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Lange en drukke dag voor Sinterklaas

Terwijl de meeste kinderen in Vorden nog op één oor lagen was Sinterklaas in het Achtkastelendorp al
vroeg in de weer. Heel "stiekum" ging hij in de ochtenduren op pad om samen met zijn knechten onder
meer het bejaardencentrum "de Wehme", "Villa Nuova" e.d. te bezoeken.
Hu werd overal allerhartelijkst ontvangen.

Na snel nog even wat bezigheden "el-
ders" in het land restte de Goedhielig-
man niets anders dan zijn toevlucht te
nemen tot een helicopter om op tijd
bij de Vordense jeugd aanwezig te
zijn.

Om precies half drie landde de Sint op
een terrein aan de oprijlaan naar Ka-
steel "Vorden" (gemeentehuis). De
kindervriend was vergezeld van één
Piet. Toen de Sint voet op de drassige
bodem had gezet (hij kon zijn voeten
nauwelijks droog houden), kwamen
een paar andere Pieten in een hoog
tempo op de transportfiets vanuit het
dorp aangereden om hem assistentie
te verlenen.

Het bestuur van de plaatselijke onder-
nemersvereniging bereidde de Sint
een welkom. Na vele kinderhanden
te hebben geschud nam de Sint in een
open koets plaats voor zijn rjndrit
door het dorp. Bij het dorpscentrum

.werd hij ontvangen door het college.
In de grote zaal vertoefde hij een poos
met de schooljeugd, die,de Sint uitge-
breid toezong.

Later op de middag onderhield hij
zich een poos in zaal Eijkelkamp met

de kinderen uit de buurtschappen
Medler en Kranenburg.

Henk Barendsen lüWorden
viert dubbel jubileum
Twee jaar voordat Napoleon tot keizer van A^nkrijk werd gekroond
vestigde zich in het jaar 1802 ene Henk Barendsen in het landelijke
dorpje Vorden. 11 ij begon een bescheiden smederij aan de Zutphen-
seweg. Nu, 185 jaar later, heeft een van /ijn nakomelingen nog steeds
de boeren en burgers uit Vorden en verre omstreken tot klant in zijn
intussen tot flinke smederij en winkel uitgegroeid bedrijf.
Dat moet gevierd worden, vindt de populaire Vordense ondernemer
Henk Barendsen. Temeer omdat het op 19 december 1987 precies
een kwart eeuw geleden is dat hu het ja-woord gaf aan zyn bruid Miny
Wagenvoort, die sindsdien een groot deel van de leiding van "de win-
kel" heeft verzorgd.
Een dubbel jubileum dus en meer dan voldoende reden om er met fa-
milie, vrienden, collega's en niet te vergeten de vele klanten uit Vor-
den en de regio een feest van te maken.

De naam Barendsen heeft in de agra-
rische sektor in deze streek een bij-

zonder goede klank. Al meer dan an-
derhalve eeuw en ook sinds in 1968

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder M r. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Bouwvergunningen

Goed om te weten

Op 17 november hebben burgemees-
ter en wethouders een bouwvergun-
ning verleend aan:

- de heer R. Hartman, Van Heecke-
renstraat 15, voor de bouw van een
woning aan de Eikenlaan 4 te Kra-
nenburg;

- de heer D.Ch. de Groot te Aals-
meer, voor het vergroten van een
recreatiewoning aan het Schapen-
meer 4;

- de heer Th. van Mierlo te Zelhem,
voor het bouwen van een werk-
plaats aan de Kerkhoflaan 3;

- de heer J.AJ. Besselink, Het Hoge
63, voor de verbouw van de woning;

- de heer G.H. Ruesink, Hengelose-
weg 13, voor het bouwen van een
woning op het perceel Hengelose-
weg 13.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na verlening van
de bouwvergunning bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift in-
dienen.

2. Militaire oefeningen
In de maand december zullen er enke-
le militaire oefeningen gehouden
worden; deze vinden onder meer
plaats in onze gemeente. Particulieren
hebben toestemming verleend tot het
betreden van hun terreinen. Er wordt
gebruik gemaakt van losse munitie.

3. Adressering poststukken
Wij maken u erop attent dat de post
die verzonden wordt naar de gemeen-
te Vorden via het postbusnummer
9001, 7250 HA Vorden, eerder op het
gemeentehuis ontvangen wordt dan
post die naar het adres de Horster-
kamp 8 gezonden wordt.
Indien u er derhalve van verzekerd
wilt zijn dat uw post voor de gemeente
snel ter plaatse is, dan moet u het post-
busnummer vermelden.

4. Wijziging grens bebouwde kom
Het college van Gedeputeerde Staten
van Gelderland heeft op 30 oktober
1987 op verzoek van burgemeester en
wethouders besloten om de grens van
de bebouwde kom te wijzigen. Met
name ging het burgemeester en wet-
houders erom om de Horsterkamp
binnen de bebouwde kom te krijgen.

waardoor de maximum toegestane
snelheid op die weg teruggebracht
wordt van 80 km per uur naar 50 km
per uur.

Teneinde die snelheid ook daadwer-
kelijk te remmen komen er midden-
geleiders en een wegversmalling. De
geluidsbelasting voor de omgeving
wordt daardoor verminderd.

Voordat de borden "bebouwde kom"
geplaatst kunnen worden moet de mi-
nister van VROM eerst een geluids-
waarde vastgesteld hebben, omdat de
Wet Geluidhinder deze maatregel ziet
als een reconstructie in de zin van die
Wet. Naar verwachting zal dit in de
eerste helft van 1988 gebeuren.

De grens van de bebouwde kom is
thans als volgt: oostzijde van de Hor-
sterkamp; oostzijde van de Rondweg;
noordzijde van de Strodijk vanaf de
Rondweg; noordzijde Mispelkamp-
dijk; noordzijde van het Wiemelink;
de Almenseweg tot op een afstand
van 400 meter vanaf de spoorlijn;
noordzijde van de Enkweg; oostzijde
van de Groeneweg; zuidzijde van de
Ruurloseweg tot aan de Horsterkamp.

Henk de leiding van het bedrijf op zich
nam, komen vele boeren met hem
overleggen als het gaat om vernieu-
wing van de stallen.

Het team dat in de smederij werkt,
heeft dan ook honderden nieuwe lig-
boxstallen en moderne varkensschu-
ren ingericht. De kwaliteit van het
werk is zo hoog dat er ook in wisselen-
de tijden altijd volop werk is geweest.
Bovendien zorgde Henk Barendsen
er voor dat hij op de hoogte bleef van
de nieuwste ontwikkelingen in de
agrarische wereld.
Daarnaast is hij ook in staat construc-
ties te maken voor schuren en hallen
en worden er voor alle mogelijke be-
drijven metalen frames gemaakt, o.a.
voor kerkbanken. Ook opdrachten
van particulieren voor speciale projek-
ten worden met groot vakmanschap
uitgevoerd. Er zijn sinds het jaar 1802
dan ook vele uitbreidingen nodig ge-
weest, al is helaas de gemoedelijke tijd
voorbij dat men even met het paard
naar de dorpssmid ging om het te la-
ten beslaan.
Intussen zijn ook de twee zoons van
het echtpaar al vaak in aktie in de sme-
derij, want Henri (22) en Frits (20) we-
ten van hun vader datje het vak niet
vroeg genoeg kunt leren.

De kachelspecialist
Daarnaast ontwikkelde ook de winkel
zich succesvol. Er is een weivoorziene
afdeling "ijzerwaren" met gereed-
schap, tuinartikelen en houtbewer-
kingsmachines. Twee vakmensen zijn
niet alleen verkopers maar ook echte
adviseurs die voor alle proJ^rnen een
oplossing weten.
En in de uitgebreide winkelafdeling
met huishoudelijke artikelen helpt
dochter Annet en een tweetal mede-
werksters ieder die het huishouden
praktischer wil inrichten J^iet huis
mooier wil maken. f^
De twee winkels-in-één trekken dan
ook veel klanten uit Vorden en omlig-
gende plaatsen. Een specialiteit is de
kachelafdeling, waarbij Henk Barend-
sen samenwerkt met de beste mer-
ken. Omdat niet alleen de levering
maar ook de plaatsing vakkundig
wordt verzorgd, trekt kachelspecialist
Barendsen tot in wijde omtrek klan-
ten.

Groot feest
Wie de'familie Barendsen kent, weet
dat zo'n dubbel jubileum een goede
aanleiding is voor een ontvangst waar
alle klanten welkom zijn. Deze recep-
tie zal worden gehouden op zaterdag
19 december a.s. 's Middags is er gele-
genheid de familie Barendsen geluk te
wensen in "het Pantoffeltje".
's Avonds is er, voor wie overdag ver-
hinderd is, een receptie in Hotel "Bak-
ker".

Gezien de te verwachten belangstel-
ling zijn er speciale voorzieningen ge-
troffen, zodat het voor de vele hon-
derden gasten een mooi feest zal
worden. Collega's van de Vordense
brandweer, waar Henk Barendsen al
vele jaren lid van is, zullen er voor zor-
gen dat het op het feest van de echte
Vordense dorpssmid beslist geen dro-
ge boel zal worden.

CDA bijeenkomst
Het bestuur van de CDA afdeling
Vorden heeft een bijeenkomst geor-
ganiseerd op maandagavond 30 no-
vember a.s. in het Dorpscentrum.
Tijdens deze avond zal dhr. A.H. Es-
selink, lid van de 2e kamer, een inlei-
ding houden over "De rijksbegroting
'88 - en wat betekent dat voor de mini-
ma?". Hierover kan uitgebreid gedis-
kussieerd worden.
Tevens is het mogelijk om dhr. Esse-
link vragen te stellen over agrarische
aangelegenheden, daar hij zitting
heeft in de agrarische kommissie.
Een aantal leden van de CDA-ge-
meenteraadsfraktie zullen ook aan-
wezig zijn.

U ziet het, voldoende ingrediënten
voor een interessante avond, voor zo-
wel de CDA-leden als ook voor ande-
re geïnteresseerden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS v/d KERKEN

Ds. Jaap Zijlstra
in adventsavonddienst
Op de eerste adventszondag, 29 no-
vember a.s., zal in de avonddienst ds.
Zijlstra voorgaan. Deze dienst in de
N.H. Dorpskerk wordt georganiseerd
door de interkerkelijke jeugdwerk-
groep, samen met de Raad van Ker-
ken.
Truus Simons uit Zwolle zal aan deze
dienst mewerken. Ze is vooral bekend
door het zingen van negro-spirituals
e.d.
Het thema van de dienst is: "Maria".
Na afloop van de dienst is er koffie in
"de Voorde".

