; M. Boerkamp - W.
Hulshof 2-0; N. de Klerk - J. Dijk 2-0; Groep
2: M. Ruesink - B. Voortman 0-2; G. Brink-
man - A. Sloetjes 2-0; R, Bielawski - J. Bran-
denbarg 0-2; B. van Zuylekom - M. Boers-
broek 2-0; H. Boerkamp - J. Brasz 0-2; M.
Bouwman - T. v.d. Berg 2-0; R. Bulten - H.
Berenpas 2-0; R. Bielawski - A. Sloetjes 0-2;
M. Ruesink - T. v.d. Berg 2-0; J. Brasz - M.
Bouwman 0-2; G. Brinkman - B. Voortman
0-2; H. Berenpas - J. Brandenbarg 0-2.

Dammen
Het beeld in de Ie klasse distrikt Oost, waa-
rin ook het 2e team van DCV uitkomt wisselt
met de week. Was vorige week DCV nog een
goede kanshebber voor de titel; na de neder-
laag afgelopen vrijdag tegen DCH Hengelo
zijn de Hengeloërs de grootste kanshebber.
De nederlaag met 8-12 kwam tot stand door-
dat de onderste borden allen verloren, op
teamleider Wansink na. De punten werden
gehaald dooreen overwinning van Breuker,
die al vroeg een dam mocht halen en Bertus
Nijenhuis. Simon Wiersma miste aan bord l
aan het eind van de partij de winst, evenals
Henk Hoekman, die wel 2 a 3 keer gewon-
nen kwam te staan, maar dit telkens door
een onnauwkeurigheidje weer weggaf.
De individuele uitslagen zijn: S. Wiersma -
H. Luimes 1-1; B. Nijenhuis-A. Hoebink 2-
0; H. Hoekman - J. Heyink sr. 1-1; B. Breu-
ker - W. Eijkelkamp 2-0; J. Lankhaar - J.
Heyink jr. 0-2; G. ter Beest - H. Vos 0-2; G.
Hulshof - J. Vos 0-2; H. Klein Kranenbarg -
G. Halfman 0-2; J. Hoenink - H. Hofman 0-
2; H. Wansink - B. Dijkman 2-0.
Ook het 3e team verloor en wel met 9-5 te-
gen DIOS 4 uit Eibergen.
Er werden toch nog 2 overwinningen ge-
boekt en wel door Bertus Wentink, die zijn
tegenstander vast liet lopen door een omsin-
geling, en Henk Hoekman. Ook Saskia
Buist had kunnen winnen, maar zag dat over
het hoofd. Jan Dijk verloor reeds na een half
uur spelen.
De individuele uitslagen zijn: J. Lippinkhoff
- B. Wentink 0-2; H. Harenberg - S. Buist 1-
1; J. Bakker - H. Hoekman 0-2; E. Smalen -
B. Rossel 2-0; Th. de Groot - J. Lamers 2-0;
J. Jurriens - J. Dijk 2-0; G. Bakker - G. Brum-
melman 2-0.

Nederlaag voor
Henk Ruesink
In de eerste ronde om het Gelders kam-
pioenschap dammen zijn al enkele "kop-
pen" gevallen. Een van die "koppen" was
Vordenaar Henk Ruesink die in een nadeli-
ge stand tegen de Huissenaar Theo Berends,
door tijdnood niet meer de kans kreeg om
remise uit te denken. De beide andere Vor-
denaren Johan Krajenbrink en Wieger Wes-
selink, die zoals altijd in de eerste ronde te-
gen elkaar spelen, hadden een interessante
partij op het bord, maar zoals zo vaak eindig-
de ook deze partij tussen de beide damkam-
phanen in remise. Bij de aspiranten behaal-
de Henk Hoekman een verdiende zege op
Maarten Linssen uit Huissen.

Treffers '80
Het eerste team van de Vordense tafeltennis-
vereniging Treffers '80 is alleen aan de lei-
ding gekomen door in Groenlo tegen het
nog ongeslagen Grol een 8-2 overwinning te
behalen. F. Evers en F. Schoenaker wonnen
hun partijen terwijl R. Knippen twee partijen
wist te winnen. Het dubbelspel leverde eve-
neens winst op voor Knippen en Evers. Het
tweede team van "De Treffers" verloor thuis
geflatteerd met 7-3 van Smash uit Borculo.
W. Voortman, S. Hovenkamp en R. de Heus
wonnen ieder één partij. Het dubbelspel
werd voor Voortman en Hovenkamp een
nederlaag.
Het jeugdteam speelde thuis met 5-5 gelijk
tegen Hetac uit Hengelo. Peter v.d. Wal en
Rob Oplaat wonnen ieder twee partijen,
maar verloren het dubbelspel. Jos den
Entink won één partij.

