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DOCUMENTAIRE

De Echte Achterhoek gepresenteerd

Woensdag j.l. is het boek De Echte Achterhoek gepresenteerd in de kapel in Wildenborch. Auteur Adriaan
Buter overhandigde het eerste exemplaar aan ir. D.W.M. Staring, de achterldeinzoon van dichter A. Sta-
ring. Het tweede exemplaar werd aangeboden aan Benny Jolink, beter bekend als Buizen Berend van de
Achterhoekse popgroep Normaal. De Echte Achterhoek is volgens Adriaan Buter een documentaire in
woord en beeld van de Achterhoek. In het boek wordt het beeld geschilderd v a^L' Achterhoek. "Het Boek
heeft veel te zeggen, zowel aan Achterhoekers als ook aan niet-Achterhoekers, aldus Buter by de presen-
tatie van het boek.

Succes voor
politie-recherche
Ongeveer een maand geleden werden
bij een poging tot inbraak in een su-
permarkt te Warnsveld een tweetal
jeugdige knapen op heterdaad be-
trapt.
Bij het verhoor bleek alras dat men

met een grote groep te maken had.
Een aantal rechercheurs van de groep
Vorden heeft zich in samenwerking
met collega's van Zutphen op deze
zaak geworpen.
In vier weken tijd wisten zes recher-
cheurs vijftien verdachten aan te hou-
den. Acht hiervan zijn in verzekerde
bewaring gesteld. Eén zit nog in voor-
arrest. Het betrof hier een serie dief-

stal len^epleegd in de periode eind
1982 ^pktober van dit jaar.
Het betroffen diefstallen uit auto's,
kerken, cafetaria's en andere zaken-
panden. Hoofdzakelijk had men het
gemunt op etenswaren, drinken,
rookwaren en stereoapparatuur. De
verdachten, variërend in de leeftijd
van 18-21 jaar, kwamen uit Zutphen
en Warnsveld. Van de opgeloste 49

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 u u r - S p r e e k u u r hurgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - S p r e e k u u r wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r H.A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur.

1. Te verlenen bouw-aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de alge-
mene verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen be/waar.
- aan de heer A. Eggink, Zutphense-

weg 93 te Vorden voor de bouw van
een carport en een loods/berging al-
daar.

- de heer J. Klein Brinke, Kruisdijk 7
te Vorden, voor de verbouw van de
boerderij aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 16 de-
cember 1983 ter visie bij de afdeling
gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

2. Vergaderingen raadscommissies

De commissie financiën c.a. vergadert
op dinsdag 6 december 1983 om 19.00
uur in het koetshuis, bureau gemeen-
tewerken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:

- vaststelling nieuwe Verordening op
de heffing van begraafrechten in de
gemeente Vorden;

- vaststelling nieuwe Verordening op
de heffing van een belasting op hon-
den in de gemeente Vorden;

- vaststelling nieuwe Verordening op
de heffing en invordering van leges;

- wijziging Algemeen Ambtenaren-
reglement;

- beschikbaar stellen van een extra
krediet ten behoeve van de uitvoe-
ring van de subsidieverordening
"Herstel en vernieuwing rieten da-
ken";

- aan- en verkoop van een perceel
grond aan de Komvonderlaan te
Vorden;

- goedkeuring begroting 1984 en eer-
ste wijziging van de begroting van
de Stichting Openbare bibliotheek
en leeszaal Vorden;

- eventuele vragen van de commissie-
leden inzake de gemeentebegroting
1984;

- voorstel tot verhoging van de tarie-
ven van het centraal antennesy-
steem per l januari 1984;

- overzicht aantal leerlingen per 16
oktober 1983.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 6 december
1983 om 20.15 uur in de boerderij.
Aan de orde komen onder meer:

- eventuele vragen van de commissie-
leden inzake de gemeentebegroting
1984;

- beschikbaarstellen van een extra
krediet t.b.v. de uitvoering van de
Subsidieverordening "Herstel en
vernieuwing rieten daken; .

- aan- en verkoop van een perceel
grond gelegen aan de Komvonder-
laan te Vorden.

De commissie voor openbare werken
c.a. vergadert op woensdag 7 decem-
ber 1983 om 19.00 uur in het koets-
huis, bureau gemeentewerken. Aan
de orde komt onder meer:

- eventuele vragen van de commissie-
leden inzake de gemeentebegroting
1984.

De commissie voor sport c.a. verga-
dert op woensdag 7 december 1983
om 20.00 uur in het koetshuis nabij
het kasteel. Aan de orde komen on-
der meer:

- vaststelling gemeentelijk biblio-
theekplan 1986-1988;

- goedkeuring begroting 1984 en eer-
ste wijziging van de begroting van
de Stichting Openbare bibliotheek
en leeszaal Vorden;

- eventuele vragen van de commissie-
leden inzake de gemeentebegroting
1984;

- mededelingen V.S.F.;
- aktiviteitenlijst.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voeren.
De gelegenheid te spreken wordt
geboden voordat de behandeling
van de eigenlijke agenda begint;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

diefstallen en inbraken werden er 34
gepleegd in Zutphen, 8 in Warnsveld,
3 in Arnhem en 2 in Velp.

Aanrijdingen met
gewonden
Op 24 november kwam bromfietser
T.D. uit Lochem in aanrijding met de
door J. D. uit Vorden bestuurde perso-
nen-auto op de Mispelkampdijk.
De bromfietsbestuurder werd op het
dak van de auto geslingerd. Dr. Vane-
ker verleende in de vroege ochtendu-
ren medische hulp.
Afgelopen maandagmiddag reed me-
vrouw S. uit Aalten, komend uit de
richting Vorden, in de tweede bocht
van Wientjesvoort, tegen een rechts
van de weg staande eikenboom.
Dr. Vaneker constateerde een hersen-
schudding en diverse verwondingen.
Mevr. S, werd overgebracht naar Het
Spittaal.

Veel belangstelling
voor fietsenverkoop
De verkoop van 22 fietsen en l brom-
fiets door de groep Vorden van de
Rijkspolitie trok veel belangstelling.
Het betrof hier een verkoop bij in-
schrijving van fietsen die één jaar of
langer op het bureau aanwezig waren.

Snelheidscontrole
In het dorp Vorden hield de Rijkspoli-
tie afgelopen dinsdag een controle
met betrekking tot de^^rkeerssnel-
heid van automobilist^^
Er werden 37 processen-verbaal uit-
gereikt. Er werden snelheden gecon-
stateerd van 65 - 88 km per uur.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Riolering
Afgelopen maandag is de Aanne-
mingsmaatschappij Dostal te Vorden,
Onsteinseweg begonnen met de aan-
leg van de riolering in de buurtschap 't
Medler. De te leggen persleiding heeft
een lengte van ongeveer twee kilome-
ter. Men hoopt het karwei binnen zes-
tig dagen te klaren. Met de aanleg is
een bedrag van ongeveer f. 240.000,-
gemoeid.

Jong Gelre
Vordenaar Dick Regelink, voorzitter
van de provinciale Jong Gelre heeft
zijn inspanningen beloond gezien om
ook in Zelhem een afdeling van Jong
Gelre van de grond te krijgen. Dezer
dagen is men daar gestart. De afdeling
heeft 25 leden en zal gelijk meedoen
aan de verschillende aktiviteiten die
momenteel in West-Achterhoek wor-
den georganiseerd.

Na de dienst is er in 'de Voorde' de
ontmoeting, het na-praten over de
dienst en natuurlijk de koffie. Iede-
reen is hartelijk welkom in de Dorps-
kerk en in 'de Voorde'.

Een bij/ondere
Advents-dienst, zondagavond
Op a.s. zondagavond 4 december zal
in de Vordense Dorpskerk een bijzon-
dere Adventsdienst gehouden wor-
den. Leden van het muziekgezelschap
"Camerata" uit Zutphen, dat onder
leiding staat van de cantor-organist
Rudi van Straten, zullen dan namelijk
muzikaal medewerking verlenen, met
Lida Dekkers, sopraan en Henriëtte
Bakker, blokfluitiste; terwijl Rudi van
Straten ook zijn clavecymbel bespeelt.
Naast de samenzang van de gemeente
zal er een korte meditatie zijn door Ds
Veenendaal, die deze avond-advents-
dienst hoopt te leiden. Er is een ge-
stencilde liturgie.
Graag wijzen we nodigend op deze
bijzondere Adventsdienst, a.s. zonda-
gavond.

Bijbelkring
De gezamenlijke Bijbelkring onder
leiding van Ds Veenendaal zal, zo is de
afspraak, worden voortgezet op dins-
dagavond 6 december in 'de Voorde'.
Het is dan de derde avond van deze
Bijbelkring over het Oud-testamen-
tisch boek "Prediker".
Nieuwe leden zijn er welkom.

Gast aan Tafel
Er liggen nog folders en invouwbare
spaarkartonnetjes voor de aktie Gast
aan Tafel bij de uitgangen van de Vor-
dense Dorpskerk en de Wildenborch-
se kapel. U kunt ze meenemen in de
hoop dat u mee gaat doen, ook een-
gast-aan-tafel-neemt. De folder geeft
goede informatie over deze doorlo-
pende aktie.

Gelezen
"Als we bidden doen we dat niet in
plaats van andere acties; het gebed is
het fundament voor alle andere acties
die we ondernemen".
"Door het Evengelie louter op de indi-
viduele mens te richten, hebben we
het Koninkrijk uitgebannen".
(Uit: Jim Wallis: 'Tegen de stroom
in". Over de noodzaak tot bekering en
tot herontdekking van het Evangelie;
met een inleiding door Dr. F. Boer-
winkel).

De Raad van Kerken
De RVK organiseert van 5 t/m 9 de-
cember haar traditionele kerstkollek-
te, waarvan de opbrengst bestemd is
voor de kerstattenties die aan ruim
500 Vordenaren zullen worden be-
zorgd. Oude inwoners, zieken en al-
leenstaanden zullen deze attentie ont-
vangen. Een goede zaak van de geza-
menlijke kerken in Vorden. Laat de
kollektanten niet tevergeefs bij u aan
kloppen en houdt daardoor deze aar-
dige Vordense traditie in stand.
Namens de RVK Jan Rigterink.

Van stoomboot naar kribbe...
Dat is het thema voor de Jeugddienst
die a.s. zondagmorgen 4 december in
de Hervormde Dorpskerk gehouden
zal worden. De dienst werd mede
voorbereid door de Jeugddienst com-
missie. De maand december is een
maand vol verwachting. Wat verwach-
ten we van elkaar? Alleen mooie ca-
deaux? Wat betekent de komst van
het Kind Jezus in de kribbe voor ons?
Ds. Woltinge uit Lochem hoopt de-
ze Jeugddienst te leiden. De cantor-or-
ganist Rudi van Straten bespeelt het
orgel en begeleidt zo de samenzang.