Kerkdienst met Oost-Duitsland
Aanstaande zondag wordt in de
Dorpskerk een tweetalige liturgie uit-
gereikt; met Nederlandse en Duitse
'tekst. Dan wordt er namelijk een geza-
menlijke kerkdienst gehouden met de
gemeente van Garlipp in de DDR.
Er worden dezelfde Schriftlezingen
gelezen en dezelfde liederen gezon-
gen, die in beide liedboeken voorko-
men.
Vanuit de DDR is een Adventsgroet
en een meditatie verzonden voor ds.
J. Walther, die zondag hier zal worden
voorgelezen.
Vanuit Vorden is zo'n zelfde bood-
schap naar Garlipp gehouden.
Omdat ds. Walther zijn land niet mag
verlaten, kan hij niet zelf op de kansel
staan.

Maar toch zal het zijn, als de de twee
gemeente in de Geest met elkaar ver-
bonden, één gemeenschap zijn.

De Cantorij verleent haar medewer-
king. U bent van harte uitgenodigd de-
ze bijzondere dienst mee te vieren.

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd:
DJ. Stokkink en J.A.E.M. Braam.
Overleden:
G J. Beumer, oud 94 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

K .K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering. 1ste
zondag van de Advent.

K .K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering. 1ste
zondag van de Advent.

Hervormde Gemeente
Zondag 29 november 1ste Advent: 10.00
uur Gezamenlijke dienst met Oost-Duitse
partnergemeente Garlipp. Ds. K.H.W.
Klaassens en ds. J. Walther, m.m.v. de
Cantorij;
19.00 uur Oecumenische Adventsdienst
van de Raad van Kerken en de Herv./
Geref. Jeugddienstcommissie. Ds. J. Zijl-
stra uit Amsterdam, m.m.v. Truus Simons
uit Zwolle.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 november 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra van Amsterdam; 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra van Amsterdam (Interkerkelijke
Jeugddienst in de N.H./Geref. Kerk
m.m.v. Truus Simons uit Zwolle).

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 28 november 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
28 en 29 november dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst tandarts
28 en 29 november G .W. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-1870. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. G alleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Hekje
Contactpersoon mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdiens t
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. 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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

PoliÜe
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



Kabelhaspel
met 25 mtr. 3-aderige rubber kabel
en 4 kontaktdozen

Bosch klopboormachine CSB 500 RLE
links/rechtsdraaiend
13 mm boorkop, 500 Watt

Haakse slijpmachine Bosch type 1342
voor slijpschijven 0 230 mm

199,-
299,-

Messing houtbakken 0 51 cm
0 44 cm
0 38 cm

138,-
122,-

H.C.I. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I,
\/ ALLES VOOR DE BOUW \/

Kruisbergseweg 13, HENGELO (G) Tel.: 05753-2121
Binnenweg 4, ULFT Tel.: 08356-83141

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marten
ttteds doeltrtffenJI

Zutphenseweg - Vorden

2e deel Woordenboek
Achter hoeks e en

Liemerse Dialecten
is uit!

Te koop bij

Rabobank

ECHT i... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

9|9

^^^^^^SCHMECKT
NACHMEHR!/̂ :̂ 11

Oberlande brot

^^^^<-

Echte Bakker
VAN ASSELT
/i ni'i" • , • tot* II 1384

M

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 26, 27 en 28 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Navellina

sinaasappelen
1 5 voor

4,95

MAANDAG
30 november

500 gram

Koolraap
panklaar 95

DINSDAG
1 december
500 gram

Stoofschotel
panklaar 2.50

WOENSDAG
2 december
500 gram

Gek. bieten
panklaar 95

NU NOG MEER VERSCHILLENDE SOORTEN RAUWKOST
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

De Sint i's weer in Vorden
Wat zal het dit jaar worden?
Even bakker Oplaat bellen.
Daar kunt U al dat lekkers bestellen!
Neem dit weekend alvast een voorproefje.
NU EXTRA VOORDELIG:

Dik speculaas 2 stuks 2,50
250 g SpeCLllaaS van 4,50 voor 4,~

Krente of Rozijnenmik ervoor 2,75
Weekendtaartje van ? 25 v00r 6,50
Bestelt U dit jaar uw Roomboter A mande 1 1 etter
eens bij ons. Bij de man die alles zelf bakt:

WARME BAKKER

TELEFOON 1373 NNIND/V1OLENB/1KKERS

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25
WEEKEND SPECIALITEITEN

ons rundvlees een klasse
apart

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Bacon

Slavinken of
Cordon Blue
5 halen

4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen 1 k,io 9,65

Gebraden gehakt
100 gram

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 kiio 9,90
runder 1 k,k> 11,50

Krabbetjes
1 kiio 3,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

magere
Priklapjes
1 kiio 16,90

Erwtensoep 1 nter 3,25

Bovenpoot of HipSoMttevteMoM küo 5,95

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95
L Rundergehakt

1 kiio 9,90
Schouder-

karbonades
1 kilo 6,95

bezorgtl Wel koop
Kinderkrui wagen
De Sint geeft aan het
kind dat vraagt, een
kruiwagen die vrachtjes
draagt. QQ QJ-
Kadoprijs; ^///\J

RIX

een fijne dag. g

l
l

Britains tractor
Een te gekke trekker, met
een prachtige aanhanger
rijdt-ie lekker.
Kadoprijs: l O

Vraag i n uwWelkoop-
winkel naar liet 60 pagi-
na's d ikke rijmpjesboek
vol ideeën. r\ rf\
Voor Z,OU
hij aankoop van t'15,-
kado-aili kelen.

Rex steenborenset
U kunt hiermee uw hart
ophalen al /al uw huur-
man wel eens halen. 4, 5,
6 en 8 mm.
Van 15/10 voor

Varta zaklantaren
Op duister pad uw
sleutel kwijt, de varia
hrengt snel helderheid
inkl. batterijen
Van 26,95 IA
voor l O/

Prij/en /.ij n inc lus ie l '
BTW en geldig zolang

de voorraad strekt.

V
Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;

Ibldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

H
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

WClkOO|l De Grote Groene Vrtwinkel



Wij zijn blij en dankbaar met de
geboorte van • onze zoon en
mijn broertje

Tim

Ansje, Herman en
Marjolein Vrielink

23 november 1987,
het Vogelbosje 8,
7251 CAVorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Derk Roy
roepnaam:

Dick Vlogman,
Hetty Vlogman-Raterink,
Gerben

geboren
op 21-11-'87 te Vorden,
Zutphenseweg 16,
7251 DK Vorden.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken, die
op welke wijze dan ook ons
25-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Familie Oosterink

Vorden, november 1987
Brinkerhof 61.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder .ir. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jas worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Eiken wandmeubel z.g.o.h.,
7 jr. oud: 1.65h-2.45 br. Tel.
05735-3254.

• TE KOOP
Schouwmodel gashaard +
gevelkachel. Tel. 05450-
3934.

• TE KOOP:
Kopieerapparaat en type-
machine. Garage Huitink,
Dorpsstraat 14-16, Ruurlo, tel.
05735-1325.

• Sint Nikolaaskado's
"De Blauwe Hand", Burg. Gal-
leestraat 36 (t.o. oude melkfa-
briek).

• TE KOOP:
Ford escort, bj.' 7 7, APK apri l
'88, f 600,- en 20 m3 brand-
hout. Bouwbedr. Groot Roes-
sink, tel. 1437.

VERHUISD:
mevr. D. Stapper-Harmsen
van het Jebbink 48
naar de Wehme, Kamer 20.

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

Wintermode is weer super-
vrouweli/k/Een of twee "maat-
jes" minder?
Doe het met MalSOVÏt
veilig, voordelig en zonder
honger. Malsovit bij bakkerij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

alle soorten
batterijen voor uw

h oortoestel

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

LEGO
BAZAR SUETERS

CAFÉ RESTAURANT

de Boggelaar
VORDENSEWEG 32 - WARNSVELD
TELEFOON 05752-1426

organiseert een

Klaverjascompetitie
over zes avonden met

elke avond een prijs
en aan het eind van de competitie

één grote hoofdprijs

Data.- Zaterdag 28 november -
5, 12 en 19 december -
9 en 16 januari

Komt allen!

Rode Kruis
afd. Welfare

Vanwege de verbouwing
van „de Wehme"
is onze Bazar uitgesteld
tot volgend voorjaar

Voor eventuele Sint- en Kerstinkopen
kunt u 2 december van 2-4 uur
in „de Wehme" terecht.

r^

Natuurlijk brood
van de Warme Bakker
Vele malen per dag vers, zo uit de

oven van de Warme Bakker,
en dat proeft U.

Voor de komende feestdagen een
keur van variatie.

Nieuw: Breughelbrood.
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

CDA Vorden
Maandag 30 november
komt dhr. Esselink, lid van de 2e kamer spreken over:

"De rijksbegroting '88 -
en wat betekent dat voor de minima?"

in het Dorpscentrum te Vorden,
aanvang 20.00 uur
De avond is vrij toegankelijk voor zowel de CDA-leden
als de overige belangstellenden, dus komt allen!

(Dhr. Esselink heeft ook zitting
in de agrarische kommissie, dus...)

Tot ziens op 30 november!

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Ijsbaan Vorden

Hij kan cfr ook niet afblijven

Achterhookse metwöskes
door Herman van Velzen 19,95

LOGA

kunnen worden afgehaald
vanaf 30 november t/m vrijdag 4 december 1 987
bij de Amro-bank tijdens kantooruren.

Vönaf 7 december worden de prijzen
van Ledenkaarten verdubbeld

Ledenkaarten
voor eerste lid gezin 7,50

voor meerdere leden
uit het gezin onder de 1 6 jaar 2,50

Gezinskaart15,00

Haal uw kaarten dus in de voorverkoop!

Café - Rest. - Zaal

Dorpsstraat 1 O - Vorden

-\/-\^
Dans- en showavond m. m. v.

Madrahasj op 11 december is

uitverkocht
volgende datum:

zaterdag 2 april 1988

een zonnig

Sint Nicolaas kado
Na de laatste zomer kan een

Zonnebankkuur
echt geen kwaad doen.

10 x 30 min. zonnen voor 45,-
5 x 30 min. zonnen voor 25,-

OF
8 fitness lessen voor 35,-
4 fitness lessen voor 20,-

Deze aanbieding is ge/dit t/m 5 december.

indoor sport
vorden

Burg. Galleestraat 23 - 7251 EA Vorden
Tel. 05752-3433

Warm gevoerde ribmuil voor jongens en
mannen. Kadoprijs.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

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

UW DEALER

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

De

t Is lekker van de Keurslager!