Dash-dames goed op dreef
Het bezoekende damesteam van SHOT uit
Culemborg begon in de eerste set van de
ontmoeting tegen Dash in de Vordense
Sportzaal erg sterk. De Vordensen kregen
geen vat op de bal en de ploeg capituleerde
in de eerste set snel met 4-15. Mentaal is het
Vordens team groeiend, hetgeen in de vol-
gende sets te merken was. Men kon zich van
de faalangst en de onzekerheid bevrijden.
Ondanks het missen van enkele opslagen
kon Dash deze set gunstig voor haar beëin-
digen met 15-11 in 20 minuten. Deze duw in
de rug deed Dash goed. De ploeg kwam ge-
heel tot ontplooiing en speelde de sterren
van de hemel. Zowel serves, opvangballen,
passes als set-ups liepen goed, zodat de aan-
vallende speelsters onhoudbaar konden
smashen en de SHOT-dames het nakijken
gaven. De wisselvallig leidende scheidsrech-
ter in het begin technisch zeer scherp, maar
daarna sterk versoepelend - kon het niet be-
derven. SHOT, dat eveneens op de 4e plaats
was beland in de competitie is nu door Dash
voorbij gestreefd. Na 7 wedstrijden is de
stand als volgt: Activia 7-21; Explosie '67 7-
18; Flamingo's 7-13; Dash 7-13; Saturnus
de Molen 7-13; Setash 7-12; Shot 7-10; SVS
2 7-8; Trivos 7-7; Rohda 7-5; Dynamo 3 7-3;
Duno 7-3.

V en K te geroutineerd voor
heren van Dash
De ploeg van V en K bleek zaterdag in de
Vordense sportzaal over veel techniek en
ervaring te beschikken. Een enkele speler
van deze ploeg heeft zelfs ere-divisie ge-
speeld. Met haast een overdosis aan zelfver-
trouwen gaven zij de Vordense ploeg geen
schijn van kans. De inzet van de Vordense
heren liet niet te wensen over. Dash miste
als gevolg van een blessure de hoofdaanval-
ler Arno Schreutelkamp. In 3 sets: 3-15,3-15
en 6-15 ging Dash tenonder.

Het tweede dames-team op
verlies tegen Wilp, maar
winnaar over Wilhelmina
Het helaas niet op volle sterkte opererend
tweede damesteam van Dash moest de afge-
lopen week twee wedstrijden spelen. In Vor-
den kwamen zij tegen het uit de 3e divisie
afkomstige Wilp te staan. In de eerste set
werd Wilp verrast. Dash pakte goed uit en
pakte de set met 15-13. Deze waarschuwing
gold als een stimulans voor Wilp. Dash bleef
aardig bij, maar kon geen antwoord geven
op de aanvallen van Wilp. De aanvallen wer-
den sporadischer. Met de setstanden 9-15,8-
15 en 6-15 besloot Wilp dit volleybal-treffen
met de volle winst van 1-3.

OVERIGE UITSLAGEN: j.asp. S.V.S. -
Dash c: 1-2; Hansa a - Dash a: 3-0 (Dash
miste 2 basisspelers); Dash b - S.V.S. a: 3-0;
m.asp. A.B.S. a - Dash a: 0-3; Isala a - Dash
d: 1-2; j.jun. D.S.C, l - Dash: 3-0; ds.3e kl.
DVO 5 - Dash 6: 0-3; Dash 7 - Hansa 5:0-3;
ds. 2e kl. Dash 4 - Hercules: 2-1; ds. Ie kl.
Hansa 3 - Dahs 3: 3-0; Dash 3 - DVO l: 0-3.
PROGRAMMA: donderdag 26 nov. De-
venter: m.jun. Sp. Dev. - Dash; Zaterdag 28
nov. Almen: j.jun. Almen l - Dash; Eer-
beek: hr. 2 kl. Bruvoc 3 - Dash 2; ds. 2e kl.
Bruvoc 3 - Dash 4; Huissen: ds. 3e div. Se-
tash - Dash 1; Eefde: ds. 3e kl. W.S.V. 2 -
Dash 6; Vorden: j.asp. Dash c - Colmschate;
Maandag 30 nov. Zutphen: ds. prom.kl.
Dash 2 - Voorwaarts 1; ds. 2e kl. Wilh. 6 -
Dash 5; hr. 2e kl. Dash 2 - Vios 4; ds. Ie kl.
Dash 3 - Bruvoc 2; Vorden: ds. 3e kl. Dash 7
- Harfsen 3; ds. 3e kl. Dash 6 - Hercules 3.