GEBOREN: Menno Eskes
ONDERTROUWD: Th.H.M. ten Ha-
ve en J.H. Berenpas; A.J. Eskes en
G.H. Geltink
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: B.F. van Beek, oud 51
jaar

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 4 december: 2e Adventszon-
dag: 10.00 uur Ds J. Woltinge (Lo-
chem) Jeugddienst "Van stoomboot
naar kribbe..."
19.00 uur: Ds J. Veenendaal. m.m.v.
"Camerata" uit Zutphen o.l.v. Rudi
van Straten.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 4 december 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur ds. B. Aalbers, Hal-
Ie.

WEEKENDDIENST HUISARTS
3 en 4 december dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 3 december 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Wegchelaer, tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
N. Edens, Vorden, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
December: mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3316.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

MONUTA STICHTING
i 1t Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
i

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma,di,wo, vrij, I4.00-I7.30uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

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

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



STAATSLOTEN
De verkoop begint maan-
dag 5 december 1983.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30 -12.30 uur en 's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

GRINDTEGELS 40 x 60
a 3,75 per stuk

BETONTEGELS 30 x 30
a 1,- per stuk

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

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

Nu er voordelige coupons en
stoffen bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

HUISBRANDOLIE,
PETROLEUM, DIESELOLIE

Vraagt rijs.
G. WEULEN-KRANENBARG

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

TAPIJTREIIMIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

PRIMA VLEES koopt u bij SLA-
GERIJ KRIJT.
Ook voor de diepvries.
Hele en halve varkens f 5,80
per kg.
Voor en achterbouten vanaf
f 7,95 per kg.
Vakkundige verzorging van al-
le huisslachtingen.
Bel nu tel. 1470 in Vorden.

met
Televisie

reparaties
- direct

i j naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

KWALITEITSONDERGOED
voor het hele gezin haalt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

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

HIFI STEREO
KLEUREN T.V. ITT

2 jaar volledige garantie

Eigen snelle technische dienst

Een stoeisterk
\ pantoffellje in
% leuk gebreid

folklore motief,
||B*;:Ï ' met handige

'$**" speelse klitteband-
sluiting.

Maten 19-30

Meer mans met
'deze up-to-date herenmuil,

"hij past perfekt en is gemaakt van
"het allernieuwste materiaal.

'Styled by Rohde 49,95

Heerlijk voor in
'huis... young-looking

"pluche muiltjes met leuke kleur-
kraagjes in opvallende mode-

kleurtjes... lekker voordelig geprijsd.

Modeflitsen in pluche...
grappige harige huislaarsjes

in allerlei kleurtjes... prijs warm
aanbevolen.

p.p. 19,95

PP 14.95

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - TEL. 1342

St. Nicolaas KADO-TIP

EEN ACHTERHOEKS
GEVELTEKEN

als Geluksbrenger
KEUZE UIT 11 VERSCHILLENDE HANGERS

In de hiernaast afgebeelde hanger
is geloof, hoop en liefde verwerkt.

MASSIEF ZILVER (925 D.Z.)
Voorzien van zilverkeurmerk.
Lengte van de hanger = 3 cm.

TE VERKRIJGEN BIJ :

qe> juwelier
siemerink. • •••<x> opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

DE SINT LIEP DOOR VORDEN ROND
EN STOPTE BIJ HELMINK TERSTOND
EN ZEI:

HIER IS KEUZE VOOR ELK GEZIN
EN KOCHT LEUKE PRESENTJES IN

HANDDOEKEN
LAKENSETS
SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN
OVERTREKKEN
FLANELLEN LAKENS

HELMINK
UW ZAAK

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN

LAKENS EN SLOPEN
DEKENS
etc. etc.

ZUTPHENSEWEG 24
VORDEN

TEL 05752-1514

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

St. Nicolaas feest
Boter letter
Gevulde speculaas
Poppen van speculaas
en speculaasjes

ALLES VAN ECHTE BOTER EN ECHTE AMANDELEN.

van uw Echte Bakker.

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

iteedt 'loeltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Vier-kleuren-kalender
met 12 kastelen uit uw omgeving.

Het gehele jaar hebt u er plezier van en
u kunt ze zelfs laten inlijsten als
schilderij.

Een pracht van een Sint Nicolaas
cadeau.

Vanaf donderdag verkrijgbaar bij:

Boekhandel HojAjnk, Ruurio
Boekhandel Loga, Vorden
Sigarenmagazijn Hassink, Vorden
Drukkerij Weevers, Vorden

2 mooie kroppen sla 0,98

Exportlof 1 küo 2,98

Navelsinaasappels ~ Qfl
10 mooie van 4,98 voor OroO

BRUNEKREEFT
groente en fruit
Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617.

l Nu Suske en Wiske album
gratis bij afdrukken van

V een vol kleurenfilmpje.

Aanbieding is geldig tot 31-12-1983

FOTO

Kerkstraat 1 - 7251 BC Vorden -Tel. 1313

Drie Sinterdagen

MODECENTRUM

RUURLO

DAMES
Step-mantels
tot maat 48
van 11 5

HUREN

Jacks

KINDER

3 kleurig jack
Flannel broekrok
van 119,50 nu

Flannel rok
van 89,50 nu

borg gevoerd
uitr. bare mouwen
van 129 i

Overhemden
van 59,-

van 95,-

Tinneroy broeken

Truien halve prijs

Donderdag en vrijdag doorlopend open tot 9 uur.
MAANDAG 5 DECEMBER DE HELE DAG OPEN TOT 6 UUR.



Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van ons dochtertje en
zusje

GERALDE

Marianne, Bennie en
Mariska Tiessink.

7251 PL Vorden
25 november 1983
Deldensebroekweg 5

Een relatie van ons kantoor
heeft belangstelling voor een
koopwoning cq. bungalow
te Vorden.
Bij voorkeur plan Zuid.
Informatie, bij voorkeur schrif-
telijk, aan:
Administratie- en
belastingadviesbureau
A.W. Enzerink, Brinkerhof 10
te Vorden. Tel. 2061.
Discretie Verzekerd

Sint en 2 Pieten komen graag
bij u thuis in uw winkel of op
uw verenigingsfeest.
Bel: 05730-2634.

huishoudelijke
2 ochtenden per

Gevraagd:
hulp 1 a
week.
Tel. 05752-2647. Bellen 's
avonds na 18.00 uur.

NEDERLAND - MALTA
17 december a.s.

nog kaartjes beschikbaar.
Inlichtingen tel. 6861

Gevraagd: overdekte stalling
voor paardentrailer.
Tel. 05752-2112.

SLAGERIJ KRIJT.
Heerlijke rookworst, grof of
fijn, gemaakt volgens oud re-
cept, gerookt in eigen rokerij!
Ook maken wij zoutloze worst,
gerookt of ongerookt.
SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32, Vorden.
Tel. 1470.

Te koop: 2 oliestook C.V. ke-
tels 24.000 en 38.000 K.Cal.
1 olietank 3000 liter.
1 gasgeiser.
G. Eskes, Deldenseweg 7.

Gezocht: winterberging voor
kampeerauto.
Mevr. A. Veen.
Zutphenseweg 14, tel. 1471.

Te koop: slachtkippen, voet-
balschoenen maat 38, twee
konijnen voedsters.
H. Snellink,
Bekmansweg 4.
Tel. 05752-6876.

'Jnumflh

foundation verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 29 VOHDEN TEL O5752-1971

ANTRACIET, EIERKOLEN
BRIKETTEN ENZ.

Speciale afhaalkorting
G. WEULEN-KRANENBARG

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

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

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

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Verloren: Zilveren Zeeuwse
speld (aandenken).
Gaarne ber. aan mevr. Gotink,
Wilhelminalaan 16, tel. 2127.
Vorden.

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

In plaats van kaarten.

Op vrijdag 9 december a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

HENKENGERRIEHISSINK-
TEN HAVE

Ineke, Henk, Peter

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur en vanaf 20.00 uur in zaal „Con-
cordia", Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

December 1983
Slotsteeg 9
7255 LH Hengelo Gld.

In plaats van kaarten.

Op zaterdag 10 december a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 25 jarig huwelijk te
herdenken.

BENNIESEESINK
en

GREETSEESINK-
KLEIN-HEKKELDER

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 17.00 uur in „Hotel Bakker",
Dorpsstraat 24, Vorden.

7251 XT Vorden
't Hoge 7. \

t
N

Op donderdag 8 december a.s. hopen wij
met onze kinderen,'kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen dankbaar ons 50-jarig hu-
welijk te herdenken.

J.W. WEENK
St. WEENK-BOUWMEESTER

Receptie van 15.30tot 17.00 uur in „de Her-
berg", Dorpsstraat 10a, Vorden.

7251 NC Vorden
Vosheuvelweg 4.

Mw. te Slaa
neemt van 2 december t/m 11 december

geen advertenties
aan.

Het bestuur van de

WONINGBOUWVERENIGING

THUIS BEST
deelt mede dat i.v.m. St. Nicolaasfeest,
het spreekuur voor woningzoekenden
te Vorden is verplaatst naar DINSDAG
6 DECEMBER 1983 van 19.00 tot
20.00 uur.

Het Bestuur.

ZONDAGMIDDAG:

De GraafSChap (metVordenaarEJOELBURG)

F.C. Den Haag. Stadion de Vijverberg te Doetin-
chem. Aanvang 14.30 uur.

Vanaf De Herberg vertrekken wij met een aantal auto's
om 13.30 uur naar Doetinchem om onze plaatsgenoot
bij zijn eerste thuiswedstrijd AAN TE MOEDIGEN.

Degene die nog mee wil kan zich melden.

„Sc Herberg"
DORPSSTRAAT 10A

- Het is zaterdag 's middags gezellig in De Her-
berg. Volop gelegenheid om te klaverjassen.
Zaterdagmiddag 3 december hebben we voor
elke bezoeker een leuke attentie.
Tussen 15.00-17.00 uur voorzien wij U van een
hartig hapje en schenkt de sint een pilsje en
een borreltje voor f 1,25.

— Dinsdag 13 december aanvang 14.00 uur orga-
niseert dhr. Nijman uit Aalten voor de eerste
keer een dansmiddag voor alleenstaanden en
echtparen onder het motto: Dansclub 50+. In-
lichtingen 05437-4038.

- Bij de Herberg zit U goed. In onze feestzaal zit u
nog beter. En dat zult U voelen, wanneer U gaat
zitten op onze nieuwe stoelen.

- Dinsdag 27 december is onze volgende kla-
verjasavond. Afgelopen dinsdag werd er ge-
kaart met het maximale aantal van 40 perso-
nen. Dus gaarne vroegtijdige opgave.

Dokter Vaneker

GEEN PRAKTIJK
vanaf 5 t/m 9 december.