Neem
gemaakte vlees-

bijvoorbeeld
or de recepten

waren
machines zijn modern,

.vroeger. U proeft het!
nog

Deense
goulash

100 gram

1,55

Voor het weekend-recept:

500 gram doorregen

runderlappen/
hacheevlees

5,98

Dit weekend
extra voordelig:

100 gram gepaneerde

Schnitzels

1,25

VOOR DE
LEKKERSTE

BOTERHAMMEN

Tip voor de boterham:

uit eigen worstkeuken

1 50 gram
schouderham 2,25

150 gram
boerenmetw. 2,25

Heerlijk voor bij de borrel:

Borrelballetjes
100 gram 1,45

heerlijk met satésaus

Maandag/dinsdag:

500 gram verse worst
+ 500 gram speklappen 9,98

Woensdag:

500 gram

gehakt 4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

NEDAC SORBO GROEP B.V.
De werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep B.V.
houden zich via toonaangevende dynamische distributie-
vormen bezig met het distribueren van non-food produkten.

Op korte termijn zoeken wij voor
onze vestiging te Vorden een

MEDEWERKER COMPUTERAFDELING
Het takenpakket omvat o.a.:
- systeemoperator;
- controle werkzaamheden.

Funktie-eisen:
- opleiding MA.V.O.- of HA.V.O. niveau;
- grote mate van zelfstandigheid, initiatief en goede kontaktuele

eigenschappen;
- belangstelling voor automatisering;
- leeftijd 18 tot 23 jaar.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstem-
ming met het niveau van de funktie.

Kandidaten, die zich in bovenstaande omschrijving herkennen, verzoeken
wij binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te solliciteren.

Uw schriftelijke sollicitatie, evt. met pasfoto, kunt U richten aan
Dhr. G. Hendriks.

NEDAC-SORBO GROEP B.V., Nieuwstad 28A, 7251 AH VORDEN, tel. 05752-7222

ekker Electro B.V.
ectro Technisch
stallatiebedrijf

:
voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122



TE HUUR GEVRAAGD:

woning met tuin en

kantoormogelijkheid
omgeving Vorden/Lochem/

Zutphen/Ruurlo.
Huur max. f 900,- p/mnd.

Tel. 05752-6807

Bloemschikken
met Kerst

Wilt U een mooi
Kerststuk maken
onder deskundige

leiding
en daarnaast nog

meer ideeën
opdoen?

Interesse?
Voor nadere

inlichtingen en opgave,

tot 6 december

Willemien
Steenblik

Dennendijk 13 Warnsveld

Tel.: 05752-2810
max. 10 personen.

Kosten f 7,50 p.p., incl. koffie.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

ce> juwelier
siemerfnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeitje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Ik heb voor u nog goeie harde

eiken bielzen
te koop. Uitzoeken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin, etc:, etc.
Op de boter- en kaasboerderij

„'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

b.v. K.O.T.
organiseert a.s. zondag

29 november een

grote bingo
in café

cf n Olde Kriet
te Wichmond

aanvang 19.30 uur

Tel.: 05754-285

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

met
Televisie

reparaties
direc»

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIH ItLbVISIr VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

SUPER SINTERKIAAS-PKUZEN! i.v.m. Sinterklaas
ALLE

KOOPAVONDEN
GEOPEND

Kindertrui
in 30 kleuren
mt. 74 t/m 116
UITZOEKEN

Damestrui
4 modellen
en in 40 kleuren
uitzoeken f.49.-

Winterjack
nog 3 dagen
van f.69,- en

Joggingpak
nog steeds
van f.89,-

3 Broeken
keuze uit spijker-,
11/2 rib en katoen

Sweaters
nog steeds
van f.59,-

Herentrui
enorme keuze
van f.89,- tot

Dorpstraat 29

RUURLO

MESSEN in Veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen» Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

itceds JoellrefftnJI

Zutphenseweg 9 — Vorden

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsvel-d
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel

en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

NAAR OTJEN
't Heerlijk avondje is gekomen

5IN GAAI

Nu moet u toch eens horen!
Of hij nu zit achterstevoren
op de rug van een paard,
of gewoon bij de open haard,
Sint heeft een behaaglijk gevoel
als hij zit in zijn OTTEN-stoel.
Daarvan heeft hij geen spijt,
die wil hij dan ook niet kwijt!

ftrtfirtfi,jfcjfcjfcji.
TEGEN INLEVERING VAN DEZE CHEQUE

bij aankoop van
bankstel, eethoek of kast

een set bloementafels

KADO
Geldig t/m 31 december 198^

Waarde-Cheque ISSESsS

!k

Wilt u uw oude bankstel of fauteuils ook
nog niet kwijt? Maar zijn de kussens
versleten? Dan heeft OTTEN de oplos-
sing! Hij heeft voor u nieuwe kussens. U
zoekt zelf de bekleding uit: leer, stof,
skintex of lamous. In verschillende kleu-
ren en dessins.

Kom naar OTTEN, want die heeft nieuwe
kussens!

Als u uw oude meubels wel wilt ver-
vangen, dan moet u beslist ook eens bij
OTTEN komen kijken. Want daar vindt u
een ruime keus in bankstellen, fauteuils,
salontafels, kasten en nog veel meer.
Meubels die u zullen aanspreken. Omdat
ze mooi en degelijk zijn. Eiken meubels
met prachtige bekleding.

Hoge kwaliteit, lage prijzen.

Met uw oude meubels hoeft u niet te
zitten, want OTTEN geeft er een leuke
prijs voor, als u bij hem nieuwe koopt.

Kom naar Halle, kom naar OTTEN

Openingstijden:
maandags t/m vrijdags van 9.00 -18.00 uur.
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

MAAKT MODE
BETAALBAAR!

Warm aanbevolen, puur plezier aan uw
voeten! Kadoprijs.

GALANT
VAN

GARANT 19,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Monuta verzorgt de uitvaart
betrouwbaar en betrokken.

SS Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en
verzorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

Ons Uitvaartcentrum staat daarbij
volledig tot uw beschikking. Voor het
opbaren, het houden van een
afscheidsdienst en het ontvangen van
condoleantie-

MONUTA
UITVAARTYIR/ORCINC

Uitvaartcentrum: Vorden, Hn Jrblmik 4, ( ) r >752 - 2749.
Uitvaartverzorgers: ( J . van Manen, / u lphcn ,

05750- IWHO. I .H.C. Box, Lochem,05730 l
( ; , J . Wiss ink . I . < > < hem, 057:50-41W.

Voor informatie: A.( '<. Brrrndsrn, S t rod i jk '*,
Vorden, 05752- 1844.

Wij zijn gestart met de verkoop van

M oven piek ijs
Us zonder kleur-, geur- of smaakstoffen,
uitsluitend natuurlijke grondstoffen.
Us van topkwaliteit

Banketbakkerij J.
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 05752-1750

WINTER-TUINFEEST

Jazeker, dat kan! Onze perfekt ge-
creëerde tuinzaal, uniek voor Oost-

Nederland, biedt u de mogelijkheid

zowel 's zomers als 's winters te ge-
nieten van een sfeervolle dag of

avond.

De bij avond verlichte tuin is het de-
cor voor uw feest. De royale glazen

schuifdeuren en een ingenieuze dak-

konstruktie, die moeiteloos geo-

pend kunnen worden, vormen de

enige scheiding tussen de aantrek-

kelijkheid van buiten en de behaag-
lijkheid van binnen.

Kortom: gezelligheid en sfeer in
elk seizoen.

Party-Restaurant "De Smid"
heeft alles in huis voor uw receptie,

huwelijks- of personeelsfeest, even-

tueel met barbecue, koud/warm

buffet, diner, gourmet of oudhol-

landse spelen van 25 tot 150 perso-
nen. Net wat u wilt, keurig

verzorgd, piekfijn geregeld voor
u en uw gasten.

P A R T Y R E S T A U R A N T

Dl SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293
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Alarmkreet van W. Wichers van "Sursum Corda":

"Maak ons niet muziekdood"
Niet alleen kritiek van de Stichting Wel/ijn Ouderen aan het adres
van het gemeentebestuur, ook de plaatselijke muziekvereniging
"Sursum Corda" roerde by monde van dhr. W. Wichers danig de
trom.

Dhr. Wichers: "Bij 'Sursum Corda'
namen we zelfde muziekopleiding ter
hand. Dit doen we met 5 leerkrachten
(ca. 40 leerlingen). De kosten bedra-
gen f 20.000,-, waaraan de gemeente
door subsidie (50%) aan mee zou be-
talen.

Nu heeft 'Concordia' (de andere mu-
ziekvereniging in Vorden, red.) een
aantal leerlingen op de muziekschool.
De gemeente wil haar best doen er
nog meer leerlingen te plaatsen. Pri-
ma! Maar wat wordt er voor onze ver-
eniging tegenover gesteld? Wel, een
korting. Een korting die jaarlijks 40%
bedraagt. In geld uitgedrukt 8000 gul-
den! Waarom wordt er nergens ge-

sproken over het helpen van 'Sursum
Corda'? Of moeten wij onze 40 leerlin-
gen ook naarde muziekschool sturen,
hetgeen ons duizenden guldens per
jaar zou schelen!"

"Als extraatje komt er nog een voor-
stel van burgemeester Vunderink en
wethouder Slingenberg om een be-
drag uit de SKW te halen en dit toe te
voegen aan de budgettaire ruimte.
Dat is voor ons het toppunt. Een dolk-
steek in de rug van de vereniging. Ze-
ker voor de onze", aldus dhr. Wichers.
"Maak ons niet overspannen of ge-
spannen door zonder overleg van al-
les te roepen. Maak ons alsjeblieft niet
muziekdood", aldus Wichers.

Wethouder J.F. Geerken (CDA):
"Blij dat meerderheid weMjnscommissie
mijn standpunt deelt"

30 mille voor welzijnssector
"Cultuur, Kunst en Welzijn mogen in Vorden meer aandacht hebben.
We stellen voor bijvoorbeeld het verplaatsen van de Gems vier ton be-
schikbaar, 4 ton voor een bevoorradingsweg en diverse bedragen voor
andere doeleinden. Dan spreek je bij elkaar al gauw over zo'n 1,5 tot 2
miljoen gulden.
Natuurlijk worden die gelden voor goede doeleinden uitgegeven. In
verhouding hiermee komt de Vordense bevolking tekort wanneer het
gaat om cultuur, wel/ijn e.d. Ik ben dan ook blij dat de meerderheid
van de commissie Wel/ijn mijn standpunt deelt."