Promotie-avond
Touwtrekkers Bond
De kadergroep van de Nederlandse Touw-
trekkers Bond is weer uitgebreid; op een ge-
houden promotie-avond werden de diplo-
ma's van gehouden cursussen benevens de
daarbij behorende speldjes uitgereikt. De
avond stond onder leiding van de heer J. W.
Bröcker voorzitter van de kadercommissie,
die zijn vreugde uitsprak over de grote
opkomst en het feit dat de NTB door deze
uitbreiding een goede toekomst tegemoet
gaat.

Met een toepasselijk woord van de voorzit-
ter werden de diploma's en speldjes hierna
uitgereikt aan de geslaagden van de gewes-
ten West, Noord en Oost, door mevrouw
Anja Poorterman-Bargeman, secretaresse.
Uit gewest Oost waren dat:
van derde tot tweede graads scheidsrechter:
Henk Groot Hornte uit Neede.
Diploma landelijke cursus wedstrijdleider
cursus 1980-1981 inclusief bijbehorende
speldje: (Oost) C. van Asselt, Apeldoorn:
J.C.A. Beusink, Rekken: M.H. Gerrits,
Brummen: H.Jansen, Eibergen: W.R.
Streppel, Wilp: J.H. Slijkhuis, Voorst: Ant.
van Raay, Voorst: E.A. Nijenhuis, Eerbeek:
mej. Rieky Nieuwenhuis, Eerbeek: me-
vrouw W. de Vries, Voorst: J.J. van Volle-
ring, Vaassen.

Voor de cursus jureren 1980-1981 slaagden:
de dames D. Barts, Eibergen, R. Geerligs,
Apeldoorn en A.G.M. Streppel, Vaassen.
Van de derde naar tweede graads arbiter
(cursus 1981) promoveerden Joh. Nieuwen-
huis, Zutphen en F. Slütter, Beltrum; van
tweede naar eerste graads arbiter promo-
veerden B. Olminkhof, Neede en J. de Vries,
Voorst.

Alb. Steenblik (Wehl) slaagde voorde inter-
nationale arbiterscursus van de TWIF.
Alle geslaagde werden gefeliciteerd door de
heren Bröcker, bondsvoorzitter Meulen-
kamp en TWIF-vertegenwoordiger Co Ko-
ren.

Na de pauze vertelde bondscoach Jan Groot
Wassink het een en ander over de selectiet-
rainingen, die de afgelopen zomer zijn ge-
houden in Eerbeek ter gelegenheid van het
deelnemen aan de Wereld spelen in Santa
Clara (Californië) en de internationale wed-
strijden op St. Helies (Jersey). Selectie^as-
seur Bennie Fokkink vertoonde eigen kleu-
rendia's van de wereldspelen.
Hierna werd er een forum gevormd bestaan-
de uit de heren Jan Groot Wassink en C. Kui-
lenborg (trainer coach), H. Nijenhuis en
Alb. Steenblik (wedstrijdleidster), B. Fok-
kink e J. Poorterman (masseurs) en Co Ko-
ren (TWIF). Zij beantwoorden diverse vra-
gen onder meer betrekking totde TWIF, de
internationale scheidsrechterscursus, het
toernooi op Jersey enzovoort.
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Vogeltentoonstelling
"Ons Genoegen '68"
De Vordense vogelvereniging "Ons Genoe-
gen '68" heeft de afgelopen weekend weer
haar jaarlijkse tentoonstelling gehouden in
cafe-wegrestaurant "De Boggelaar". De pu-
blieke belangstelling was dit jaar weer groot.
De vogels werden gekeurd door de heer G.
Keuring uit Bemmel, die de parkieten en tro-
pen voor zijn rekening nam en de heren
Houwen uit Apeldoorn en Oude Bruil uit
Bornebroek die de kanarie's keurden. Voor-
zitter J. Wissels reikte aan de volgende per-
sonen de prijzen uit :
Stam 4 kanaries: 1. + BM G.J. Schumaker
357 punten; 2. G.J. Schumaker 175 punten.
A.Kw. Kanaries: 1. H.J. Arendsen98 punten
teven mooiste vogel van de tentoonstelling;
2. H.J. Lenselink 88 punten; 3 en 4 G.J.
Schumaker 88 punten.
B.Kw. Kanaries: 1. R. Langehof 88 punten;
2 en 3 J. Hofs, 88 punten.
C.Kw. Kanaries: l en 2 H.J. Stokkink met
resp. 88 en 87 punten.
E.K.O. Kanaries: 1. H.J. Lenselink 87 pun-
ten.
O.K. Kanaries: l. H.J. Lenselink 89 punten.
Derby Kanaries: l. R. Langenhof 88 punten.
Stam 4 tropen: 1. H.J. Arendsen 350 pun-
ten.
1. Vogel Tropen: 1. H.J. Lenselink 88 pun-
ten.
O.K. Tropen: 1. H. Stokkink 88 punten.
Derby Tropen: 1. H.J. Lenselink 88 punten.
Grote Parkieten: 1. + B.M. H. Maalderink,
88 punten.
Derby Grote Parkieten: 1. H. Maalderink,
88 punten.
Grasparkieten: 1. + Bondskruis J. Wissels
89 punten; 2. J. Wissels 88 punten.
C.Kw. Parkiet: l en 2 H. Smallegoor met
resp. 88 en 87 punten.
O.K. Parkiet: 1. H. Smallegoor 98 punten.
Derby Parkiet: 1. H. Smallegoor 87 punten.