Patiënten wier achternaam begint met de letter A t/m K
kunnen zich wenden tot dokter Sterringa, Schoolstraat
9, tel. 1255.

Patiënten wier achternaam begint met de letter L t/m Z
kunnen zich wenden tot dokter Haas, Christinalaan 18,
Tel. 1678.

De Keurslager
Geld

GELDIG VAN 1-12 t/m 3-12.

Ter kennismaking v/h limousinvlees

Magere runderlappen
Per kiio 2,50 korting
Gebr. gehakt i5ogram1,89
Tevens verzorgen wij voor de gezellige uurtjes een

heerlijke Fondue f Gourmet schaal
ofodmOeS voor op toast.

S.V.P. VROEGTIJDIG BESTELLEN.

MAANDAG 5-12 t/m WOENSDAG 7-12.

Schouderkarbonadei k io7,25
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Voor de komende feestdagen
Onze heerlijke salades
Onze verrukkelijke softijstaarten
Gaarne vroegtijdig bestellen.

Cafetaria - Snackbar - IJssalon

ï>' ©tóe„
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

School voor Algemeen Vormend, Bio-
logisch en Agrarisch Onderwijs

te Vorden

Het bestuur vraagt per 1 januari 1984 een

administratieve kracht (m/v)
voor 12 uur per week. ^

Schriftelijke sollicitaties voor 9 decembeP
a.s. te richten aan de directeur der school
dhr. E. Snoeijink, Nieuwstad 49, 7251 AG
Vorden.

Inlichtingen: 05752-1368. M

St. Nicolaas voordeel tips
Wreefbandschoen 36/41 normaal f so,- - , 60,
NullijnmOlJère 36/41 normaal f80,- nu 60,'

Grijsvachtlaarsjes 36/4i 50,
IVI OCCdSin paniOTTei heerlijk warm gevoerd en in drie kleuren

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

BIJ UW VAKMANSCHOENWINKELIER

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

Uitnodiging
voor de

Advents-viering
in de HERVORMDE KERK te Vorden op
ZONDAGAVOND (4 december) van 7
tot 8 uur.

Met medewerking van leden van het
gezelschap CAMERATA ZUTPHEN.

Lida Dekkers - sopraan
Henriëtte Bakker - blokfluit
Rudi van Straten - clavecymbel

GEZAMENLIJKE ADVENTSZANG
ADVENTSMEDITATIE
door ds. Veenendaal.

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

ZUTPHENSEWEG 29 • VORDEN TEL 05752-1971

Poelier
J.H. Hof f man

Kuiken lever
gemarineerd per kilo 8,60

2 kilo 15,50
WINTERTIJD = WILDTIJD

DE VALEWEIDE
in kadoverpakking van 5,75 voor 4,25

Pracht Kerstster 4 a 5 koppen 4,75
SPECIALE SINT NICOLAAS AANBIEDING:

2 Cyclamen voor 9,50
per stuk 5,50

Kaschrysanten per bos 3,95

<*' De Klompenman
Blenzo 19,90
Laarzen vanaf 49,00
Marathonlaars 25,00
Klompen vanaf 25,00
ledere klant Sinterklaas surprise gratis

'•'

ƒ Speel

c 3 Vorden
J S S
Koop in Vorden
en speel gratis en zovaak u
maar wilt mee in de grote 5
x kans aktie.
Honderden prijzen: waar-
debonnen van f 100,- en
f 1.000,-- heerlijke en waar-
devolle vlees- en verras-
singspakketten.

AUTORIJLESSEN?

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

Vrijstaande woningen
Schoolstr 17

Vorden

lel 05752 -2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Stomerij voor Vorden e.o.

Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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



WIJ ZIJN 20 BRUT*
MPRUSVANDEZESCli

SCHBiïTESUJPEN
Zo, onze inkopers hebben hun slag

weer geslagen. Niet alleen prima en
spotgoedkope schaatsen maar nog
veel meer.

Wat dacht u van een komplete,
winterse maaltijd voor slechts vijf
gulden? U hoeft alleen maar deze
bon uit te knippen. Let wel: U kunt 'm
pas VOLGENDE WEEK tolveren!

ROOMBOTER REGENT BONBONS
gesorteerd, doos 400 gram 399 KUNSTSCHAATSEN

in de maten
36 t/m 41AMANDI R SNEEUWSTER GEBAK 999

M l̂l ••̂ l...W m^ "Tfcfcfc • • fclm gevuld met advokaat en slagroom, 400 gram ^ i i

16 400 gram MAGERE

W houdbaar, literflacon S_^_O7 ' \J' l mM

GEVULDE SPECULAAS 00
pak 240 gram M i
SPECULAAS * 00
Dak 400 eram l l

in de maten
39 t/m 44

BLOOKER CACAO
pak 125 gram

SANTUSA ZUIVERE
BIJENHONING pot 450 gram _

VARKENSSATÉ
diepvries, 3 stokjes

99 MICHELIN
FIETSBAND
28 x 15/8 x 13/8 inch

ïfi299
_99

MIORA BITIERBAllEN 000
50 stuks, kilozak ^ i i 795

SPUITSNEEUW 70
bus 200 ml mi i

KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN 79 KERSTBALLEN

399
.149

diverse soorten,
2, 3 of 4 stuks

KERSTBOOMKAARSJES 190
doosje 20 stuks : l ̂  f 199
HUISHOUDKAARSEN
doos 20 stuks

Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling.
Prijzen geldig t/m 3 december 1983.

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 3 december 1983.

BLOEMKOOL .PER STUKW MAGERE
YARKENSLAPPEN

GOUDA KAARSEN
diverse kleuren, doos 4 stuks

.KILO

JaffaGRAPEFRUITS., 199

CLEMENTINES

KILO

299
249

795 GOTISCHE KAARSEN_ 499
.,_ MINI STOMPKAARS OQO
fWl*l doos 10 stuks ^ i i
\J • tJ ^f\.m.tfnt • • w f\f^fr\ • • A ••

JAC

......
AAA 6EPANEERDE
299 HAMBURGERS 500 GRAM 395

CONFIUIX EXTRA JAM
CONrlTURE pot450gram
aardbeien, kersen, abrikozen of ananas 179

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN

r k t
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COMMISSIE SPORT & CULTUUR

Niet eensluidend over
verhoging tarieven sporthal
De commissie Sport & Cultuur heeft woensdagavond uitvoerig gediscussieerd over de voorstellen van het
college om de tarieven van de sporthal en sportzaal met dertien procent te verhogen.
Mevrouw Aartsen-den Harder (CDA) stelde persoonlijk tegen de verhoging te zyn, maar liet weten dat
haar fraktie wel achter de voorstellen van het college staat. Zy was bang dat verhoging van de tarieven, by
de verenigingen tot kontributieverhoging zou lyden met als gevolg ledenverlies. "In dat geval zyn we op de
verkeerde weg", zo sprak zy.
Mevrouw Aartsen was van mening
dat er in de sportzaal zelf best bezui-
nigd kan worden op de energie. "Ik
heb wel meegemaakt dat zonder dat
er iemand aanwezig is de lampen
overdag volop branden", zo sprak me-
vrouw Aartsen. De heer E. Branden-
barg (WD) was het wel met de ta-
riefsverhoging eens. Hij was evenwel
van mening dat verenigingen die van
de sportzaal gebruik maken in de
huurprijs een verkapte subsidie ont-
vangen. De heer Brandenbarg doelde
daarbij op met name de zwem- en po-
loclub die middels de tarieven in de
zwembaden veel duurder uit is dan
verenigingen die in Vorden van de
sportzaal gebruik maken.
Socialist A.J. Stoltenborg vond het
college voorstel volstrekt onverant-
woord. "In de begroting van volgend
jaar wil de gemeente 34.000 gulden op
de sporthal bezuinigen maar gaat aan
de andere kant wel de tarieven verho-
gen.
Het college wil het onderste uit de kan
maar moet oppassen dat zij het lid niet
op de neus krijgt", aldus Stoltenborg
die van mening is dat op deze manier

de animo van buurtclubjes om in de
sportzaal te gaan sporten ook zal ver-
dwijnen. Over het tarief op de zondag
van 57 gulden per uur had Stoltenborg
helemaal geen goed woord over. "Op
deze manier krijg je geen hond de
sporthal in", zo zei hij.
Hij stelde voor om de oude tarieven te
handhaven en de onrendabele uren in
de sporthal en sportzaal tegen geredu-
ceerd tarief aan de recreanten te ver-
huren. Wethouder Geerken zegde toe
deze laatste suggestie mee te zullen
nemen naar 'het college. Wat betreft
de verhoging van de tarieven ant-
woordde de heer Geerken dat Vorden
met de nieuwe tarieven op het gemid-
delde in de regio zit.
Het tarief voor de zondag is noodzake-
lijk gezien de salariskosten en de extra
energie. "Bovendien heeft de VSF ons
geadviseerd deze tariefsverhoging toe
te passen", aldus Geerken.

ZELFWERKZAAMHEID
NIET BESTRAFFEN
In verband met de afwijzing van het
college en ook van de commissie voor

beroep en bezwaarschriften om de
zwem- en poloclub een aanvullende
subsidie te verlenen (de vereniging
heeft nl. een onbestemd vermogen
van ruim zestien duizend gulden) ver-
zocht de commissie met klem om bij
de nieuwe subsidieverordening zelf-
werkzaamheid van verenigingen niet
te bestraffen. De poloclub heeft de
gelden namelijk via Pretty-markten
e.d. verkregen met de bedoeling opge-
wassen te kunnen zijn tegen de maar
steeds hoger wordende huren van de
overdekte zwembaden.
De heer Brandenbarg (WD) was te-
gen het voorstel van het college. Hij
vroeg de wethouder of er nog meer ve-
renigingen in Vorden zijn die gebruik
maken van akkomodaties buiten Vor-
den?
Zowel mevrouw Aartsen (CDA) als
de heer Stoltenborg (P.v.d.A.) stelden
dat het college formeel gelijk heeft
maar dat het college bij de nieuwe
subsidieverordening (die momenteel
voor advies bij de VSF ligt) de zelf-
werkzaamheid van verenigingen juist
moet stimuleren en niet moet bestraf-
fen.

WETHOUDER J.F. GEERKEN

"Zuinigheid mag
verkeersveiligheid niet
in gevaar brengen"

De heer W.A.J. Lichtenberg (CDA) vertelde in de commissieverga-
dering van openbare werken dat hij verschillende telefoontjes had
ontvangen van mensen die het als lastig hadden ervaren dat op de
rechte stukken van de wegen in het buitengebied de witte streep niet
is doorgetrokken (is alleen het geval in de bochten).
Wethouder J.F. Geerken (CDA) deed zoeken want ik vind ook dat wij moe-
dezelfde mededeling en voegde eraan
toe dat vooral met mist gevaarlijke si-
tuaties kunnen ontstaan.
Het alleen aanbrengen van witte stre-
pen in de bochten was destijds gedaan

CDA

ten oppassen dat de zuinigheid de vei-
ligheid niet in gevaar brengt".

uit zuinigheidsoverwegingen. Het be-
trof overigens een proef.
Geerken: "We zullen het nader onder-

De wethouder beloofde de heer Stol-
tenborg dat in het kader van de ver-
keersvoorzieningen in de wijken met
name de situatie op de Hanekamp be-
keken zal worden.