Aldus een verheugde wethouder J.F.
Geerken woensdagavond aan het slot
van het debat over de vraag hoe een
bedrag van 30.000 voor de welzijns-
sector moet worden verdeeld.
Dit bedrag is als stelpost Welzijn door
de raad in juni na een motie van de
PvdA opgevoerd in de meerjarenbe-
groting.
De meerderheid van het college
(Burg. Vunderink en wethouder Slin-
genberg) wil een bedrag van f 18.000^-
van de korting op de welzijnsuitkering
ten laste brengen aan de stelpost Wel-
zijn. Wethouder Geerken is van me-
ning dat de volledige 30 mille gebruikt
moet worden voor Welzijn.
Dhr. W.B.J. Lichtenberg (CDA) en D.
Wempe (PvdA) onderschreven de
zienswijze van het minderhcldsvoor-
stel. Hij vond wel dat de 18 mille niet
alleen ten laste van de stelpost Welzijn
gelegd moeten worden maar hier ook
de sportverenigingen bij in te betre-
ken. "U vult zelf maar iri hoe u wilt
korten", zo sprak hij.

De meerderheid van de commissie
Welzijn wenste in tegenstelling tot het
collegevoorstel wel 15.000 gulden in
een Fonds Kunstaankopen te storten.
Devcommissie was eensgezind in haar
advies om een bedrag van 1500 gulden

beschikbaar te stellen voor exposities
op scholen. Hetzelfde gold voor het
voorstel van het college om 1500 gul-
den beschikbaar te stellen voor cultu-
rele voorstellingen voor scholen. Ook
hier toonde de commissie zich eens-
gezind in haar advies.
In tegenstelling tot het meerderheids-
voorstel van het college om geen sub-
sidie beschikbaar te stellen voor cultu-
rele aktiviteiten.

Hier schaarde de commissie zich in
meerderheid achter het minderheids-
voorstel van wethouder Geerken om
wel 12.000 gulden aan te wenden voor
culturele aktiviteiten. Dhr. Branden-
barg (VVD) vond deze subsidie niet
nodig. "De Vordense verenigingen
trekken zelf voldoende belangstel-
ling. Voor andere voorstellingen kan
men in Zutphen en Doetinchem te-
recht. In de 'buurt' is genoeg te doen",
aldus dhr. Brandenbarg.
Dhr. O. Wempe (PvdA): "Ik wil best
met een expiriment starten. Laten we
maar proberen weer wat op poten te
krijgen in Vorden."

"In goed overleg met het bestuur van
het Dorpscentrum is dit best te doen",
zo voegde dhr. Lichtenberg hier aan
toe.

Commissie Welzyn:

Maaltijden
Tafelfle-Delge
moeten doorgaan
Evenals in de commissie Financiën/
Openbare werken ook in de commissie
Welzyn woensdagavond een uitgebrei-
de discussie over de subsidiëring aan de
Stichting Welzyn Ouderen. In tegen-
stelling tot het collegevoorstel adviseer-
de de commissie om voor 1987 aan de
Stichting Welzyn Ouderen een subsi-
die voor gecoördineerd ouderenwerk te
verlenen van f 7.000,- (het college stel-
de een bedrag van f 585,- voor, zjjnde l/
12 deel).

De commissie was tevens van mining
dat de maaltijden van "Tafeltje-Dek-
je" door moeten gaan. Het aantal
maaltijden is nl. geen 6200 (waarvoor
subsidie is verleend), maar 7000.
"Snel betalen", zo luidde het advies
van de commissie.

De meerderheid van de commissie
onderschreef tevens het collegevoor-

stel om aan de Stichting Welzijn Ou-
deren voor deperiode l december
1987 tot l december 1988 een subsidie
van 28.000 gulden te verlenen, voor
het in dienst hebben van een part-
time beroepskracht en voor overige
kosten van gecoördineerd ouderen-
werk. Dhr. O. Wempe (PvdA) kwam
tot een ander advies. "Niet alleen
28.000 gulden voor 1987, maar ook
28.000 gulden voor 1988", zo sprak hij.

Tijdens het "inspreken" (De Stichting
Welzijn Ouderen was deze avond op-
nieuw op volle "oorlogssterkte" aan-
wezig) stelde de sekretaris dhr. J.C.
van der Laag dat de minister van
WVC genoemd bedrag ook in 1988
beschikbaar zal stellen. En daar
klampte dhr. Wempe zich aan vast.

werden koekjes en allerlei andere lek-
kernijen gebakken.
Dit alles in het kader van "Kado voor
de Wehme". Het was jammer dat de
weersomstandigheden het een beet-
je lieten afweten, zodat de belangstel-
ling voor de bazar in "Villa Nuova"
wat tegenviel. Desondanks bedroeg
de totaalopbrengst 2100 gulden.

Dans- en showavond
met "Madrahasj" voor
10e keer uitverkocht
De dans- en showavond op vrijdaga-
vond 11 december is voor de 10e keer
totaal uitverkocht.
Het is dan ook vrij uniek dat één en
dezelfde artiest, in dit geval Ma.dra-
hasj, elke avond een volle zaal "de
Herberg" weet te boeien met zijn hyp-
nose- en fakirshow.
In kombinatie met een goed orkest
blijken deze avonden toch bijzonder
goed aan te slaan bij de liefhebbers
van een gezellig avondje uit.

Zaterdag 2 april zal wederom worden
opgevuld met een dergelijke avond; ge-
zien de reserveringen die nu al binnen
/ijn van een aantal groepen die voor 11
december teleurgesteld moesten wor-
den.

• IN VOGELVLUCHT •

• Cursus IVN-gids
De IVN afdeling Lochem en Zut-
phen-Warnsveld gaan gezamenlijk
een cursus houden voor opleiding tot
IVN-gids. De gediplomeerde gidsen
moeten goed thuis zijn in zaken van
natuur en milieu, de samenhang tus-
sen allerlei verschijnselen kennen en
weten l^fee al die dingen waar ze zelf
zo war^rvoor lopen over kunnen
brengen.
De cursus duurt van l maart 1988 tot

november 1989, ll/2 jaar dus en wordt
gehouden in "'t Onderschoer", Beu-
kenlaan l inBarchem.De lesavonden
vallen in principe op de Ie en 3e dins-
dag van de maand, met een uitloop
naar de 5e dinsdag rond vakanties en
feestdagen, om de "gaten" op te vul-
len. Werkmorgens en een dagexcursie
op zaterdag.

Wilt u meer inlichtingen? Of wilt u ze-
ker zijn van een plaats? Zou u wel mee
willen doen, maar moet u er toch nog
even over denken? Voorkom dan te-
leurstellingen en bel het cursusteam:
Herman ten Grotenhuis (05750)
22045, Hinke de Klerck (05753) 7304,
Peter van der Steuyt (05750) 26752 of
Ineke van Vlimmeren (05752) 2919.

• Lezing met dia's Ned.
Reisvereniging

Voor de tweede maal in dit seizoen zal
een lezing met dia's worden gehou-
den en wel deze keer over Indonesië.
Diegenen die hiervoor belangstelling
hebben, worden verwacht in "de Han-
zehof" te Zutphen op maandagavond
30 november a.s. De lezing heeft als
onderwerp: "Het volk van Indonesië,
hoe ze leven, wonen en werken". De
reis begint in de buurt van Bandoeng.
Dan langs de theeplantages. Naar de
krater van de Tankoeban Prahoe, de
treinreis van Djokjakarta en naar de
Borobudoer.
Tevens zullen we Bali zien met zijn ve-
le tempels, dansen en gebruiken en
zullen Medan en de omgeving van het
Toba meer bezoeken. Tot slot zien we
nog iets van Singapore.

Niet alleen het onderwerp, maar ook
de persoon van de spreker, dhr. H J.
Boezewinkel, staan garant voor een
boeiende avond naar een land, waar-
aan zelfs diegenen, die er nooit ge-
weest zijn, met een zekere heimwee
denken.
Leden van de Ned. Reisvereniging
worden eerder in "de H J^hof' ver-
wacht voor een korte leWnvergade-
ring. Leden hebben gratis toegang;
niet-leden betalen f3,50.

Alle voorspellingen ten sp|jt steeg het aantal kerk- en receptiebezoe-
kers bij gelegenheid van het afscheid van dhr. Bekker, directeur van
de basisschool "de Kraanvogel", die van de VUT wil gaan genieten,
tot ongekende hoogte.
Het begon 's morgens met een volle St. Antoniuskerk op de Kranen-
burg waar jong en oud van de Kranenbürgse gemeenschap en ver
daarbuiten zich voor de kerkelijke viering verzameld had. Het kinder-
koor zong het hoogste lied en ontroerend was de bloemenhulde aan
het eind van de viering, waarbij de jarige afscheid nemende meester
/ijn negenenvijftigste levensjaar met een even groot aantal rozen,
hem door de schoolgaande jeugd aangeboden, zag beloond.

Bewoners en personeel van "Villa
Nuova" zijn de afgelopen weken druk
in de weer geweest met het onder-
meer maken van Kerst-Nieuwjaars-
kaarten, diverse breiwerkjes e.d. Er

De receptie, hem door zijn Bestuur
aangeboden, as overweldigend. Het
was een ononderbroken komen en
gaan en naar schatting een aantal van
550 oud-leerlingen, autoriteiten, ou-
ders, vrienden en relaties maakten
hun opwachting bij dhr. Bekker.

Uiteraard ontbraken de toespraken
niet.
Bijzondere vermelding verdient de zo
treffend geformuleerde toespraak van
dhr. Fonhoff, rijksinspecteur van het
Basisonderwijs, die het begrip "Sa-
menwerkingsschool" voortreffelijk
uitwerkte. Zijn woorden riepen een
voelbare indruk en een warm applaus
op.
De edelachtbare heer Burgemeester
van Vorden in gezelschap van diens
echtgenote was eveneens een zeer ge-
waardeerde gast. Hij prees de vele
goede contacten die hij met de schei-
dende directeur mocht hebben en on-
derhouden. Met zichtbaar genoegen
memoreerde hij o.a. de onlangs op
gang gekomen nieuwbouw in het
buurtschap, een onmisbaar gegeven
voor de toekomst van een kleine plat-
telandsschool.

Mevr. Sueters-Sessink verwoordde de
historische aspecten uit de periode
1951-1987. Daaruit bleek hoe snel
veranderingen kunnen plaatsvinden.

Mevr. Nijhoff, directrice van de plaat-
selijke LHNO-school, sprak mede na-
mens dhr. Paas, directeur van de Vor-
dense Biologisch-Agrarische school.
Zij prees de prettige contacten die de
scheidende directeur met het vervolg-
onderwijs onderhield.

Dhr. Overmars, directeur van de R.K.
Basisschool "de Vordering" sprak na-
mens alle collega's van het Basison-
derwijs. H ij memoreerde eveneens de
goede samenwerking.
Mevr. Kamperman-ten Arve, be-
stuurslid, hield een bespiegeling over
de 2 één-eeuw-oude lindebomen voor
de oude school die, schaduwgevend
als zij waren, helaas niet méé konden
naar de nieuwbouw.
Zij eindigde met het aanbieden van
één lindeboom voor planting in de
tuin van dhr. Bekker en één linde-
boom voor planting op het terrein van
de nieuwe school. Een uitermate goed
voorbeeld van milieubewust hande-
len, dat navolging verdient.
Mevr. Berentsen-Borgonjen bood uit
naam van het Oudercomité een door
een familielid vervaardigd waterverf-
schilderij van de oude school aan, dat
aller bewondering mocht oogsten.
Freiherr von Mengden besloot de
sprekersrij met flitsen uit het verleden
en enkele toekomstverwachtingen.