Zaalvoetbal Velocitas
Het eerste team van de Vordense zaalvoet-
balclub "Velocitas" speelde tegen de Eagles
2 uit Doetinchem een bijzonder sterke wed-
strijd. Nadat Ap Wentink tweemaal het
houtwerk had getroffen, scoorde Corry ten
Barge 1-0. Een blunder in de achterhoede le-
verde de Eagles de gelijkmaker op 1-1. Ap
Wentink zorgde voor een 2-1 ruststand. Na
de pauze liet Velocitas zijn tegenstander rus-
tig komen. Uitblinker Ap Wentink zorgde
tenslotte voor een 3-1 eindstand.

Influenza: de "griep" die je
vóór moet zijn
Influenza is de laatste grote infektieziekte
die nog niet onder kontrole is gebracht en
nog steeds grote epidemieën teweegbrengt.
Pest en pokken zijn "overwonnen". Hoe
komt het dan, dat het zo moeilijk is om ook
influenza definitief uit te bannen?
Het virus dat dikwijls een andere jas aan-
trekt.
Het influenzavirus is een ziekteverwekker
waartegen nog geen geneesmiddelen be-
staan. Het heeft "kameleonachtige" eigen-
schappen. In tegenstelling tot andere virus-
sen, zoals het rode hond- en mazelvirus ve-
randert het influenzavirus vaak van eigen-
schappen, soms weinig, maar soms zo sterk,
dat van een nieuw type moet worden gespro-
ken.
Nu bouwt het lichaam bij een infektie alleen
maar voldoende weerstand op tegen het type
virus, waarmee men wordt besmet. Blijven-
de bescherming tegen "het" influenzavirus
bestaat dan ook niet, om de eenvoudige re-
den dat ons afweersysteem het virus niet
meer "herkent", wanneer het weer eens in
een nieuwe gedaante opduikt. Het enige dat
we kunnen doen is: "op de uitkijk staan". Zo
gauw er ergens in de wereld een influenzavi-
rus (een "nieuwe stam") de kop opsteekt,
wordt dit door één van de vele peilstations in
de wereld ijlings doorgegeven aan de We-
reldgezondheidsorganisatie (WHO) in Ge-
nève, die op haar beurt het bericht doorgeeft
aan de laboratoria waar de vaccins worden
gemaakt. Tegen de tijd dat het nieuwe virus
arriveert, kan een groot deel van de bevol-
king dan al ingeënt zijn.

Verspreiding van de infektie
Gezien door een elektronenmikroskoop is
het influenzavirus bolrond en voorzien van
uitsteeksels. Het heeft het vooral voorzien
op de luchtwagen.
Een hoestende influenzapatiënt verspreidt
talloze, zeer kleine druppeltjes, die in de
ruimte worden verspreid. Vooral op plaat-
sen waar mensen dicht opeen leven, zoals
scholen, kazernes, kantoren en openbare
gebouwen grijpt de besmetting dan ook zeer
snel om zich heen. Vooral als het virus zich
sterk onderscheidt van de influenzavirus-
sen, die de voorafgaande jaren de ronde de-
den, is het risico van een epidemie groot.

Influenza is niet zo maar een "griepje".
Er zijn veel virussen die het op onze lucht-
wegen voorzien hebben. Ze kunnen allerlei
narigheid veroorzaken: "griepjes", verkoud-

De Sint is weer gekomen, uit het warme land,
Met vele zwarte Pieten, zijn staf stoer in zijn hand
per boot, per auto, ja zelf te paard.
Begint hij Neerlands tocht, nog fier en onvervaard

Hij komt voor groot en klein
Die lief zijn, soms ook stout.
Hij komt voor alle mensen,
Ook al zijn ze nog zo oud.

Dit laatste is een vrome wens, van onze beste Sint,
Die ook op tocht in 't nachtelijk uur, vaak eenzame oudjes vindt.
Maar ach wie denkt aan hen, op dit grote feest,
Bij boterletters, speelgoed en wat meer is in die geest.
Maar Zwarte Piet, alleen op reis, in heggen en door steggen,
Ziet in menig huisje een man alleen, en wat moet hij daar zeggen.