COMMISSIELID W.A.J. LICHTENBERG

"Ik erger mij aan dooie bomen"
De heer W.A.J. Lichtenberg (CDA) liet woensdagavond in de com-
missievergadering van openbare werken duidelijk blijken geen hoge
hoed op te hebben van de deskundigen die in Vorden by het N.S. sta-
tion de "zieke" bomen destijds hebben bekeken.
"De raad werd toen verteld dat de
overlevingskansen van de bewuste
bomen op 70 procent konden worden
geschat. Nu nog geen jaar later blijkt

VERHOGING PERRON
De commissie openbare werken zit
nog steeds met de opvatting van N.S.
in haar maag, om vanwege het kosten-
aspekt geen verhoging op het perron

pomp etc. worden meegenomen. De
raad kan t.z.t. een voorstel hierom-
trent tegemoet zien.

één eik al dood te zijn en volgend jaar
gaat de beuk ook dood. Ik erger mij
hier aan.

Ik denk dat de deskundigen 's nachts
hebben gekeken", zo sprak de heer
Lichtenberg verbitterd. Wethouder
J.F. Geerken (CDA) zegde toe één en
ander nader te zullen onderzoeken.
Het hoofd van gemeentewerken de
heer J.W. Hendriks deelde op vragen
van de heer A.J. Stoltenborg (P.v.-
d.A.) mede dat er een rekonstruktie-
plan voor de markt zal worden ge-
maakt. Hierin zullen de bomen rond-
om het marktplein, de verlichting, de

aan te brengen voor minder-validen.

Toen nl. woensdagavond het agenda-
punt aan de orde kwam omtrent het
verwisselen van twee lichtmasten van
de N.S. bij de overweg Ruurloseweg
zeiden zowel Stoltenborg (P.v.d.A.)
alsmede Brandenbarg (WD) dat ze
liever hadden gezien dat N.S. het geld
in de verhoging van het perron had ge-
stoken.

Gepromoveerd
Dezer dagen promoveerde oud-Vor-
denaar Z. Smeenk Jr. aan de Rijksuni-
versiteit te Leiden tot doctor in de wis-
kunde en natuurwetenschappen op
een proefschrift getiteld: "Devonian
Trilobites of the Southern Cantabrian
Mountains".
Schrijver studeerde geologie met als
bijvakken paleontologie en stratigra-

fie. Tijdens de zomer van 1965-1967
werd voor dit onderzoek veldwerk
verricht in het Cantrabische Gebergte
in noord Spanje. Gedurende de zo-
mersvan 1977 en 1982 werd daar aan-
vullend onderzoek verricht. De heer
Smeenk was van 1978-1982 als weten-
schappelijk assistent verbonden aan
de subfaculteit geologie en geofysica
van de Rijks Universiteit te Leiden.

He^Bp.A. afd. Vorden hield een de-
zer Oc^en de najaarsledenvergadering
in het Dorpscentrum.
In zijn openingswoord heette de voor-
zitter de heer G. Bogchelman, enkele
jonden in 't bijzonder welkom, die
nad^Ptennis willen maken met het
C.D.A.
Verder deelde hij mee dat er pogingen
in het werk gesteld worden om ook
vrouwen te activeren voor het C.D.A.
Na verslagen en mededelingen was de
beurt aan de C.D.A. gemeenteraads-
fractie. Allerlei onderwerpen die spe-
len in onze gemeente werden aange-
sneden en er ontspon zich een leven-
dige discussie.

Salades eten bij
Plattelandsvrouwen
Tijdens de koffiemiddag die de afde-
ling Vorden van Jong Gelre in zaal
"De Herberg" organiseerde waren
ruim 130 dames aanwezig. Niet zo
verwonderlijk want het was dit keer
smikkelen en smullen bij de dames.
De heer R. de Heus was namelijk aan-
wezig om de dames te leren hoe zij
een lekkere salade konden maken.
Ook vertelde hij daarbij over de diver-
se ingrediënten. De dames lieten zich
de kans om te proeven niet ontnemen.
Na de pauze werden twee prachtige
salades opgemaakt die vervolgens
werden verloot. Mevrouw Wester-
veld, presidente van de afdeling
bracht de heer de Heus dank voor zijn
inbreng.
Op 21 december zal de afdeling Vor-
den het Kerstfeest vieren.

Dansclub 50 plus
Bij de dansclub 50 plus voor dames en
heren van ongeveer 50 jaar en ouder
(echtparen en alleenstaanden) wor-
den naast de gebruikelijke dansen
(foxtrot, engelse wals, tango etc.) ook
de oudere dansen zoals polka, walsen,
veleta enz. niet vergeten.
Gezien het feit, dat er voor deze cate-
gorie danslustigen geen of bijna geen
gelegenheid is om eens een gezellig
dansje te maken, zoals dat vroeger ge-
woon was, blijkt een dansclub 50 plus
in een grote behoefte te voorzien.
Zo leven velen naar de wekelijkse

dansmiddag toe.
Ook vinden velen het prettig weer
eens andere muziek te horen dan we
overal gebruikelijk kei harde disco
muziek en alles wat daar voor door
moet gaan.
Nadat sommigen in jaren niet meer

Sint Nicolaasaktie 1983 - 3e trekking
Vordense Winkeliersvereniging
Verrassingspakketten:

1. A. v. Vreeswijk, Veldkantweg 2, Eerbeek
2. P. Vliem, Kamphuizerweg l, Vorden
3. A.J. Pasman, Ruurl. weg 38, Vorden
4. B. KI. Brinke, Brinkerhof 33, Vorden
5. G. Bijenhof, het Hoge 4, Vorden
6. J.A. Bosch, v. Heeckerenstr. 5, Vorden
7. B.J. Dijk, Vord.weg 33, Warnsveld
8. Marijke Brink, Schiphorststr. 8, Toldijk
9. G. Berendsen, v. Lennepstr. 8, Vorden

10. H. Buis, Insulindelaan 26, Vorden
11. H.W. Bulten, Hoetinkhof 20, Vorden
12. J.W. Rondeel, Molenweg 37, Vorden
13. J.A.M. Heuveling, Wilh.laan 9, Vorden
14. A.J. Vruggink, Deldensebroekweg 3, Vorden
15. B. Bargeman, Raadhuisstr. 21, Vorden
16. L. Wesselink, Zutph.weg 34, Vorden
17. R. Koenders-Burgers, de Waarden 215, Zutphen
18. C. Kluft, het Vaarwerk 9, Vorden
19. N. Groenendaal, Nieuwstad 9, Vorden
20. E. Wentink, Wilh.laan 11, Vorden
21. T. Klootwijk, Brinkerhof 74, Vorden
22. A. v. Bruggen, Brandenborchweg 5, Vorden
23. Hans Wesselink, Zutphenseweg 127, Vorden
24. G.H. Schouten, Zutph.weg 88, Vorden
25. Zweverink, het Wiemelink 35, Vorden
26. mevr. W. Hulshof, Spiekerweg 3, Vorden
27. B. Schepers, B.v. H.weg 12, Vorden
28. E.H. Hendriksen-Wesselink, Wiersserbr.wg 3, Vorden
29. W. Gerritsen, Ruurl.weg 32, Vorden
30. A.J. Teerink, H.v. Bramerenstr. 12, Vorden
31. Teunissen, het Jebbink 10, Vorden
32. J.G. Wassink, het Jebbink 50, Vorden
33. J. Jeeninga, Molenweg 18, Vorden
34. mevr. Sloot, Insulindelaan 36, Vorden
35. Fam. Zents, Larenseweg 3, Vorden
36. H. Weenink, de Haar 18, Vorden
37. A.L. Visser, H.K.v. Gelreweg 4, Vorden
38. G.J. Schotsman, Ruurl.weg 18, Vorden
39. N. Huisman, Almenseweg 60, Vorden
40. Gotink, Kruisdijk 6, Vorden

Vleespakketten:
1. W. Horstink, Ruurl.weg 90, Hengelo
2. H.J. Berenpas, Strodijk 7, Vorden
3. A.W.B. Waarle, Insulindelaan 19, Vorden
4. H. Speijers, B.v. Hackfortweg 23, Vorden
5. Adri de Gelder, Nieuwstad 7, Vorden
6. H. Bosman, Nieuwstad 35, Vorden
7. J. Luursema, Deldenseweg 2, Vorden
8. R. Bos, Mispelkampdijk 46
9. E.J. Bruinsma, het Wiemelink 30, Vorden

10. Ambagtsheer, de Heegherhoek 2, Vorden
11. J. Groot Obbink, Almenseweg 10, Vorden
12. mej. G. Nieuwland, Nieuwstad 22a, Vorden

F. 100,-
1. R. Wissink, Wildenborchseweg 14, Vorden
2. B. Wunderink, Burg. Galleestr. 2, Vorden
3. J. Smid, Brinkerhof 76, Vorden
4. mevr. W. Hartman, Eikenlaan 5, Vorden
5. D.G. Wesselink, Zutph.weg 127, Vorden
6. H. Kettelerij/G. Arends, Hoetinkhof 205,

Vorden
7. Heusinkveld, het Jebbink 57, Vorden
8. v. Zeeburg, het Wiemelink 10, Vorden

Tydens de goed bezochte jaarvergade-
ring van de afdeling J^den van Jong
Gelre, welke in hotel I^Kmendaal werd
gehouden kwam tijdens de verschillen-
de jaaroverzichten duidelijk tot uit-
drukking dat Jong Gelre bruist van akti-
viteiten.