Na het dankwoord van dhr. Bekker
verscheen plotseling St. Nicolaas ten
tonele. H ij bood namens de Vordense
Winkeliersvereniging een attentie aan
en reisde vervolgens snel door naar
Ruurlo.

Omstreeks 15.30 uur was een ruim
drie uur durende receptie voorbij en
na afloop werden in dezelfde ruimte
door een aantal oud-leerlingen plan-
nen gesmeed vooreen volgende "hap-
pening", te weten een reünie van een
groep leerlingen van een bepaalde
leeftijd. Mogelijk wordt ook dit een
feestelijk en vooral gezellig Kranen-
burgs gebeuren.

Speciaal
Kerstnummer
Contact
Dit jaar komen wij met een speciaal Kerstnummer welke wij
verspreiden in het hele verspreidingsgebied van Contact dus
in Vorden, Hengelo, Keijenborg, Baak, Steenderen, Warns-
veld, Wichmond, Vierakker, Ruurlo, Barchem e.o. De ver-
spreiding vindt plaats per PTT in een oplage van ca. 15.000
exemplaren.
Dit nummer zal uitkomen in de week van 14 t/m 18 decem-
ber. Advertenties hiervoor dienen donderdag 3 december in ons
bezit te /ijn.

Verspreiding Contact december
en eerste weken januari 1988
Contact Warnsveld en Hengelo. In verband met de verhuizing
en opening zullen deze bladen niet verschijnen in week 49
(30 nov.-4 dec.), week 52 (21-25 dec.) en week 2 (4-8 jan. '88).

Contact Ruurlo en Vorden. ledere week normale versprei-
ding. Wij verzoeken belanghebbende berichten, adverten-
ties etc. vroegtijdig in te leveren.

De Redactie.

Begroting vastgesteld
De gemeenteraad Vorden heeft maandagavond de begroting voor
1988 vastgesteld.
Nieuw element in de begroting is de twintig mille die de gemeente in
1988 gaat uittrekken voor het milieu. Dat besluit werd genomen nadat
de raad zich had uitgesproken over een desbetreffend voorstel van de
PvdA.
Het PvdA-amendement op een collegevoorstel de saldireserve met
20.000 gulden te versterken kreeg steun van de WD-fractie.

Het CDA was er evenmin voor de sal-
direserve aan te vullen, maar koos
voor een ander alternatief. In een
amendement stelde CDA-fractie-
voorzitter M. Aartsen-den Harder
voor de 20.000 gulden te reserveren
voor de aanleg van een fietspad langs
de Ruurloseweg. Het bedrag wenste
het CDA aan te vullen met nog eens
tien mille door het college bedoeld
voor vervanging materieel gemeente-
werken.

Amendementen
Twee andere amendementen die door
de PvdA werden ingediend haalden
het niet. Zo werd na een breedvoerige
discussie besloten alsnog akkoord te
gaan met het collegevoorstel voor
1988 een bedrag van 9.500 gulden
voor voorlichting in de begroting mee
te nemen naast het structurele bedrag
van 3.000 gulden voor bestaand be-
leid.
W.M. Voortman (PvdA) benadrukte
dat in juni van dit jaar tijdens de be-
handeling van de meerjarenbegroting
een principiële uitspraak is gedaan om
naast de 3.000 gulden voor de post
voorlichting jaarlijks een bedrag van
10.000 op te voeren. Door de raad is in

juni vastgesteld dat dit bedrag ook
geldt voor de begroting 1987. De
PvdA wenst de tien mille die in 1987
niet zijn uitgegeven wel voor 1988 te
behouden. Temeer daar de meerja-
renbegroting in de dekking voorziet.
"Wat is anders de status van een meer-
jarenbegroting?" vroeg Voortman
zich af. Het CDA schaarde zich achter
het standpunt van de PvdA.

Nadat burgemeester Vunderink dui-
delijk had gemaak, dat aan de hand
van een collegevoorstel het bedrag
van 10.000 gulden in 1988 geput kan
worden uit de post onvoorzien, kwa-
men de partijen op één lijn.

Onderkeldering Koetshuis
Voor uitbreiding van de archiefruimte
denkt het Vordense college een be-
drag nodig te hebben van 175.000 gul-
den. De inrichtingskosten komen
daar nog bovenop. De benodigde
ruimte kan worden gerealiseerd in
een te bouwen kelder onder het
Koetshuis. De kelder kan worden aan-
gelegd gelijktijdig met de op handen

zijnde verbouwing van het Koetshuis
ten behoeve van de afdeling ruimtelij-
ke ordening/bouwtoezicht.
Hoewel ook hij aanvankelijk erg van
de prijs was geschrokken, verklaarde
M. Groen (WD) na bestudering van
het ambtelijke advies tot de conclusie
te zijn gekomen, dat onderkeldering
van het Koetshuis de beste oplossing
is. Het CDA gaat ervan uit dat de ver-
bouwingskosten in feite veel te hoog
zijn. Een standpunt wil de fractie pas
innemen na betere bestudering van
het onderwerp, aldus mevr. Aartsen,
die voorstelde het onderwerp op 15
december opnieuw in de raad te be-
spreken.
Het CDA toonde zich bereid de finan-
ciële ruimte voor het collegevoorstel
te handhaven. In een amendement
stelde het PvdA voor de huidige kluis-
ruimte uit te breiden, zodat de ver-
bouwingskosten beperkt kunnen blij-
ven tot 72.000 gulden. Het amende-
ment kreeg geen steun van de andere
fracties.

WD verbaasd
"Na de behandeling van de meerja-
renbegroting in juni worden wij vana-
vond opnieuw geconfronteerd met
het houden van algemene beschou-
wingen. Daarvan zien wij het nut ab-
soluut niet in. Twee keer per jaar is te
veel van het goede en wij hebben ons
daar dan ook bewust van gedistan-
tieerd." Dat zei de liberaal M. Groen
gisteravond tijdens de begrotingsbe-
handeling 1988 in het Vordense ge-
meentehuis.
Groen sprak de woorden nadat zijn
fractievoorzitter Tjoonk zijn verba-
zing had geuit over de lengte van de
algemene beschouwingen van de an-
dere fracties.
Mevr. M. Aartsen (CDA) vroeg zich af
of het wellicht zinvol zou zijn het
voorlezen van de algemene beschou-
wingen achterwege te laten.
Burgemeester Vunderink achtte dit
punt goed bespreekbaar, maar wees er
gelijktijdig op, dat alle betrokkenen
dan tijdig de informatie in huis moe-
ten hebben.

Overeengekomen werd dat de aanpak
van de begrotingsbehandeling in de
commissie algemeen bestuur zal wor-
den voorbesproken.



Drukkerij JA/ccvcrs verhuist
Eindelijk is îet zover,

vanaf maandag 30 november zijn wij in ons
nieuwe pand gehuisvest.

U kunt ons dan vinden op het adres:

Ook ons telefoonnummer is dan gewijzigd:
Het telefaxnummer is:

Het postbusnummer blijft:

Nieuwstad 30a Vorden
op een steenworp afstand van ons oude adres.

05752-1010
05752-1086
22, 7250 AA Vorden
Wij verzoeken u de aan ons gerichte post altijd te
adresseren met het postbusnummer.

o.

Onder architektuur van het bureau Heijink
is aan de Nieuwstad een pand verschenen

waar Vorden trots op kan zijn.
Om het ook van binnen te bekijken zult u

nog even geduld moeten hebben
tot de volgende data:

donderdag 17 december officiële opening
vrijdag 18 december open huis/receptie:

zaterdag 19 december open huis:
voor genodigden

voor belangstellenden van 10.00-13.00 uur

Wij hopen u op één van deze dagen te begroeten.

Direktie,
L.G. Weevers/J.G. Weevers-Oonk



mode
zoekt wegens vertrek van een onzer medewerkers
een fulltime

VERKOPER (m/v)

- Kunt u goed met mensen omgaan?
- Bent u ca. 20 jaar?
- Heeft u een gerichte opleiding?
- Heeft u (mogelijk) ervaring in onze branche?

Wellicht bent u degene die wij zoeken

Sollicitaties:
schriftelijk met pasfoto en curiculum vitae aan:
Visser Mode b.v. t.a.v. dhr. Elbrink,
Burg. G alleestraat 3, 7251 E A Vorden.

Uw voordeel bij de Winterschilder:

Fl 50,- premie
per man per dag!

U krijgt een premie als we uw huis van binnen
opknappen: 50 gulden per man, per dag!

van 23-11 t/m 18-12 1987 en
van 04-01 t/m 18-03 1988

Voor niet-partikulieren is de winterpremie f 35,-

W/j maken méér van uw huis
en dat kost deze winter minder.

Uw Winterschilder

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1 523

Meester schilders.

Toffe pantoffel in modekleuren met "bont'
rand. Bijna te geef! Kadoprijs.

15,-

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

Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehou-
den. Hij staat met z'n 24-uurs service
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

Burg. Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

. 7251

fons Jansen ™°
erkend gas- en watertechnisch
installateur —- "Installatie en

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

M',

SINT NIKOLAAS 1987

•k VORDEN heeft een grote

Sint Nikolaas aktie
van 13 november tot en met 5 december

* VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen

* VORDEN brengt uw

gewonnen prijs thuis

* VORDEN heeft een

gezellig koopcentrum

ie VORDEN telt wel 50 zaken met een

breed assortiment
én voor ieders beurs

* VORDEN geeft U een

persoonlijke bediening

ie VORDEN heeft nog ruime

parkeergelegenheden

Waarom dan niet uw
inkopen doen in Vorden

«6«a

ïoo"
P>
'i**!.

ons

-o

zijn

Heren stretch corduroy pantalons
in vele kwaliteiten, prijzen, kleuren, maten
en merken. Wij geven speciaal voor Sint nu
op alle pantalons *%f\ f\f\

een korting van 4lU,UU
Ze zijn er reeds vanaf 29,50.