Of bij een moedertje jaren oud, die niemand meer heeft die van haar houd.
Hier stond Pieterbaas, wel even paf,
En zei: „hier klopt iets niet, dat is niet af'.
En daar om Piets verzoek aan heel de burgerij,
Aan alle gezinnen vrolijk en blij.
Het is een sterk en dringend verzoek,
Vergeet de eenzamen niet, in hun verscholen hoek.

Tik even aan het venster, en zet dan op de stoep.
Een hele dikke letter, of een machtig grote koek.
Maak gauw een rijm, hof gebrekkig het ook zij,
Weet heus ware vrienden, De Sint en Piet zijn dan erg blij.
Dat u dacht aan dat oudje, daar ginds op die hoek,
Deze goede daad van u, komt in geen enkel boek,
Maar wel geeft u, het genoegen dat u spontaan.
Op Sint-Nicolaas avond iets voor een ander hebt gedaan!

heden, natte neuzen en droge hoestbuien,
maar dat alles is maar kinderspel vergeleken
met de ziekteverschijnselen en komplikaties
die door influenzavirussen kunnen worden
aangericht. De influenza - de echte griep -
haalt de krantekoppen en de T. V.-journaals,
want de maatschappelijke en economische
gevolgen zijn vaak aanzienlijk.

Het begint in de luchtwegen.
Als iemand geinfekteerd wordt door een
influenzavirus, duurt het 24 tot 48 uur voor
hij het echt te pakken heeft. Influenza begint
altijd in de luchtwegen. Het virus vernietigt
de trilhaarcellen, die de binnenbekleding en
daarmee de bescherming van de luchtpijp
en de bronchiën vormen. Deze trilhaarcel-
len zwiepen ongerechtigheden en slijm naar
buiten en houden zo de luchtwegen schoon.
Als ze door een influenza-infektie worden
beschadigd of vernietigd valt hun bescher-
mende funktie weg en vanaf dit moment is
de patiënt zeer vatbaar voor komplikaties.

Komplikaties betekenen: gevaar
Een influen^fceonder komplikaties duurt
meestal nieHWang. De meeste symptonen
verdwijnen na 7 tot 10 dagen en de koorts
daalt meestal 'eerder, al na enkele dagen.
Wat overblijft, is een gevoel van slapte. Vaak
duurt het na het beter worden nog wel een
week voor d^atiënt er weer echt bovenop
is. ^
Anders is het met de patiënt, die een kompli-
katie krijgt. Een belangrijke en soms dode-
lijk verlopende komplikatie is longontste-
king. Het virus kan doordrinen in het long-
weefsel en daar een primaire influenzapneu-
monie (dit is een longontsteking veroor-
zaakt door een virus) teweegbrengen. Ook
bacteriën krijgen hun kans als het virus een-
maal grote weefseloppervlakten in de long
en/of bronchiën heeft beschadigd. Er kan
dan een gekombineerde influenzavirus- én
bacteriële longontsteking ontstaan. Of een
sekundaire bacteriële longontsteking. In het
laatste geval is de boosdoener vaak een stafy-
lokok, (de bacterie die vooral bekend is door
de steenpuisten die hij veroorzaakt) en die
met antibiotica erg moeilijk is te bestrijden.
Komplicaties komen het meest voor bij pa-
tiënten met een bestaande hart- of longaan-
doening en chronische aandoeningen zoals
suikerziekte. Ook bejaarden moeten het
vaak ontgelden.
Trouwens, iedereen die om een of andere re-
den een verminderde weerstand heeft wordt
in hoge mate bedreigd door de gevreesde
longkomplicaties als hij eenmaal influenza

heeft. Statistieken spreken in dit opzicht kla-
re taal. De meeste slachtoffers vallen bij de
z.g. bedreigde groepen. Dat werd al duide-
lijk ten tijde van de "Spaanse griep" in 1918,
toen verreweg de meeste van de ruim twintig
miljoen slachtoffers in de wereld stierven
ten gevolge van longkomplikaties. Ook toen
vielen de meeste doden onder de wat oudere
bevolkingsgroepen en de patiënten die een
chronische kwaal hadden. Ook nu nog zijn
de longontstekingen bij influenza vaak
moeilijk te behandelen. Het is zaak er gauw
bij te zijn. Zo'n longontsteking kan zó snel
verlopen, dat medische hulp te laat kan ko-
men.