Zo memoreerde sekretaris Jan Hen-
driksen, de kookcursus, grimecursus,
de kegelavonden. De vormingswerk-
groep van Jong Gelre die een bezoek
bracht aan Vorden. De medewerking
die de afdeling Vorden verleende aan
het 100 jarig bestaan van de GmvL.
De Oost'n Rit, de fietsvierdaagse, eve-
nementen waarvoor een goede be-
langstelling bestond.
Het ledental van de afdeling bleef on-
gewijzigd.
Reinier Hendriksen ging in op de ver-
schillende aktiviteite^i op sportgebied.
Zowel de dames als de heren behaal-

Jong Gelre
jaar vol aktiviteiten
den een derde plaats tijdens de regio
volleybalcompetitie. Tijdens de pro-
vinciale binnensportdag werd het da-
meszaalvoetbalteam kampioen.
Jan Willem Abbink bracht verslag uit
van de agrarische gespreksgroep bij
elkaar. Dit zal'ook deze winter het ge-
val zijn. Tevens zal dan een aktuele
landbouwzaak behandeld worden.
Ook staat een excursie op het pro-
gramma. Jan Hulshof gaf een kort
overzicht van het ledenblad.
Dick Regelink deed verslag als provin-
ciaal voorzitter en als voorzitter van de
regio West Achterhoek. Het jaarthe-
ma voor dit jaar wordt „Relaties en
Seksualiteit". Voor volgend jaar staan
er weer culturele wedstrijden en di-
verse sportwedstrijden op het pro-

gramma.
Tonny Regelink sprak namens regio
voorzitter Agrarisch werk. Het jaar-
thema voor dit jaar is Werk Zat. Voor
dit thema is op 15 december een stu-
diedag. Els Abbink, Jan Bargman,
Reinier Hendriksen en Erik Knoef
werden in het bestuur gekozen.
Aan het eind van het jaar zal afscheid
worden genomen van de zich niet
meer herkiesbaar stellende bestuurs-
leden Jan Abbink, Gerrit Bouwmees-
ter, Herbert Bouwmeester en Ronnie
Stokkink.

Jong Gelre zal nog bekijken in hoever-
re men medewerking gaat verlenen
aan de karnavalsoptocht die de Deur-
dreajers willen organiseren.
Voorzitter Henk Tjoonk bedankte alle
leden en commissies voor hun in-
breng, waarna een komische film
werd vertoond.

op de dansvloer zijn geweest, komen
zij toch weer verrassend snel tot de
ontdekking dat hetgeen zij vroeger
leerden weer heel snel in de praktijk is
toe te passen.
Voor sommige personen bestaat er
echter een "drempelvrees" doch wan-
neer men eenmaal tot de ontdekking
komt dat het nog best gaat en het hele-
maal niet zo ongebruikelijk is om op
zekere leeftijd eens een middagje te
gaan dansen en men weer oude be-
kenden ontmoet (over nieuwe relaties
praten wij niet eens!!) kent het en-
thousiasme geen grenzen.
Men heeft dan alleen spijt dat men
niet eerder tot de ontdekking is geko-
men dat dansen toch wel een heerlij-
ke- en gezonde ontspanning is en bo-
vendien steeds meer door doktoren
voor de beweging en afleiding sterk
wordt aangeraden.
Tenslotte zijn de kosten voor een
dansmiddag zeer gering.
De eerste middag zal worden gehou-
den op dinsdag 13 december in zaal
„De Herberg". Aanvang 14.00 uur.
Zie advertentie in dit nummer.

Leerzame avond
voor K.P.O.
In zaal Schoenaker hebben de heren
Mul l ink , psycholoog en Kramer,
hoofdverpleegkundige, beide verbon-
den aan Het Groot Gniffel te Warns-
veld de ruim veertig aanwezige dames
van de K.P.O. uitvoerig en op leerza-
me wijze uitleg gegeven over het insti-
tuut Groot Graffel te Warnsveld.
Dit psychiatrisch ziekenhuis heeft een
opname capaciteit van 450 bedden.
Sommige patiënten vertoeven er eni-

ge jaren, anderen verblijven er kort.
Ook is er gelegenheid voor dagbehan-
deling.
Ook alcohol en drugverslaagden wor-
den ter behandeling opgenomen.
De behandeling werpt vaak goede re-
sultaten af. Zeer vaak constateert men
dat eerdere opname sneller tot resul-
taten kan lijden. Maar de patiënten of
zij, die voor een behandeling in aan-
merking komen, wagen vaak nog niet
de stap, om reden de omgeving nog
geen raad weet met die patiënten.
Nog teveel worden zij nagewezen, er
wordt nog te vaak met het bekende
vingertje gewezen.
Op deze avond werd ook een prachti-
ge dia-serie over de nieuwbouw ge-
tooid.
Alle dames vonden het een leerzame
avond.
De kerstavond voor de KPO is op dins-
dag 20 december a.s.

Slagerij Vlogman
verkoopt
Limousinvlees
Slagerij Vlogman heeft aan zijn uitge-
breide assortiment een nieuwe di-
mensie toegevoegd. Men startte met
de verkoop van Limousinvlees, af-
komstig van het franse Limousinvee,
een van de beste vleesrassen ter we-
reld.
Doordat er steeds minder beste vaar-
zen en schotten verkrijgbaar zijn (de
besten gaan zoveel mogelijk naar de
melkvee-produktie) blijft er voor de
slager over het algemeen niet anders
over dan vlees van in zo kort mogelijke
tijd op het gewenste slachtgewicht ge-

brachte dieren.
Om hierin verandering te brengen be-
staat er nu in Nederland de mogelijk-
heid dit Limousinvlees de consument
aan te bieden.
Limousinvlees is hormoonvrij, zacht
en mager en is uitstekend te verwer-
ken. De bereidingstijd is ook kort.
Slagerij Vlogman is gaarne bereid u
meerdere informatie te verstrekken.
(Zie ook de advertentie in dit num-
mer).

Bejaarden-sociëteit
Kranenburg bestond
10 jaar
Afgelopen dinsdag is in feestzaal
Schoenaker het feit herdacht dat tien
jaren terug de bejaarden-sociëteit
Kranenburg werd opgericht.
De leden van de soos waren in grote
getale opgekomen om dit heugelijke
feit te vieren. Namens het district bo-
den voorzitter Seesing uit Keijenburg
en penningmeester Mevr. Niënhuis
de gelukwensen aan. Districtsvoorzit-
ter Seesing schetste daarbij nogeens
uitvoerig het ontstaan van de bejaar-
denbonden alsmede van de bejaar-
den-sociëteiten.
Pastoor J. van Zeelst O.F.M, bood de
gelukwensen namens het kerkbe-
stuur aan.
Mevrouw Brouwer deed uitvoerig het
wel en wee van de afgelopen tien jaren
uit de doeken, daarbij veel geduld aan
de aanwezigen vragend.
Met koffie en gebak en een borreltje
werd het een geslaagde viering. Aan
kaarten kwam men ditmaal niet toe,
maar dat komt a.s. dinsdag wel weer.



RAADSVERSLAG

op nieuwe subsidieverordening
De raad van Vorden schaarde zich dinsdagavond achter het voorstel van het college om het
beroepschrift van de zwem- en poloclub ongegrond te verklaren, inzake het niet toeken-
nen van een aanvullende subsidie voor het jaar 1983. De heer E. Brandenbarg (WD) was
tegen het voorstel. Hy vond het onrechtvaardig dat een vereniging die een vermogen heeft
opgebouwd door zelfwerkzaamheid om daarmede onder meer tariefsverhogingen van de
overdekte zwembaden te kunnen opvangen, nu bestraft wordt.

"Het college is hier in gebreke geble-
ven door eenjaar lang te wachten met
de subsidieverordening", zo sprak
Brandenbarg. Ook de P.v.d.A. bij
monde van de heer A.J. Stoltenborg
en het CDA bij monde van mevrouw
M. Aartsen lieten duidelijk uitkomen
met smart op de nieuwe subsidieve-
rordening te wachten. Volgens de
heer Stoltenborg laat deze subsidieve-
rordening meer ruimte over voor zelf-
werkzaamheid van verenigingen.

Burgemeester Vunderink liet
eveneens doorschemeren dat er in de
nieuwe verordening meer "openin-
gen" zijn maar voegde er welaan toe
dat aanvragen zoals in dit geval van de
zwem- en poloclub niet zonder meer
gunstig beoordeeld zullen worden.
Dat de subsidieverordening zo lang
op zich heeft laten wachten komt om-
dat de VSF om advies is gevraagd.

De P.v.d.A. fraktie zou in de toekomst
gaarne zien dat de raadscommissies
mee gaan denken in het beleid. Dus
niet eerst het advies van de VSF af te
wachten maar op voorhand meeden-
ken. "Wij kunnen best op gelijk niveau
meeadviseren", zo stelde Stoltenborg
die dit "meedenken" ook graag zag op
het gebied van het muziekonderwijs
en de regels voor het gebruik van de
sporthal. Wethouder Geerken zal de-
ze suggestie aan het college voorleg-
gen.

VERHOGING TARIEVEN
BINNENSPORTAKKOMODATIE

Met de voltallige fraktie van de P.v.-
d.A. en mevrouw Aartsen (CDA) te-
gen, besloot de raad van Vorden de ta-
rieven voor de sportzaal annex
sporthal 't Jebbink met dertien pro-
cent te verhogen. Dat betekent f. 1,50
per zaaldeel. De sporthal gaat daar-
door f. 39,- per uur kosten en de sport-
zaal f 26,- per uur.
De opvatting van mevrouw Aartsen
(CDA) en de heer Ploeger (P.v.d.A.)

dat deze verhoging bij verenigingen
tot ledenverlies zou kunnen leiden,
waardoor de verenigingen op hun
beurt weer minder inkomsten krijgen,
werd niet gedeeld door wethouder
J.F. Geerken (CDA). "Wij zitten thans
op het gemiddelde tarief in de regio.
Wat betreft de 39 gulden voor de spor-
thal liggen we zelfs beneden het ge-
middelde", aldus de heer Geerken.
De heer H.J. Graaskamp (CDA) zag
liever dat wanneer verenigingen met
deze verhogingen wat moeite hebben,
de subsidies dan maar wat opgetrok-
ken moeten worden.

Wethouder Geerken zegde de heer
Stoltenborg toe dat zal worden onder-
zocht in hoeverre de onrendabele
uren in de sporthal tegen een geredu-
ceerd tarief kunnen worden verhuurd.
Mevrouw Aartsen hield nog een
warm pleidooi voor de minst draag-
krachtigen in onze samenleving voor
wie dit soort verhogingen dubbel aan-
komen. De raad bleef erbij: akkoord
met de voorgestelde verhoging.

De raad ging eveneens akkoord om f.
4708,- uit te trekken voor een kopiee-
rapparaat voor de Samenwerkings-
school op de Kranenburg. Een ver-
zoek van de heer H.J. Bargeman tot
wijziging van het bestemmingsplan in
verband met uitbreiding van zijn wo-
ning, zal nader door het college wor-
den bezien, waarna de raad een voor-
stel kan verwachten.