Heren flanel overhemden
een fantastisch geruit overhemd
sterk en warm
onze normale prijs is 19,95,
SINT TOPPER slechts 15,-

Dames blouses
alleen deze week geven wij op alle dames
blouses een korting speciaal r^f^/
voor Sint, van maar liefst ^U/O

Kinder corduroy broeken
een ijzersterke breedrib corduroy in
gewassen kleur blauw, maat 122/176.
onze normale prijs is 29,95- ft ftc

als SINT TOPPER slechts l 9,00

Remos sweaters
een zeer mooi uitgewerkt merk
sweatshirt met knoop of ritssluiting,
ze zijn er in verschillende kleuren,
dit sweatshirt moet je zien!
onze normale prijs is 39,95 o c
als SINT TOPPER nu slechts £.D

Kinder en baby pyama's
badstof kinderpyama maat 122/188
pracht kwaliteit ior
normaal 22,50, SINT TOPPER l 9,

Tricot baby pyama maat 62/86
leuke opdruk, normaal 9,95 _ -. _
SINT TOPPER: slechts 7,95

Kinder kol pulli
in vele uni kleuren, een zeer mooie
kwaliteit, maten 116/176
onze normale prijs is 25,-^. ̂  c/
als SINT TOPPER l Z,O(

Kinder sweaters
met verschillende opdruk

maat 86/122

onze normale prijs is 15,-
als SINT TOPPER nu slechts 9,95

dinsdag 1 t/m vrijdag 4 december tot 21.00 uur
dinsdag 22 en woensdag 23 december

JOCHIES, SIOUX, EMMENOLO

4»,neker;
Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

<&

'Pinoccfuo

Voor Sint Nicolaas

* Boterletters
* Amandelstaven
* SpeClllaaS, dik en groot, etc.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

De bazar met als doel "Kado voor de Wehme "is bijzonder
geslaagd. Onze bewoners hebben er veel plezier aan
beleefd. Het gezamenlijke personeel heek zich ook
volledig ingezet. Wij danken de mensen die onze bazar
bezochten en de opbrengst was: f o i c/\ _

Dit zijn de uitslagen van de prijzen:

Naam pop: Maaike, gewonnen door: G. Gerritsen

Leeftijd verplegend personeel Villa Nuova: 1121
1. Ans Korenblek, horloge
2. Gerry Heebink (1119), tafelkleed
3. Marjet Boes (1115), koekjestrommel

Inschrijving verloting:
1. Mevr. v.d. Schoot, kussen
2. G. Loman, clown
3. A. Boersma, fles wijn

Bewoners en Personeel van Villa Nuova

LMB VORDEN B.V.

SELZ Silo's van hout
Niet duur

wel duurzaam.
Reeds velen door ons geplaatst.

Wilt u er meer van weten?
Bel 05752-3163
Industrieweg 13

EEKMARKE
VAIfWEIDE" Azalea 6,50

2 Calanghoë 5,-

1 bos Chrysanten 4,— 2 bossen voor 7,—



PRIJSVRAAG SPALSTRA AT
Doe mee aan de grandioze foto-
zoek-wedstrijd in de Spalstraat te
Hengelo (Gld.)

Wat moet u doen?
Van alle ondernemers uit de Spalstraat vindt u
hieronder een detail-foto afgebeeld. Bekijk ze
goed en probeer de juiste naam bij het juiste
plaatje te vinden.
Alle foto's zijn voorzien van een cijfer. Onder

deze foto-serie vindt u de namen van alle
ondernemers die aan deze prijsvraag
meedoen. Vul nu bij iedere naam het juiste
cijfer in.

Inleveren
Knip vervolgens de onderste strook van deze
pagina uit met daarop uw oplossing. Vergeet
vooral niet uw naam, adres, woonplaats en
telefoonnummer in te vullen. Daarna kunt u
de strook uiterlijk tot woensdag 9 december

inleveren bij één van de deelnemende
ondernemers.

Wat zijn de prijzen?
Dit zijn de prijzen die er te verdienen zijn:
2 prijzen van ƒ 50,- aan H.K.M, waardebonnen
4 prijzen van ƒ 25,- aan H.K.M, waardebonnen

10 prijzen van ƒ 10,- aan H.K.M, waardebonnen

De prijswinnaars krijgen zo snel mogelijk
bericht.

DOE

B.W. Grotenhuys & Zn.
Manufacturen en woninginrichting

't Averenck Café-restaurant-zalen

Hans Temmink Vakfotografie

Leemreis
Hotel-restaurant annex slijterij

De Drievetol Speelgoed en hobby

Roozegaarde Sport en mode

Smikkel-In

Köhler-Wissink
Horlogerie-goud-zilver-optiek

Video- Inn

Harmsen Vakschilders

Jozef Schabbink 'n Beste bakker

Derksen Kleding

Ordelman & Dijkman Installateurs

Joop Kuipers
Bloemen-groente en fruit

De Dierenshop Staatsloterij

De Zwaan Café-bar-diskotheek

Winters Installatiebedrijf

't Hoekje Café-restaurant

De Chinese Muur
Chinees- Indisch restaurant
E.J. Weustenenk
Dames-herenkapper-rookartikelen

Langeler Hotel-restaurant-café

Rabobank

Welkoop

Lentferink
Jeans-konfektie-herenmodes

Van Ochten Apotheek

Boerman Lederwaren

Rietman Sigarenmagazijn

A. Groot Kormelink
Horlogerie-goud-zi l ver-optiek
Gerrits-Lammers Assurantie en
makelaardij o.g.-NMS agentschap

\
\ Vul hier het juiste cijfer in

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

Tijdens de Sint Nicolaas-koopavonden
maken we het in de Spalstraat echt
gezellig. U wordt verrast dooreen
fantastisch draaiorgel dat alle bekende
Sint Nicolaasliedjes op een gezellige
en originele wijze ten gehore zal
brengen.
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Speciale gast uit New York
op "Blues-party"!!

Zwarte parel Rosay, de internationale jazz- en blueszangeres met een
stembereik van 4/2 oktaven (!) is door de Stichting HAM-Party ge-
contracteerd voor een live-optreden a.s. zaterdag in het Dorpscen-
trum!
Rosay zal samen met Louisiana Red en Rosa King zorgen voor een
puur swingende avond. Voldoende ingrediënten voor een ware blues-
happening in Vorden!
"the Genius of Blues" Louisiana Red en de swingende tenorsaxofo-
niste/zangeres Rosa King werden vorige week reeds in Contact
beschreven. Onderstaand het verhaal van Rozaa Wortham, oftewel
Rozaa Jean, ofwel... ROSAY!

Rosay
In juli 1977 kwam ze naar London
voor vakantie. Toen ze voor de gein in
de Empress Club in Londens Mayfair
zong, werd ze ter plekke voor plaatop-
names en een toernee door Engelse
clubs gekontrakteerd. Geen wonder,
want sinds haar 7e jaar is Ro^ay geïn-
teresseerd in show. Ze nam zang- en
dansles, trad op in enkele Broadway-
shows (zoals "Let my people come"
en "Two gentlemen of Verona") en
speelde een rol als hét meisje "Sugar
Tits" in de internationale succesvolle
film "Leadbelly".
In de tijd dat ze in Londen woonde,
produóeerde ze samen met Jonathan
King, componeerde haar eigen liedjes
en werkte aan een musical.

In de tussentijd nam ze twee LP's en
een single op. Drie maal werd Rosay
in Buckingham Palace ontboden,
waar ze elkens voor de Engelse ko-
ningsfamilie een concert gaf. Later
verhuisde ze naar Wenen.

Voorde Oostenrijkse muziekwereld is
Rosay allang geen onbekende meer.
Zo ook in Duitsland. Bij haar eerste
Berlijnbezoek heeft de zender SFB
(SenderFreiesBerlin) een studio-con-
cert uitgezonden van Rosay met de
SFB-Big Band o.l.v. Paul Kuhn. Bo-
vendien werden opnames gemaakt in
het Berlijnse café "Quasimodo" waar
ze samen met saxofonist Pony Point-
dexter een muzikale sessie brengt.
Bij "Karten International 1979" verte-
genwoordigde ze haar geboorteland,
de USA en wint de Ie prijs. Verschil-
lende TV-stations produceerden, in
aansluiting op deze gebeurtenis, TV-
films met deze getalenteerde Ameri-
kaanse. Toe rnees voeren haar door Ja-
pan, Engeland en Amerika, waar ze al-
weer enige jaren woont.

Blues-party, zaterdagavond 28 no-
vember a.s. in het Dorpscentrum te
Vorden. Entree f 12,50. Voorverkoop:
café "de Herberg", Vorden.
Organisatie: Stichting HAM-Party.

Politievaria
Op woensdag 18 november werd aangifte gedaan van vernieling van een ruit
van een kantoorpand aan de Ruurloseweg te Vorden. De ruit werd stukgegooid
met een steen. Dader(s) nog niet bekend.
- Er werd eveneens aangifte gedaan van vernieling van een ruit van de depen-
dance van de landbouwschool aan het Wiemelink te Vorden. Ruit was vernield
m.b.v. een steen. Door een getuige was op 17 november omstreeks 20.30 uur
glasgerinkel gehoord. Toen deze naar buiten was gelopen waren er enkele jon-
geren weggereden op de fiets. Onderzoek is nog in volle gang.

Op donderdag 19 november werd aangifte gedaan van diefstal van een neuswiel
van een caravan. De caravan stond op het terrein van camping "de Wientjes-
voort" te Vorden.
- Ook werd aangifte gedaan van vernieling van een brievenbus door bewoners
van het Jebbink. M.b.t. deze zal extra aandacht worden besteed aan dergelijke
gevallen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken bij cafeteria "te Heur-
ne" te Vorden. M.b.v. een breekvoorwerp werd aan de achterzijde van het pand
een raampje geforceerd. Vervolgens werd uit het pand een hoeveelheid geld en
rookwaar ontvreemd. Sporen van dader(s) ontbreken nog.

Op vrijdag 20 november vond op de kruiging Almenseweg-Mispelkampdijk te

Vorden een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Door de bestuurder
komende vanaf de Mispelkampdijk werd geen voorrang verleend aan de be-
stuurder rijdende op de Almenseweg. Beide voertuigen werden door deze aan-
rijding beschadigd.
- Er werd een meisje uit Vorden (10 jaar) lastig gevallen door een jongen op een
bromfiets. Zij was op weg naar huis. Onderzoek naar de dader is in volle gang.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd uit een werkplaats aan de Burg. Gal-
leestraat (oude kaasfabriek) een hoeveelheid gereedschap gestolen. Van het
pand werd een ruit vernield en werd het pand ingeklommen. Van dader(s) ont-
breekt nog elk spoor.

Bij een woning aan de B. van Hackfortweg werd een heg vernield in de nacht van
zaterdag op zondag. Van dader(s) is tot op heden niets bekend.

Op zondag 22 november, omstreeks 14.15 uur, vond een aanrijding plaats op de
Hengeloseweg te Vorden tussen twee personenauto's. Oorzaak: voertuigen re-
den achter elkaar. Toen het voorste voertuig afremde om af te slaan werd dit te
laat door de hem achter hem rijdende bestuurder opgemerkt, die vervolgens
achter op dit voertuig reed. Beide voertuigen werden hierdoor beschadigd.
- Er werd op zondag op de Ruurloseweg een ree aangereden door een perso-
nenauto. De auto werd hierdoor aan de rechter voorzijde beschadigd. Ree is
weggelopen.