Genezing: het lichaam moet het zelf doen
Als iemand eenmaal influenza heeft, is het
enige wat een arts kan doen: symptonen be-
strijden. Een siroopje tegen de droge hoest,
een koortswerend middel, een pijnstiller te-
gen de hoofdpijn en de spierpijnen. Verder
moeten de patiënt "uitzieken", want het ge-
neesmiddel dat het influenzavirus zelf aan-
pakt, moet nog worden uitgevonden. Van
belang is, dat de patiënt veel drüakt: vruch-
tensap, thee, spuitwater. ^B
De vele huismiddeltjes, die tot aemedische
folklore behoren halen niets uit.
Geen van de bestaande middelen kan de
ziekteduur werkelijk bekorten. Ook antibio-
tica hebben geen-waarde bij ea^Éu-usinfek-
tie. Die zijn pas nuttig, als bacwWn zich in
de strijd mengen.

Inenting tegen influenza: voorkomen is be-
ter dan genezen.
De enige mogelijkheid om iemand tegen
influenza te beschermen is: tijdig vaccine-
ren. Op die manier wordt het virus "met zijn
eigen wapens" bestreden.
Door kontakt met het gedode virus in het
vaccin, krijgt het lichaam de kans om op gro-
te schaal afweerstoffen tegen dat virus te vor-
men. Tegen de tijd dat het virus arriveert, is
men dan voldoende gewapend om de aanval
te weerstaan. Eerste voorwaarde voor een
goed resultaat is natuurlijk, dat de entstof
hetzelfde virus bevat, dat in dat jaar de ziekte
veroorzaakt. De samenstelling van de vac-
cins wordt dan ook jaarlijks bepaald in nau-
we samenwerking met de Wereldgezond-
heidsorganisatie en op grond van de gege-
vens over nieuwe virusstammen die uit de
wereld naar Genève worden doorgeseind.
Een andere voorwaarde is, dat de injektie tij-
dig plaats vindt. Ons lichaam moet ruim de
kans krijgen om zich op de aanval voor te be-
reiden.

Bekijk het samen met uw huisarts.
Wie komt er nu voor een "griepprik" in aan-
merking? Dat zijn duidelijk de kategorieën,
die al chronische aandoeningen hebben.
Mensen met hart-, long- en nieraandoenin-
gen of suikerziekte. Mensen met een ver-
minderde weerstand. Vrouwen in de laatste
maanden van de zwangerschap. En in het
algemeen mensen boven de vijftig.
Want de ervaring heeft geleerd dat meer dan
80 procent van de gevallen waarin influenza
een ernstige soms dodelijke afloop heeft,
juist in deze kategorie moet worden ge-
zocht. Ook als u het zich in verband met uw
werk niet kunt permiteren om zomaar een
week of tien dagen uitgeschakeld te worden,
is een griepprik waardevol. Zo'n injektie be-
schermt u zeker niet tegen allerlei kleine
"griepjes" en "verkoudheden" maar wel te-
gen het grillige influenzavirus, dat ook in
onze tijd nog veel slachtoffers kan eisen.
Het beste is, samen met uw dokter te bekij-
ken of een vaccinatie voor u nuttig of zelfs
noodzakelijk is.

Voor al uw

kado's op elektrisch gebied

Scheerapparaten
Hairstijlers
Hang- en
Schemerlampen
Burolampen enz.

Dekker Electro B.V.
Zutphenseweg 8. Vorden. Telf. 21 22

Sint komt keuze maken
in onze ruime
gesorteerde voorraad

lederwaren
- damestassen ook echt leder
- parapluies de echte Knips
- portef uilles
- portemonnaies
- rijbewijsetui's
- dokumentmappen
en koffers

- polstassen
- broekriemen
- kindertassen

LEDERWAREN

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

• .i,0

Sint en Piet
Mevr. Brouwer

Neem een kind uit een krottenwijk
voor uw rekening
De bevolking van de Derde Wereld trekt
massaal op naar de grote steden. Meestal in
de vergeefse hoop op werk en een heter
bestaan. Wie / i jn de dupe? Alweer de kin-
deren.

Vaak alleengelaten, ondervocd en ver-
waarloosd, proberen /.ij zich door bedelen en
kinderarbeid in leven te houden. Zó starten
/ i j hun leven. Hoe /al het eindigen? Daar-
over kunt u beslissen?
Voor f20,- per maand redt u één zo'n kind
van de afgrond.

Ons kinderhulpprogramma omvat verder
projecten als: beier onderdak, voedselpro-
gramma's, watervoorziening, onderwijsmo-
gelijkheden ene. Informatie op aanvraag.

Voor dat geringe bedrag wordt u sponsor van
het permanente hulpprogramma "Neem
een kind voor uw rekening" Het kind krijgt
dan meer toekomstkansen. U /uit het kind
nooit bij naam kennen of op een foto te zien
krijgen. Maar het bestaat echt. Ook met uw
eenmalige gift / i jn wij bli j . Giro 1111.222 t.n.v.
on/e Stichting, met vermelding "Sponsor-
programma".