TOCH SUBSIDIE VOOR
RIETEN DAK VAN
DE HEER KNOEF

Het voorstel van het college om het
beroepschrift van de heer A. Knoef
aan de Onsteinseweg, tegen weigering
van subsidie voor het rieten dak van
zijn kapberg, ongegrond te verklaren
werd dinsdagavond door de raad afge-
wezen. Dit gebeurde na een langduri-
ge discussie. Het college werd alleen
door de P.v.d.A. fraktie gesteund. Be-

houdens de beide wethouders wilden
het CDA en WD de heer Knoef wel
de subsidie geven.
De heer Voerman (CDA) wilde de
heer Knoef het voordeel van de twijfel
gunnen. Enerzijds doordat hij vond,
dat in tegenstelling tot het college,
hier wel sprake is van landschaps-
schoon van bijzondere waarde en an-
derzijds doordat volgens de heer
Voerman hier de kwestie een rol
speelt dat het subsidiepotje op is. De
heer M. Groen (WD) stemde tegen
het voorstel omdat hem niet duidelijk
kon worden gemaakt waarom de On-
steinseweg geen openbare weg zou
zijn. Burgemeester Vunderink en de
heer Bosch (P.v.d.A.) zaten op dezelf-
de golflengte. "Het gaat hier om ge-
meenschapsgeld en daar moet wat
voor de gemeenschap tegenover staan
en dat is in dit geval minder goed waar
te nemen", aldus de heer Bosch.

Verschillende raadsleden waren van
mening dat in de toekomst een lijst
moet worden aangelegd dat men tot
een bepaalde datum een aanvraag tot
subsidie kan indienen en dat deze
aanvragen dan voor het komende jaar
bekeken moeten worden of wel of
geen subsidie moet worden verleend.
Burgemeester Vunderink deelde me-
de dat voor 1983 ruim 54.000 gulden
aan subsidies moet worden uitbe-
taald. Volgende maand zal de raad
dan ook een voorstel voor het voteren
van een extra krediet bereiken. De
heer Vunderink wees er wel op dat
door deze beslissing van de raad in de
toekomst soortgelijke gevallen ook
met een sufrüdietoekenning gehono-
reerd moe^pworden. "Dit kan dus
hier terdege een precedentwerking
hebben", aldus de heer Vunderink.

Het CDA en WD bestreden deze
laatste opn^»ng. Hoe het ook zij de
raad bleef opbaar standpunt staan en
lacht de heer Knoef waarschijnlijk on-
der de kapberg danig in zijn vuistje.

Bfj ons in d'n Achterhoek
"Mo'w d'r now al weer uut?", vroog Toon van de Spitsmoes zaoterdagao-
vund op neet al te vrendelukke toon an zien vrouw.
"Jaozeker, i'j gaot met nao de uutvoering van 't dameskoor, 'n jongesten
van Lineken Holtslag mot ok metdoen, 'k heb dat kind vaste beloafd
da'w kwammen kieken dus kö'w neet in huus blieven. En danderbi'j, i'j
hoeft daor neet an 't wark, ow natjen en dreugjen zö'j daor vaste wel
koop'n können. En at 't ow veveald doe'j de ogen maor dichte en gaot
slaopen, daor he'j in de kerke ok altied un handjen van".
Toon vuul'n de steek onder water metene en wol zien vrouw 't een en an-
der veur de vuute gooien maor bedach zich op tied dat dan 'n heel'n ao-
vund nao zien grootjen was, 't ene woord haafn jao 't andere uut. Hee zol
maor gewoon metgaon, a'j d'r eenmaol wazzen veel 't met de gezellug-
heid meespats wel met.
,,'k Zal mien vaste klaormaken, dan he'k nog net un halfuur umme de
krante te leazen, dan bun'k weer helemaol bi'j".
"Gleuf dat maor neet, 't begint om half achte al want zee hebt heel wat op
't liesken staon".

Zodoende zatt'n Toon en zien vrouw al um kwart oaver zeuven in 't
darpscentrum dat um die tied al aardug vol leep en un ketier later hele-
maol bezet was.
De veurzitster, all net zolange in functie as 't dameskoor besteel, ok 35
jaor, was schienbaor met 't lot van de ambtenaren begaon want de börge-
meister (as ambtenaar) en de wetholder (as trendvolger) wodd'n met na-
me welkom eheitten, wieters waarn 't allemaole gewone luu die met 'n
"u allen" begroet wodd'n.
Van zingen hef Toon niks gin vestand, de waardering kan dan ok neet
wieter gaon as: Mooi umme an te heurn, de technische kante mot 'n an-
dere maor uut de duuke doen. De wat jeugdugger afdeling van 't koor
waarn weinug in getal maor des te meer in inzet.

Wat t'r an "Ratjetoe" nao de pauze wodd'n ebaon daor kek Toon zich de
ogen op uut. 't Is jammer dat alles wat hierveur emaakt en inestudeerd is,
maor ene keer gebruukt wod. Daor mossen ze eigenluk met de boer op.
Onveurstelbaor volle tied mot in 't maken van de klere en 't decor ezet-
ten hemmen. De schilderes van al dit moois zölt nog wel iets meer kor-
ting op de pries hemmen egeven as de winterschilder, anders zat de cen-
tenbewaarder van 't koor now wel op zwat zaod.
Ere hef't koor wel van eur wark ehad want zowaar Toon hef t'r heel volle
plezier en beleafd. En de anderen in de zaal natuurluk neet minder!

Daorumme dames, gefilseteerd met ow 35 jaor maor ok met dizzen ao-
vund. Gaot zo wieter. En a'j van 't zingen soms dors kriegt: drink dan ran-
ja met un rietjen onder leiding van Sophietjen.

En veur degenen die nog neet bi'j un koor bunt: zelf zingen is meer dan
nao 't koor van de staatsopera luusteren, ok bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

1 dec. Bejaardenkring Dorpscen-
trum, Sint Nicolaas

2 dec. Schaatsen Jong Gelre
vertrek vanaf Dorpscentr.

6 dec. Soos Kranenburg
9 dec. Volleybal Jong Gelre

Dorpscentrum
12 dec. Agrarische gespreksgroep

Jong Gelre
12 dec. Kerstconcert R.K. Kerk te

Vierakker/Wichmond
15 dec. NCVB Dorpscentrum

Kerstvier. Leger des Heils
15 dec. Bejaardenkring Dorpscentr.

Kerst
17 dec. Regionale zaalvoetbalcomp.

West Achterhoek Jong Gelre
18 dec. VRTC Veldtoertocht
20 dec. KPO Kerstavond
21 dec. Soos Kranenburg Kerstviering
31 dec. VRTC Oudejaarscrossloop

Treffers '80
Het eerste jeugdteam van de tafelten-
nisvereniging Treffers leed thuis een
1-9 nederlaag tegen Gentax 4. G.
Weevers redde de eer voor de Tref-
fers. Treffers II won met 10-0 van. Li-
tac. F. Hovenkamp, R. Wiekart en R.
Schouten wonnen alle partijen. Speelt
het tweede team op l O december ten-
minste gelijk, dan kan de kampioens-
vlag worden gehesen. De senioren-
competitie is afgelopen. Half januari
wordt aan een nieuw seizoen begon-
nen.

Autorijschool
TEGER

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

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

Nagekomen familieberichten

PKV nieuws
Op de grote landelijke tentoonstelling
de 6e „Achterhoek-show" te Doetin-
chem werden door de leden van PKV
de volgende predikaten behaald.
Grote Hoenders:
Barnevelder G.J. Barink l x ZG; Zil-
ver BraekelHenri Rietman l xZG, l x
G; Patrijs Leghorn idem 2 x ZG, 3 x
G; Wit Wyandotte H.J. Rietman l x
ZG; Rhode Island Red A. Barink 3 x
G; Maleier W.G. Hofstraat 2 x ZG, 2 x
G.
Dwerghoenders:
Duitse Kriel mej. Sanders 2 x F, l x
ZG; Leghorn zwart H.J. Rietman l x
Zg, l x G; Wyandotte zwart H.G.J.
Horstman 2 x ZG, l x G; idem Co-
lumbia H. Berenpas l x F, l x ZG, l x
G; Minorca zwart G. Tragter 4 x ZG.
S ierduiven:
Modena schieti mej. Sanders l x ZG;
Duitse Modena idem l x F, l x ZG;
Krulduif idem l x F, l x G; Teme-
schburger schecke idem l x F, l x ZG.
Konijnen groot
VI. reus kon. grijs G.J. ten Bokkel l x
ZG, l x G; idem H.J. Rietman l x G;
idem H. Boesveld l x ZG, l x G; idem
H. Sloetjes l x ZG, l x G; VI. reus ij-
zergr. G.J. ten Bokkel l x G; idem An-
dré Snellink 2 x F; idem H.J. Rietman
l x F; VI. reus wit L.G. Weevers 3 x F,
3 x ZG; Lotharinger B.J. Looman 4 x
F, l x ZG.
Middenrassen:
Nieuw Zeelander zwart H. Verstege l
x Zg, l x G; idem wit 3 x F, 2 x ZG, l x
G; idem H.J. Rietman l x ZG, 2 x G;
Groot zilver H. van Heerde 2 x ZG, 2
x G; Wener blauw André Snellink l x
F; Belg. haas mej. Sanders l x ZG; Ro-
de Nw. Zeelander Harry Bakering l x
ZG, 3 x G; idem G. Lenselink l x F, l
x ZG, l x G; papillen mej. Sanders l x
F; Alaska H.G.J. Horstman^ZG, l
x G; Rex Castor M.G. Lijftogt 2 x ZG.

Kleine rassen:
Hollander bruingrauw B.J. Looman l
x ZG; idem zwart J.G. Doffen l x
ZG, 2 x G; idem W. RietmUR x G;
Klein zilver mid. kon. grijs E. Bruins-
ma 2 x ZG, 2 x G; idem W. Rietman 2
x G; idem 1. zwart W. Boersma l x
ZG; Ned. hangoor W. Boersma l x G;
idem Marter W. Boersma 2 x ZG, l x
G; kleur dwerg F. de Wit l x ZG, l x
G.

Cavia

Crested agouti mej.
Sanders 2 x F, 2 x
ZG.
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Zijn leven is ons een voorbeeld
Zijn geloof, was zijn leven

Kort na het overlijden van zijn geliefde vrouw, onze
moeder en oma heeft God onze zo liefdevolle vader,
opa, overgrootvader, broer, zwager en oom bij Zich ge-
nomen

JAN TOBER

op de leeftijd van 83 jaar.

P.O. Box 362
Portland 3305
Victoria Australië

Reigerslaan 36
2215 NN Voorhout

D. Tober
John en Dianne
Bert
Bill
Tania
Anitra
J.M. Kelder-Tober
Kees
Margreet en Ed, Rutger

Vorden, 30 november 1983
"Het Enzerinck"

Wij zijn erg dankbaar voor de zorgvolle verpleging die
vader op Het Enzerinck mocht hebben.

Onze vader ligt opgebaard in het rouwcentrum van de
' Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.
Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren aldaar
vrijdag 2 december van 19.00 tot 19.30 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden D.V. zaterdag 3
december om 12.00 uur in de Gereformeerde kerk te
Vorden.
De begrafenis zal aansluitend om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaats hebben.

Na de begrafenis isergelegenheidtot condoleren in Het
Achterhuus bij de Gereformeerde kerk.