Op maandag 23 november werd op de Hekkelerdijk door een personenauto een
ree aangereden. De auto werd hierdoor beschadigd. Het aangereden ree werd
later dood aangetroffen.
- Ook werd de telefooncel bij het postkantoor te Vorden vernield. Tevens werd
de hoorn van de telefoon meegenomen. Het feit werd gepleegd in het weekend.

In de nacht van zaterdag op zondag werd een antenne van een auto vernield. Be-
treffende auto stond geparkeerd voor de woning van de benadeelde aan de B.
van Hackfortweg. Dader(s) niet bekend.

Resultaten project controle Rijksweg 841
Afgelopen week werden de volgende resultaten geconstateerd:
- 38 personen bekeurd i.v.m. overschrijding max. snelheid; hoogste snelheid
was 44 km/u te hard.
- l persoon bekeurd ter zake van te dicht achter een ander voertuig rijden.
- 11 waarschuwingen m.b.t. diverse overtredingen.
Dit zijn alleen de resultaten van de groep Vorden, mogelijk in samenwerking
met de verkeersgroep Apeldoorn.

Gevonden/verloren
Gevonden: beige lederen halsportemonnee - zwarte poes - bruine herenfiets,
merk Eroba - zware sleepketting voor tractor - 4-armige spin (geel-rood) - grijs
stoffen herenjack merk "Jekkert" - bruin lederen portefeuille met 2 metalen
hoekjes -^2 zilveren kettinkjes (kindermodel) - bruin hondje met hangoren -
grijze w^^jp "Dayto" - zilverkleurig herenhorloge merk "Rads"ÉÊankbiljet
van f 1007
Verloren: zilveren armband, glad model, ca. l cm breed - bruin lederen porte-
monnee met rits, inh. strippenkaart en ca. f 200,- - 6x ondergoed (hemden en
onderbroeken) - Rabo Europas t.n.v. Walgemoet - Mechelse herder met hals-
band "Koorzom" - zilveren of wit gouden schakelarmband, ong. 7 mm breed
merk "ISj^^it" - zwarte herenportemonnee leer, f 130,-.

Veldnamenonderzoek
kan worden afgerond
Een poos geleden heeft het veldna-
menonderzoek in Vorden ter inzage
gelegen. Thans is het zover dat ook
het laatste gedeelte van Vorden, met
name het buurtschap Linde is bezocht
zodat het Veldnamenonderzoek afge-
rond kan worden. In de week van
maandag 30 november tot en met vrij-
dagmiddag 4 december kan men de
resultaten van het totale onderzoek
bekijken. Dit kan tijdens de openings-
uren in de openbare bibliotheek. Het
publiek kan daar eventuele opmerkin-
gen noteren. Dinsdagavond l decem-
ber zijn de veldnaamonderzoekers
zelf in de bibliotheek aanwezig.
Tevens zal er op vrijdagavond 4 de-
cember in het Dorpscentrum een bij-
eenkomst worden gehouden, waarbij
de onderzoekers ook aanwezig zullen
zijn.
Hier wordt namens de vereniging
"Oud Vorden" een kopje koffie aange-
boden en heeft men de gelegenheid
nog aanvullingen te doen. Een ieder is
hier van harte welkom.

Mocht men tot nu toe geen bezoek ge-
had hebben van de onderzoekers,
maar men denkt wel veldnamen of
boerderijnamen te weten of op eni-
gerlei andere wijze informatie te kun-
nen verschaffen, dan kan men kontakt
opnemen met de volgende heren: B.
Bargemen (tel. 1990), J. v.d. Broek
(tel. 1375) of R. Kater (tel. 1668).

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

• IN VOGELVLUCHT"

• Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
belegt vrijdagavond 27 november in
het Dorpscentrum haar jaarvergade-
ring. Bij de bestuursverkiezing stellen
Jan Borgman, Ina Broekgaarden en
Wim Ruesink zich niet herkiesbaar.
Bestuurskandidaten zijn: Henriet
Fokkink, Andre Knoef, Gerrit Rege-
link en Jan Schieven.
Na afloop van de vergadering wordt er
een film vertoond.

• AJK-avond
Dinsdagavond l december vindt er in
het DoFpscentrum een AJK-avond
plaats.-Öp deze avond komt drs. SJ.
Kleve- uit Zutphen op bezoek. Dhr.
Kleve, die werkzaam is bij de Kamer
van Koophandel, zal spreken over het
onderwerp "Wat is en doet de Kamer
van Koophandel en wat kan de KvK
voor U en ons doen?".

• Expositie Riek Schagen
Riek Schagen exposeert gedurende
een drietal zondagen in haar studio
aan de Enkwcg 17a te Vorden be-
staande werken. Dit zal zijn op 29 no-
vember, 6 en 13 december.

• Kleurwedstrijd
"de Vogelvriend"

De kleurwedstrijd, welke de vogelver-
eniging "de Vogelvriend" ter gele-
genheid van haar expositie organi-
seerde, heeft de volgend prijswinnaars
opgeleverd:
Je prijs: Katalinka Groot Obbink,
Ruud Mullink, Marieke van Bolderen,
Mariska Dimmendaal en Barbara te
Vaarwerk - 2e prijs: Geert Jan van
Druten, Rowena Peters, Rob Harms,
Freddy v.d. Mey en Mark Heuvelink -
3e prijs: Ciondea Manueha, Erik Jan-
sen, Wendy Lebbink, N atascha Groot
Obbink en G ijs Wehkamp.
De prijsjes worden door de voorzitter
van "de Vogelvriend" thuis bezorgd.

• Zangkoor
Het gemengd zangkoor "Bubo", be-
staande uit circa 25 personen, heeft tij-
dens een informatieve bijeenkomst in
"de Herberg" dezer dagen voor het
eerst een optreden verzorgd.
Het koor, onder leiding van de voor-
treffelijke dirigent dhr. J. Buunk, gaf
een persiflage op het bekende Vor-
dense volkslied "Er ligt een vriendelijk
dorpje in Gelders Achterhoek".
Het koor oogstte veel bijval.

Reünie Mallorca-reis
van drukkerij Weevers
Op zondagmiddag 29 november is er in hotel "Bakker" te Vor-
den een reünie van de deelnemers aan de Mallorca-reis die
door drukkerij Weevers was georganiseerd ter gelegenheid van
haar 50-jarig jubileum.
Op deze bijeenkomst, die spontaan door de Spanje-reizigers
wordt gehouden, zullen onder andere foto's en dia's worden
uitgewisseld. Het zal ongetwijfeld een gezellig samen/yn wor-
den waar de vele ervaringen die op Mallorca werden opgedaan
nog eens worden opgehaald.

Bij drukkerij Wee vers zijn inmiddels veel aardige reacties
van de deelnemers binnengekomen, soms voorzien van fo-
to's. Dit is zeer op prijs gesteld. Ook Mike Wigger uit Ruurlo
zond een zeer uitgebreid reisverslag, waarin hij zich, vooral
over het natuurschoon van Mallorca, wat verbaasd afvroeg:
"Hoe is het mogelijk dat de natuur zoiets moois gemaakt
kan hebben".

Over dit enthousiasme is men bij Wee vers uiteraard bijzon-
der verheugd. De gasten wordt een gezellige reünie toege-
wenst.

SPORTNIEUWS

• Treffers behoudt
promitiekansen

Wanneer de Vordense tafeltennisvere-
niging 'Treffers" donderdag aanstaan-
de de return tegen Unitas in winst weet
om te zetten is promotie naar de derde
klas vrijwel zeker een feit.
Dit dankzij een benauwde 4-6 zege die
de Treffers uit tegen Unitas behaalde.
In deze ontmoeting verloren de Vor-
denaren de eerste drie partijen zodat
een grote nederlaag in het verschiet
lag. Maar na de vierde partij sloeg de
wedstrijd om en slaagden de Vordena-
ren erin de resterende partijen te win-
nen. S. Hovenkamp en R. Gasper
wonnen tweepartijen, alsmede het
dubbelspel. F. Hovenkamp behaalde
één zege.
De Treffers II speelde uit met 5-5 ge-
lijk tegen Heen en Weer II. Erik Ber-
genhenegouwen en Rody Schouten
zorgden voor elk 2 punten, terwijl
Dieters het vijfde punt behaalde.
De jeugd verloor met 7-3 van ATAK
uit Aalten. Arjan Sprukkelhorst kwam
éénmaal tot winst, terwijl Chr. Wi-
chers tweemaal won.

• Vordense
tafeltenniskampioenschappen

Zondag 24 januari worden de Vorden-
se tafeltenniskampioenschappen ge-
houden. De wedstrijden worden ge-
houden in de grote zaal van "de Her-
berg".
Voor dit "Herbergtoernooi" kan men
voor nadere informatie bellen 05752-
2653.

• NK Veldrijden
Op de jl. zondag gehouden Open Ne-
derlandse Kampioenschappen Veld-
rijden voor recranten te Wanroy, be-
haalde Harry Eggink een fraaie 4e
plaats in de categorie 35+.
Joh. Pardijs werd in deze wedstrijd
13de van de 50 deelnemers.
In de categorie onder de 35 jaar werd
Henk Arfman 20ste van de ruim 50
deelnemers.

• Uitslagen biljarten
Donderdag 12 nov.: VOP I-Kranen-
burg 1:33-37 - vrijdag 13 nov. KOT III-
Kranenburg II: 35-34 - donderdag 12
nov. Excelsior I V-Kranenburg III: 3.4-
37 - dinsdag 10 nov. Kranenburg IV-
De Keu VII: 29-38.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Gestoofd rundvlees "Mexicana"
In de Mexicaanse keuken combineert men gestoofd vlees graag met
pittige zaken, zoals Spaanse pepers en paprika's en met verschillende
groentesoorten en maïs.
Reken voor dit stoofgerecht voor 4 personen op 600 gram rundlappen
of hacheevlees.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Verhit 3 eetlepels (zonnebloem)olie en 35 gram boter. Bak het vlees er
onder voortdurend omscheppen aan alle kanten bruin in.
Voeg er tijdens het bakken eerst l grote grof gesnipperde ui en daarna
2 uitgeperste teentjes knoflook aan toe. Strooi er wat zout en (veel)
grof gemalen zwarte peper over. Doe er daarna het in vierkantjes ge-
sneden vruchtvlees van 2 groene en l rode paprika (zonder draad en
zaadlijsten) en l gesnipperde rode Spaanse peper (eveneens zonder
zaad en zaadlijsten) bij. Schenk er vervolgens zoveel kokend water (of
bouillon) bij dat alles net onder staat. Leg het deksel op de pan en laat
alles gedurende anderhalfuur zachtjes stoven. Voeg eventueel wat ex-
tra water toe.
Doe er vervolgens ca. 300 gram diepvries doperwtjes en 2 deciliter ge-
zeefde tomaten (pomodoro passato) bij.
Laat het geheel gedurende 10 minuten zachtjes sudderen en voeg er
daarna de inhoud van l groot blik of pot maïs bij. Schep alles goed om
en laat de maïs door en door warm worden.
Voeg naar smaak nog wat zout en/of (cayenne)peper toe.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schaal. Strooi er eventueel
nog wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij en zet voor de liefhebbers
een schaaltje met kruidenboter op tafel.