BON
Dhr./Mcvr./Mej.

Stichting
"Mensen in Nood
's-Hcrtogcnbosch

l I J a , ik neem /.o'n k ind voor mi jn rekening. Met be ta l ing
wacht ik tot nader ber icht .

H Ik wil graag uitvoerig worden geïnformeerd
over uw kinderhulpprogramma.

Voorletters

Adres

L
Postcode Plaats

S.v.p. aankruisen, i nvu l l en met BI.OKLH'ITKRS en opsturen aan Stichting
"Mensen in Nood,, Antwoordnummer H), 5200 VB 's-Hertogenbosch.
'ostxegel hoelt met, maar mag wel.



Sint en twee pieten komen
graag bij u thuis, in uw winkel of
bij uw vereniging. Bel voor een
afspraak 05730-2634

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur *

Radio/
rv-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

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

OOKGOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VOROEN - TEL 05752-1971

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

Huur r

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.

HELMIN*
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor de Sint
Wanten
Sjaals
Mutsen
Dusters en vele andere ideeën

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

met
Televisie

reparaties

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

STAATSLOTEN

verkoop maandag 7 december
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

GRATIS

VORDEN

PARIJS

Koop in Vorden tijdens
de St. Nicolaasaktie
en u maakt kans op
een van de vele prijzen
waaronder vijf
2-persoons reizen
naar Parijs.

HIFI-STEREO
KLEUREN T.V. SABA

•^^^•I^^^^^^^^^H^^^^M^^M^^^^^^^^^^^BMMM^^^^^^^H

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

Citroen brandewijn
Florijn, liter 10,95

Jonge Bokma
liter 15,75

Bessen Korenaer
liter 11,50

Witte Vermouth
Tap. liter nu 4,50

Vinotheek Smit
Dorpsstraat 10, 7251 BB Vorden. Tel. 1391

De Sint is weer in Vorden

Wat zal het dit jaar worden

Speculaas of marsepein

Alles is weer even fijn!

Uw bakker trakteert dit weekend:

gevulde speculaasstaven
met een FIKSE KORTING per 100 gram

Warme Bakker OPLAAT
BAKT HET VOOR U

Dorpsstraat 11 — Telefoon 1373

Ideeën voor St. Nicolaas en/of
Kerst

Autokaarten, landkaarten, reis- of taalgid-
sen, landenbeschrijvingen, s.o.s. hangers en
armbanden, waardebon voor een reis enz.
(Zie onze travelshop)

Een lucifer in een hooiberg
hoef je nooit te zoeken,

een goede brandverzekering ook niet:

Over de risico's op het agrarische bedrijf
hoeven wij u niets te vertellen, die kent u zelf
goed genoeg.

Wij hebben passende oplossingen om de
risico's te verkleinen en ongelukken te beper-
ken of te voorkomen. Oplossingen die u,
naast een lagere premie ook een veiliger ge-
voel opleveren. Uitgebreide burgerwoonhuis-
verzekering vanaf f 0,65 en uitgebreide in-
boedelverzekering vanaf f 1,35 per f 1.000,—
van het verzekerde bedrag. Brandpremies
voor de boerderij vanaf f 1,55 per f 1000,-=-.
Praat er eens over met de heer A. Florijn van
de Onderlinge Waarborg mij. Vorden of loop
eens binnen bij het servicekantoor in Warns-
veld.

OWM VORDEN
Rijksstraatweg 32, Warnsveld.
Telefoon 05750-26222.

w.a.

A. Florijn, M. Hobbemastraat 21,Zelhem
Telefoon 08342-2617.

Aangesloten bij de federatie van onderlinge verzekeringsmaat-
schappijen in Nederland (FOV).

St. IMicolaastipü
Zorgeloze banjerboots altijd droge voeten en
heerlijk warm. Diverse kleuren

met rits v.a.

Maan boots

f 34,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Wintervoordeel bij

RUURLO

Wintermantels ,.„. 89,-

opdiv modellen 10+ 20% KORTING

Kinderjacks en jasjes
10 en 20% KORTING

En ook nog St. Nicolaasbonnen

Tijdens de koopavonden doorlopend open. Dus ook van 6 tot 7 uur.

Verhoogde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v. 17-11-1981

Spaar-Extra-
Premierekening 9V456 nu 10%

Rabobank E9 Wijzigingen voorbehouden

007-17-11-81

JOWE-KEIJENBORG
BRANDERHORSTWEG 5 - TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-

hout- en compostmachines, verticuteermachines,
grondboren, motoren enz. enz.