Volleybal
Dash dames met 2-3 ten onder
tegen Longa Lichtenvoorde
In een sfeervolle zaal van 't Jebbink te
Vorden leden de dames van Dash
Vorden zaterdagmiddag een 2-3 ne-
derlaag tegen het bezoekende team
van Longa Lichtenvoorde. In de eer-
ste set ging het aan Dash zijde vrij ge-
makkelijk. Gedurende deze gehele
periode stonden de Vordense dames
op voorsprong en wonnen zij deze set
met 15-11.
In de daaropvolgende twee sets toon-
de Longa aan over een wat gerouti-
neerder team te beschikken. Tegen-
slagen bijvoorbeeld werden bij Longa
sneller verwerkt dan bij Dash. Longa
won respectievelijk met 10-15 en 11-
15.
In de vierde set een enthousiast Dash
dat haar inspanningen met een 15-9
zege zag beloond.
De beslissende vijfde set was duidelijk
in het voordeel van Longa. Toen bij de
stand 5-10 aan Dash zijde Bettine
Rouwenhorst geblesseerd het veld
moest verlaten, was de organisatie bij
de thuisclub wat zoek. Longa profi-
teerde hier meteen van en won met 8-

15 daarmee een 2-3 eindstand te be-
halen. Zaterdag 3 december zijn de
Dash dames vrijaf.

Uitslagen:
Dames: Dash 2 - Hansa 2: 2-2; Dash 4
- Isala 5: 0-3; Gorssel 2 - Bash 6: 1-2.
Heren: ABS 2 - Dash 2:0-3; Harfsen 2
- Dash 3: 0-3. Meisjes: BI. Dash 2 -
SVS: 1-2; B2. Dash l - DSC 1: 3-0;
Dash l - Gorssel 2: 3-0; SVS 3 - Dash
3: 3-0; C3. Dash 3 - Bruvoc: 0-3. Jon-
gens: Isala - Dash 1: 0-3; Dash 2 -
Voorwaarts: 3-0; Dash - Bruvoc: 0-3.

B.V. Kranenburg
Alleen het eerste team wist afgelopen
week haar competitie-wedstrijd in
winst om te zetten. Met een 35-36
overwinning op Ons Genoegen I keer-
den de Kranenburgers uit Baak terug.
Kranenburg 2 leed thuis een 27-39 ne-
derlaag tegen Excelsior 3.
Kranenburg 3 kon ook het thuisvoor-
deel niet uitbuiten. Met 33-40 ging
men ten onder tegen debutant Bogge-
laar 1.
De vierde uitgave tenslotte wacht nog
steeds op de eerste winstpunten. Nu
moest de winst aan Excelsior 4 wor-
den gelaten met 40-19.

Vordens Dameskoor maakte er
een gezellige avond van

Vordens Dameskoor dat het 35 jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan
heeft zaterdagavond in een goed gevulde zaal van het Dorpscentrum laten zien en horen
dat men meer in haar mars heeft dan alleen zingen. Voor de pauze voerde de zang de bo-
ventoon, terwijl na de pauze een bont programma werd gebracht dat als titel "Ratjetoe"
meekreeg.

Oud-voorzitster mevrouw KI. Brinke het kinderkoor "De Kinderij". "Welis-
(thans ere-lid) ging in haar openings- waar een klein koor maar het heeft
woord, waarbij zij o.m. Burgemeester één voordeel want de kinderen kun-

nen allemaal tenminste één keer solo
zingen", zo lichtte dirigent Peter Rou-
wen toe.

Vunderink en echtgenote alsmede
mevrouw Wolters welkom heette, in
op het ontstaan van het koor. Het da-
meskoor is in feite geboren uit een ge-
mengd koor. Toen dit koortje ter ziele
ging werd het Vordens Dameskoor
opgericht. Wijlen de heer D. Wolters,
jarenlang dirigent, zag het in eerste in-
stantie niet zo zitten. "Zoveel vrou-
wen bij elkaar, dat kan nooit goed
gaan", moet hij gezegd hebben. Wel
het ging goed met als gevolg dat nu
het 35 jarig bestaan kon worden ge-
vierd.

ZANG
Het zangprogramma dat het Vordens
Dameskoor bracht bestond uit een
zestal nummers. De in fraaie jurken
gestoken dames begonnen onder lei-
ding van dirigent de heer P.J.M. Rou-
wen met het zingen van het lied "Als
de ziele luistert", gevolgd door het
goed gezongen "Panis Angelicus" van
Cesar Franck in een bewerking van
Jan Evertse. Een bijzonder fraai lied
was wel het "Zondagslied eens her-
ders" van C. Kreutzer. De dames be-
sloten met het luchtigjes gezongen
lied "Dopheide" van Olivier Koop.

KINDERKOOR
"DE KINDERIJ"
Het zangprogramma voor de pauze
werd vervolgd met een optreden van

Met pianobegeleiding van Peter Rou-
wen zelf zongen de kinderen een aan-
tal bekende liedjes met onder andere
het enthousiast door de zaal meege-
klapte "Leeuwerikske".

BONT PROGRAMMA
Het accent van het programma lag de-
ze avond op het "bonte" gedeelte. De
naam "Ratjetoe" zegt het al. Zang,
dans, voordracht en sketsjes wissel-
den elkaar af.
In totaal zestien nummers waaronder
een aantal heel sterke items. Deze mi-
nirevue werd gebracht door de dames
van het koor en het kinderkoor.
Aan de kleding, door de dames zelfge-
maakt, was ontzettend veel aandacht
besteed.

Zo bijvoorbeeld het nummer "Me-
nuet" waarbij de dames in bijzonder
fraaie kledij waren gestoken.
Het nummer "Zigeunerleven", even-
eens zeer smaakvol.

De kinderen van het koor die in ver-
schillende sketsjes meespeelden
brachten een zeer leuke creatie van
een aantal Japanse kinderen op be-
zoek in Vorden.

DECORS
Het programma kreeg nog meer ca-
chet door de fraaie decors die te zien
waren. Schilder Herman Weustenenk
verdiend daarvoor alle hulde. Zo b.v.
bij het "Oogstfeest" waarbij een stukje
Oud-Vorden op het doek was geschil-
derd. Bijzonder fraai. Het oogstfeest
liet zien hoe in vroeger dagen de rogge
werd "gebonden". Tante Zus Klum-
per zorgde onder het werk voor wat
leuke anekdotes. Voor de muzikale
begeleiding bij dit bonte programma
zorgden de heer Hanstede (akkor-
deon) en Peter Rouwen (piano).
Mevrouw Klein Brink die de verschil-
lende programmaonderdelen op rus-
tige wijze aan elkaar praatte had nog
een verzoek aan Burgemeester Vun-
derink. "Ik hoop dat U op de begroting
nog ruimte hebt voor een pot verf zo-
dat we in het dorp een zebrapad kun-
nen aanleggen. "Dat is hoognodig", zo
zei mevrouw KI. Brinke.
"Ratjetoe" werd besloten met het zin-
gen van het lied "Mensen geeft elkaar
de hand". De huidige voorzitster me-
vrouw Obbink had het na afloop druk
met het aanbieden van vele boeketten
bloemen. Onder andere aan de man-
nen achter de schermen. Een bijzon-
der woord van dank sprak zij tot me-
vrouw Klein Brinke die inmiddels het
bestuur van "Vordens Dameskoor"
heeft verlaten.

"We nemen node afscheid van U", al-
dus mevrouw Obbink.



Evenals vorig jaar,
maakt de Sint weer heel wat voor U klaar.
Letters, staven, poppen van speculaas,
ook in boter/etters /s hij een hele baas.
100% roomboter en amandelspijs,
hiervoor krijgt de Sint een ereprijs.
Ze zijn nog warm, dus verser kan het niet,
het is een traktatie van Sint en Piet.
Wilt U ze met gehakt, aan U de keus,
vers van de Warme Bakker is de Sint zijn leus!

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

P. S. Bestel s. v.p. bijtijds.

Kado-
idee?

Kom kijken
om de hoek
bij

Raadhuisstraat 22 - tel. 3100

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

GEMEENTE VORDEN
Hinderwet

Openbare Kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 2
december 1983 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen
van 18.00tot 21.00 uurter inzage een verzoek met bijla-
gen van:

1. bouwbedrijf Rondeel, Ruurloseweg 42 te Vorden
vooreen inrichting ten behoeve van machinale hout-
bewerking aan de Ruurloseweg 42 te Vorden;

2. Aral Nederland B.V. Nassaulaan 11 te Den Haag voor
een inrichting ten behoeve van de ondergrondse op-
slag van motorbrandstoffen en verkoop hiervan aan
het wegverkeer door middel van zelftanken, alsme-
de het verrichten van lichte garagewerkzaamheden
aan de Zutphenseweg 30 te Vorden;

3. de N.V. GAM.O.G., Bolwerksweg 35 te Zutphen
voor een gasreduceerstation aan de Zomervreugd-
weg/Slotsteeg te Vorden;

4. de N.V. GAM.O.G., Bolwerksweg 35 te Zutphen
voor een gasreduceerstation aan de Mosselseweg
(nabij nr. 79) te Vorden;

5. de heer H.J. Berends, Lindeseweg 19 te Vorden voor
een smederij aldaar;

6. Vos verfverwerking, Kerkhoflaan 1 te Vorden \toor
een spuit-, moffel- en staalstraalinrichting aldaar;

7. de heer H. Regelink, Warkenseweg 4 te Vorden voor
een agrarisch bedrijf met opslag van mest alsmede
een propaangasinstallatie aldaar.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over deze aanvragen adviezen
uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is
de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelij-
kertijd met het verzoek om vergunning ter inzage ge-
legd.

Strekking van de ontwerpen van de beschikkingen:
voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen in de gebieden waar de in-
richtingen zijn gelegen met betrekking tot gevaar, scha-
de of hinder buiten de inrichtingen, zijn de ontwerpen
van de beschikkingen opgesteld onder de voordat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorko-
ming van gevaar, schade of hinder buiten de inrichtin-
gen.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of de ontwerpbeschikkingen kunnen
door eenieder gedurende een maand na dagtekening
van deze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Eenieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 23 december 1983. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van diegene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Vorden, 2 december 1983,

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

CITROEN *RUESINK* RUURLO* HAAKSBERGEN

\•BS&**

Fantastische voorraad occassions in
1983 CX 2400 pal/as IE

autom. demo
1983 CX 2400 G Tl demo
1 982 CX 2.0 athena met LPG
1981 CX2400 pal las IE

met schuif dak
1981 CX 2500 diesel pallas

met schuif dak
1980 CX 2400 pal/as met LPG

en schuifdak

ons model CX zoals:
1980 CX 2400 pallas autom.
1980 CX 2.0 athena
1979CX 2400 prestige

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

A/tijd alle
Nieuwe Citroen

model/en m

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA

BREDEVELD
HIFI TELEVISIE VIDEO

Service & Zekerheid

Bredeveld:
en vooral

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

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Donderdag 22 december

Grote Kerst Klaverjasavond
in „'t Pantoffeltje", Vord|^N,anvang 20.00 uur, zaal
open 19.00 uur. Max. 12^lrs. Deelname f5,- p.p.