Bereidingstijd: ± 2 uur
Energie per portie: 2550 kJ (610 kcal)



SPORTNIEUWS

• Dames Dash-Sorbo:
0-3 winst in Sneek

De dames van Dash-Sorbo hebben de
lijn van de afgelopen weken doorge-
trokken. Zaterdagmiddag uit tegen
Avero-Olympus II uit Sneek werd een
0-3 overwinning behaald.
"De trainingsarbeid wordt beloond", zo
riep een verheugde trainer Jaap San-
ders na afloop.

Er werd in Sneek nog één lijn doorge-
trokken. Ook dit keer duurde het een
hele poos alvorens Dash was warmge-
draaid. De dames van Avero namen in
de eerste set een 14-5 voorsprong. De
setwinst leek een kwestie van tijd. "Ik
had mij ook reeds met een nederlaag
verzoend, de twee toegestane time-
outs had ik ook al verbruikt", aldus
Jaap Sanders.
Met Carla Jansen aan de opslag deden
de Vordense dames een laatste poging
iets van de achterstand af te knabbe-
len. Carla "serveerde" dermate goed
dat of de bal niet kon worden gere-
tourneerd of de bal vloog via het
Sneek-blok buiten de lijnen. Toen
Dash de opslag weer aan Sneek af
moest staan wees het scorebord 14-
13! Avero was echter dermate nerveus
geworden dat Dash de zege toch nog
kon pakken: 14-16. Een prima presta-
tie!
De tweede set een gelijkopgaande
partij, met dit verschil dat de Vordena-
ren gedurende de gehele set een lichte
voorsprong hadden. Het was mede
aan het blok te danken dat Dash-Sor-
bo een 12-15 setwinst kon behalen.
In de derde set kon Dash ontspannen
verder spelen. Onder het toeziend oog
van international Martje de Vries
speelde Dash een puike partij volley-

bal. Dash won veel ralleys en net als in
de voorgaande sets speelden Elly Nij-
enhuis en Jolande Wentink op de bui-
tenaanvalsposities zeer goed.

"Een verdienste van de gehele ploeg
dat we het spel wisten te dicteren", zo
zei Jaap Sanders tevreden.
De laatste set eindigde in 8-15, het-
geen dus een 0-3 eindstand in het
voordeel van Dash-Sorbo betekende.
Zaterdag speelt Dash thuis tegen
Zwovok '81 uit Zwolle.

Verdere uitslagen Dash
Dames: Wilp 2-Dash 2: 1-3, S VS 5-
Dash3:1-2, Dash 4-Teuge 1:3-0, Dash
5-Harfsen 3: 3-0, Terwolde 2-Dash 6:
3-0, DVO 6-Dash 7:3-0, Hansa 5-Dash
8: 2-1, Wik 4-Dash 9: 2-1.
Meisjes: Dash Al-Almen Al: 3-0,
DashBl-HarfsenBl: 1-2.
Heren: Dash I-Voorwaarts 1: 3-2, Ter-
wolde 1-Dash 2: 3-1, Harfsen 2-Dash
3: 3-0, Dash 4-Bpemerang 3: 1-2.
Jongens: Dash A'l-DVO Al: 0-3, Dash
C l-Voorwaarts Cl: 1-2.

AGENDA

W Vorden
K ompetitieprogramma junioren. Zater-
dag 21 november: Het kompetitiepro-
grammajunioren voor zaterdag 21 no-
vember 1987 is in zijn geheel door de
KNVB afdeling Gelderland afgelast.
Zaterdag 28 november: Vorden Al-
Longa '30 A2 (Lichtenvoorde), MEC
Al (Winterswijk)-Vorden A2, Borden
Bl-Victoria Boys BI (Apeldoorn),
Vorden B2 is vrij, Almen Cl-Vorden
Cl, Zutphen C2-Vorden C2.

Vordense Ondernemers
Vereniging
2e trekking StNicolaasaktie 1987
WINNAARS VLEESPAKKETTEN:

1. Lubbers
2. C.J. Schotsman
3. S ander Spaarwater
4. M. Jansma-Mart
5. Joost Bloemendaal
6. H. Doornink
7. W.B. Bijenhof
8. A.G. Berendsen
9. F. van Zeijst4

10. C. van Boven
11. C. Meijers
12. Harmsen
13. H.G J. Horstman
14. B. Rouwenhorst
15. van Luytelen

Bonendaal 49, Warnsveld
Almenseweg 16, Vorden
Het Jebbink 29, Vorden
Hoetinkhof 131, Vorden
Hengeloseweg 4, Vorden
v. Lennepweg 4, Vorden
Brinkerhof 44, Vorden
Strodijk 9, Vorden
Het Kerspel 30, Vorden
de Moesmate 15" Zutphen
Kervelseweg 21, Hengelo-G.
Rouwbroekweg 4, Warnsveld
Het Jebbink 54, Vorden
Insulindelaan 16, Vorden
de Fluite 44, Warnsveld

WINNAARS VERRASSINGSPAKKETTEN:
1. Keune
2. G.J.C. Oonk
3. Burger
4. G. Oldenhave
5. Wolsheimer
6. F. Roeterdink
7. G.J. Berenpas
8. Bert de Jonge
9. H. KI. Sikking-v.d. Kluit

10. A. Rekers
ll.Oltvoort
12. G. Schouten
13. ter Stege-Versteeg
14. B. Jurriens
15. H.Otten
16. R. Hartman
17. H.W. Sloetjes
18. M. Hesseiink
19. J.AJ. Besselink
20. J.Welsink "
21. J. Sloot
22. J. Korenblek
23. Haanstra
24. G. Rossel
25. mevr. Mekers
26. J.C.H. Boekhof
27. J.G. Krajenbrink
28. Hazekamp
29. Schot
30. Heuvink
31. H W. Sloetjes
32. J. Wissels
33. H. Nijenhuis
34. Groot Roessink
35. Freddy Zelle
36. H. Hesseiink
37. M.J. Verploegh-Thomsom
38. G. Mennink
39. Joh. Groot Jebbink
40. H.Olthof
41. G. Kuenen
42. H J. Ligtenbarg
43. H. Jansen
44. Holtslag
45. A. Dimmendaal

de Eendracht l, Vorden
Nieuwstad 67, Vorden
Brinkerhof 13, Vorden
Peggenhofweg l, Vorden
de Haar 30, Vorden
Zomervreugdweg l, Vorden
Reeoordweg 6, Vorden
't Stroo 9, Vorden
Spoorpad l, Vorden
Decanijeweg 5, Vorden
Zutphenseweg 48, Vorden
Deldensebroekweg 8, Vorden
Mispelkampdijk 18, Vorden
Hoetinkhof 159, Vorden
Mispelkampdijk 7, Vorden
van Heeckerenstraat 15, Vorden
Hanekamp 23, Vorden
van Heeckerenstraat l, Vorden
Het Hoge 63, Vorden
H.v. 's-gravesandestr. 11, Vorden
Enzerinckweg 14, Vorden
Ruurloseweg 36, Vorden
Mulderskamp 7, Vorden
P. v. Vollenhovelaan 18, Vorden
Binnenweg 3, Eefde
de Delle 27, Vorden
Het Jebbink 45, Vorden
Het Jebbink 69, Vorden
Insulindelaan 21, Vorden
Lange Hofstraat 15a, Zutphen
Schuttestraat 8, Vorden
H.K. v. Gelreweg 28, Vorden
Kostedeweg l, Vorden
Julianalaan 11, Vorden
Hoetinkhof 251, Vorden
ïnsulindelaan 31, Vorden
de Hanekamp 31, Vorden
Galgengoorweg 19, Vorden
Lindeseweg 18, Vorden
Galgengoorweg 4, Vorden
Galgengoorweg 5, Vorden
de Steege 18, Vorden
Het Wiemelink 18, Vorden
Constantijnlaan 13, Ruurlo
Onsteinseweg 21, Vorden

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij "d'Olde
Smidse".

Iedere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderda-
gavond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

iedere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in^il d'Olde Smidse.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

NOVEMBER
26 Bejaardenkring
27 Jong Gelre Alg. Najaarsleden-

vergadering Dorpscentrum
28 Bluesparty H AM-Party Dorps-

centrum

DECEMBER
l AJK Dorpscentrum
4 Jong Gelre Bowlen bij Ruighen-

rode
8 KBO gym- en soos-middag.

Sinterklaasviering
11 Jong Gelre Volleybal in het

D,orpscentrum
13 Fietsclub VRTC Veldtoertocht
13 VAMC de Graafschaprijders

Pannekoekenrit 't Pantoffeltje
15 NCVB Kerstviering
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstfeest
17 Bejaardenkring Kerstmiddag
18 Jong Gelre Jaarafsluiting

Dorpscentrum
20 Kerstconcert Gebr. Eijkelkamp in

café Eijkelkamp
21 HVG afd. Dorp Kerstavond
22 KBO gym- en Kerstviering
28 Hollands Glorie Dorpscentrum

JANUARI
5 Nieuwjaarskoffiemiddag Ned.

Bond v. Plattelandsvrouwen
5 KBO Gym Nieuwjaarssoos
5 HVG afd. Dorp Nieuwjaarskof-

fiemorgen
6 NCVB Nieuwjaarsmorgen

10 Koffieconcert Concordia in
Dorpscentrum

19 KBO Gym Jaarvergadering met
gratis bingo

19 NCVB Lezing
23 Pronkzittink Karnavalsver.

De Deurdraejers in de Herberg

A 5 (te mensen
VRam

qypte
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Help UNICEF. Dan. helpt u een eind te maken aan de nodeloze kindersterfte in de wereld.
Koop daarom UNICEF wenskaarten en prentbriefkaarten. Neem voor informatie en ver-

É
koop kontakt op met UNICEF:

1128, Postbus 85857,2508 CN Den Haag,tel.: 070-614601.

Kinderen Rekenen op Ons. Wij Rekenen op U.

Slipper voor mannen. Sterke zool en lamsvacht
voering.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

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

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis.
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!
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