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

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

POELIER HOFFMAN
RECLAME:

Dijen 7,25
14,00

Kip in het zuur vanervoor 5,00

Kippen leverworst n 7fl
per 100 gram U, / U

WINTERTIJD = WILDTIJD
op Uw vrijdagmarkt te Vorden

VERS EN GEKOELD

Nieuw: Postpak!
Iets versturen? Voortaan kan dat in een

'Postpak'. Een handige vouwdoos om alles
gemakkelijk in te verzenden. Verkrijgbaar
in 4 formaten. Compleet met plakstroken,

touw en draagtas. Nu te koop voor/ 1,75 -
ƒ 2,25 - / 3,25 en / 4,- op 300 postkantoren

en bij de kantoorboekhandel,
beide herkenbaar aan de Postpak-sticker.

Verpak 't goed. Verpak 't in een Postpak.



r^L&J

F̂

S ÏMJ
Compleet pakket

=o
P

K
5̂^
ö=
i : N i

K

^
]^

K

met 6 potjes verf,
een marterhaar penseel

en de nieuwe
voorbeeldenmap no. 5. F

n^
A

r-

!¥!Ü*H

Pu—

F

^ Verkrijgbaar bij uw vakhandelaar:

kreatief
centrum

3S

~

F

mc=j
N̂

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752 -1921

TALENS^

Uwbanhefbahher
de (rouwe knechf
vanSLNicolaas

Zorg voor een ieder
groot en klein

of het nu van marsepein
of een boterletter moet zijn

Wij staan paraat de hele tijd
en zorgen bij het St. Nicolaas
gebeuren voor de smakelijke

gezelligheid en kwaliteit

Banketbakkerij

J. WIEKART
Tel. 1750

Specialiteit Zwanehalzen A

Ijzersterke staaltjes
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
pri|Zen i\\r\ slechts 10 dagen geldig

100% Wollen tafelkleed. In verrassend
mooie dessins en diverse kleuren.
135x165 cm of rond 0 135198 -

Stereomeubel
Al uw stereo-apparatuur keurig op z'n
plaats. En ruimte voor heel wat platen
Klinkklare kwaliteit met veel massief
eiken.

ONZE TOPPER

Slijtvast nylontapijt. Met foamrug. 1 kleur.
400 cm breed. Meeneemprijs, alleen bij
Visser f 39,- per meter.

Te koop: opklapbare tafelten-
nistafel inclusief net.
Zutphenseweg 27. Tel. 1971

UNIEKE KANS!
OM EEN GRATIS 2-PERSOONS

REIS TE WINNEN NAAR DE BRUISENDE
WERELDSTAD PARIJS!

DEZE KANS BIEDEN WIJ U ALS U KOOPT BIJ DE
VORDENSE WINKELIERS!

VOOR

Reform artikelen
nu naar

Brunekreeft's
groente en fruit

Dorpsstraat 17, Vorden,
Tel. 1617

SPORTIEVE
GESCHENKEN

sportkleding

sportschoenen

schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 1318

FOTOTOCHTEN IN EIGEN LAND
Wie de mooiste plekjes in eigen land wil
ontdekken en daar ook foto's of dia's
van wil maken, kan eens een fotoroute
volgen. Deze fotoroutes zijn samen-
gesteld ddor de Stichting Amateurfoto-
grafie en de VVV's. Er zijn er elf. U

( k u n t ze verkrijgen door overmaking van
ƒ9,50 op gironummer 338 t.n.v. Stich-
ting Amateurfotografie te Amsterdam.
U ontvangt ze dan in een kunststof om-
slagje.

I OOK VERAF
Dat geldt eveneens voor mensen, die
langs de lijn een sportevenement met de
camera willen volgen. Daar is - zeker als
het om officiële wedstrijden gaat waar
je als fotograaf een beperkte bewegings-
vrijheid hebt - in veel gevallen een tele-
lens bij nodig. Zodat je zelfs langs de
lijn de spannende momenten van dicht-
bij in beeld kunt brengen.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

Voor
senior en

junior: de bekende
"uitenthuis"-muil

voor een sportief prijsje.
Maten 36-46

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

ENKELE WENKEN
HIER . . . sportieve geschenken

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

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

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

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

Wapen- en sporthandel

l

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Na een ontspannend avondje voor deze open naard
kunt u een blok hout in de haard werpen, het kacheldéurtje
sluiten en naar bed gaar) zonder enige zorg te hebben Vóór
spattende vonken. Gedurende de nacht bent u verzekerd van
warmte. Uw open haard is veranderd in een efficiënte en betrouw-
bare houtgestookte kachel.

J0TUL
OF NORWAY

J0TUL deaten

Zutphenseweg 1 5 Vorden
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