Ie prijs draagbare TV
of radio/cassettetoren + boxen
of Kerstdiner voor uw gezin, max. 5 pers.
en vele andere prachtige prijzen!

Aanmelden v.a. heden: 05752-1770-1519 of bij de
wedstrijdleider H. Zieverink: 05730-3695

Dorpsstraat 34,JVorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Toch nog op tijd...
De vier-kleuren-kalender met 12
kastelen uit de omgeving istoch nog op
tijd klaar gekomen.

Een pracht van een Sint Nicolaas
cadeau

Vanaf heden verkrijgbaar bij:

Boekhandel Hoytink, Ruurlo
Boekhandel Loga, Vorden
Sigarenmagazijn Hassink, Vorden
Drukkerij Weevers, Vorden

PRIJS TELT,
)IT NAJAAR

Leuk regenlaarsje
voor natte kille dagen,
lekker warm gevoerd,
op stevige antislipzool

spetterprijs.

Maten 28-35 19,- Maten
Maten 36-41 20,- 24~27

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

é

St. Nicolaas KADO-TIP

PONT1AC
G E S

reeds v.a. 79,50
2 jaar garantie

Oö juwelier
siemerink
oo opticien Pontiac Quartz

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

kreatief
centrum

•i
£ERKEPAD

DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752-1921

Tijdens de Sinterklaasperiode

veel bijzondere aanbiedingen

in pakketten, handvaardigheden,

kreativiteitsartikelen

voor het hele gezin.

De feestdagen
voor het kind
Nu de jaarwisseling in zicht is wordt
het tijd om aandacht te gaan besteden
aan de verzending van Kerst- en Nieu-
wjaarswensen. Wie wenskaarten nog
vóór de feestdagen bezorgd wil heb-
ben doet er verstandig aan die cor-
respondentie uiterli jk halverwege de
maand ter post te bezorgen.
In heel wat postkantoren is er inmid-
dels een speciale verkoopstand van
het plaatselijk comité voor kinder-
postzegels ingericht. Vrijwillige mede-
werkers laten het publiek daar graag
een keus doen uit een grote collectie
kerst- en nieuwjaarskaarten, geva-
rieerd naar ontwerpen, formaat en
prijs. Bij de stand kan men ook terecht
voor de kinderpostzegels zelf.
De opbrengst van de kinderpostzegel-
actie is als steeds bestemd voor het
bieden van betere ontwikkelingskan-

sen voor kinderen die achter dreigen
te blijven. Het kinderzegelgeld wordt
tot dat doel zowel in Nederland als in
een groot aantal ontwikkelingslanden
besteed.
Een stand van het plaatselijk comité is
opgesteld in het postkantoor te Vor-
den tot 22 december 1983, elke week
van dinsdag t/m vrijdagmorgen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
l . rode honderiem; 2. puntige gouden
broche of haarspeld; 3. broek (bak-
kersmodel); 4. gouden haarspeld met
initialen "P'; 5. 2 rollen bandstaai; 6.
donker bruine fietstas; 7. zwarte por-
temonnee inh. f. 116,45 + sleutel; 8.
/warte poes met witte bef; 9. sleutel-
bos met 5 sleutels; 10. blauwe hand-
schoen; 11. paarse jurk; 12. zwarte
handschoen.

Verloren:
\. bruine portemonnee f. 7,80; 2. auto
cassetterecorder (Philips); 3. goud-
kleurig dameshorloge ("Indess"); 4.
zakmes; 5. kleine beige portemon-
neetje ca. f. 30,-; 6. gouden ringetje; 7.
zilverkleurig armbandhorloge; 8.
blauw kinderschoentje; 9. k inder jack
(nr. l op de rug); 10. handelaarskente-
ken ll-FH-14; 11. poes, /wart met
witte bef en witte poten; 12. goudkleu-
rige glasbril; 13. blauwe handschoen
met 3 strepen; 14. 5 sleutels in zwart
mapje; 15. sleutelbos (12 a 13 sleu-
tels); 16. rood etui met rijbewijs; 17.
Schotse Collie (bruin met wit); 18. au-
topapieren; 19. gouden trouwring „30-
12-'78 Rita"; 20. 2 rijbewijsen; 21. ro-
de portemonnee inh. kleingeld; 22.
jonge hond (zwart met wit te puntjes
aan staart en poten); 23. broche
(Zeeuwse model).
Inl icht ingen: Rijkspolitie Vorden. Bu-
reau geopend: dagelijks van 9.00 tot
17.00 uur.



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

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

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

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

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

De sportieve Sint geeft
LUCHTBUKSEN en -PISTOLEN
TRIM- en TRAININGSPAKKEN
VOETBAL- GYM- en SPORTSCHOENEN
Sportieve TRUIEN, VESTEN, PULLOVERS
HOEDEN, PETTEN en SJAALS
TIROLER LODE JAGERSJASSEN
voor dames en heren
KNICKERBOCKERS en -KOUSEN
BODYWARMERS en JACKS
ROMIKA VACHT LAARZEN
BOEKEN over: PAARDEN, HONDEN,
VOGELS, NATUUR en JACHT.

Wapen- en sporthandel

Martens
Httdf doeltrtfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

VERLOVINGSRINGEN

model laurier

model jasmijn
4, 5, 6 mm.

model vuurdoorn

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

(M'/;-///.! 'W-llORLOdKRIK-OPTIM
A/VA.S7A'. / /'/' f , HI:\(

Ook de komende winter
weer een f i kse prem i e van
maar liefst f 50,-per man
per dag, alsu binnenschil-
der- en/of behangwerk
laat uitvoeren in de perio-

de van 21 nov. '83 t/m 9
maart '84.

(min. omvang 3 werkda-
gen.

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

Jansen & gal

7231 ad warnsvcld
rijksstraatweg 91

05750 22016

Sinterklaas en Zwarte Piet
Van Tongeren vergeet U ook dit jaar

niet!

Voor al uw kleding
voor het grote feest

Bent U ook bij ons
steeds voordeliger uit geweest!

VAN TONGEREN
Raadhuisstraat 29 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1657 / Tegenover gemeentehuis.

KADO-TIPSU
l/m, k/m en zonder mouw

Pyama's
Dusters
Bedjasjes
Maillots

Tafellakens
Dekovertrekken

Strech-hoeslakens
Kousen

Org. college shawls en kniekousen

Overhemden
Spencers

Petten m/shawls

Knickerbocker kousen
Kniekousen

Ruurlo

Een prima tandartsfcostenverzefcering
voor een gunstige premie.
Vraag ons om advies. assurantiën

de Heurne 27,
Postbus 55 7255 ZH Hengelo Gld. Tel. 05753-1800

SiiTterklaaskado's voor
surprise-prijzen

De fameuze Welkoopzaag van een on-
verwoestbaar Westduits fabrikaat.

Lengte: 19". Nergens vindt u
zo'n kwaliteitszaag voor

zo'n lage prijs.
Van 16,50
Voor

BLACK & DECKER
DECOUPEERZAAG,
TYPE H 521K

Nog zo'n Welkoop-exklusiviteit: een
découpeerzaag voor de meest uiteen-
lopende zaagkarweien. Rondzagen,
figuurzagen enz. Vermo^n 330 Watt
bij 3.000 t.p.m. Zaagdie4»5 mm.
Voor het zagen in hoekers de
zool verstelbaar. Met
gratis vijf
zaagblaadjes.
Van 149,-
Voor

BLACK & DECKER CIR
KELZAAG, TYPE DN 227

Een semi-professionele cirkelzaag-
machine met een vermogen van maar
liefst 550 Watt. Zaagdiepte 40 mm,
zaagblad diameter 140 mm. Inklusief
gratis zaagblad met hardmetalen
tanden ter waarde van 34,95.

Van 204,-

Alléén bij Welkoop!

VALMA WINTERSET IN
GRATIS PECHKOFFER

Met deze set komt elke autobezitter
probleemloos de winter door. Hij
bevat een slotspray, ruitensproeier-
antivries, ruitontdooier en anti-
condensdoek. En voor het opbergen
van uw autospullen wordt
een gratis pechkoffer

meegeleverd.

Voor de Sint is Welkoop elk jaar weer een vanzelfsprekende
zaak. Want wat je bij Welkoop allemaal voor Sinterklaaskado's vindt,
dat gaat zelfs Piet boven z'n pet. Wat 'n keuze, wat 'n kwaliteit.

Van de découpeerzaag tot honderiem en van autospullen tot
kweekkasje. En de prijzen? Die zijn zelfs voor de doorgewinterde
Sint een surprise.

BINNEN/BUITEN
THERMOMETER

Deze kunststof thermo-
meter geeft zowel
de binnen-als de
buitentemperatuur
aan. Kompleet met
voeler en lange
draad.
Van
28,95
Voor

REXBORENSET

De meest gangbare
beton/steenboren in
een aantrekkelijke
opbergdoos:
5, 6 en 8 mm.
Van 18,90
Voor

WClk00|l
De Grote Groene Vak winkel
voor Huis en Tuin,voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T. W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 5 december 1983.

HYDRO-KULTUURSET

Hydro-kultuur.. . de perfekte
manier om planten te stekken en te
kweken. Deze set bestaat uit: 5 stek-
buisjes -l-1 stektafeltje, 2 hydro-
potten, hydro-korrels, 2 hydro-
meters, 2 sierpotten en een hydro-
kultuurinstruktieboekje. Van 12,50

Voor

RAHSOL DOPPENDOOS

Een grandioze set kwaliteitsgereed-
schap in een metalen koffer met
binnenbak. Zo heeft u alle maten
dopsleutels overzichtelijk op een rijtje.
24 Stuks in totaal, met een aansluit-
vierkantvanl/2".
Van 120,-
Voor

Geef uw hond de lengte, met deze 3
meter lange Flexi hondelijn. Blijft altijd
strak dankzij de automatische terug-
loop.
Van 29,95
Voor

KWEEKKASJE

U kunt nu zelf thuis plantjes kweken
in deze fraaie kweekkas met doorzich-
tige bovenkap en twee verstelbare
ontluchtingsregelaars.
Afmetingen 33 x 21 x 17 cm

Van 15,80
Voor

WELKOOP
ALLESKNIPPER

De wonderschaar die overal doorheen
komt: papier, karton, plastic, blik enz.
Zo spaart u uw gewone schaar. De
Welkoop allesknipper heeft speciale,
gehard stalen bekken. En een geknipt
prijsje.
Welkoop aktieprijs

6,550

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713
RUURLO Stationsstraat 12 - Tel: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256


