
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 12 Postbus 22 7250 AA Vorden
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Telefoon 05752-1404

Donderdag 3 december 1981
43e jaargang nr. 38

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 31 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

ƒ 2,50 adm.kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 31,25 (inkl. 4% BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

W. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

Tweede kamerlid WA Mateman
op CDA-bijeenkomst
"Ik overweeg motie in te dienen over
gemeentelijk herindelingsplan"
"Ten aanzien van de gemeentelijke herindelingsplannen overweeg ik deze week tijdens de debatten in de Tweede Kamer
een motie in te dienen, waarin alle aspecten nog eens duidelijk op een rijtje worden gezet. De plannen zijn lang niet goed ge-
noeg bekeken. Wat verbeterd er voor de gemeente? Uit de praktijk blijkt steeds meer dat samengevoegde gemeenten er fi-
nancieel veel slechter voor komen te staan'1, aldus Tweede Kamerlid de heer W.A. Mateman uit Aalten op de jl. maandaga-
vond gehouden algemene vergadering van de CDA afdeling Vorden in het Dorpscentrum.

Mateman roerde in zijn inleiding vele actue-
le punten aan. Een van de oorzaken van de
huidige werkloosheid was volgens hem het
FNV dat telkens maar weer nieuwe loonei-
sen stelt. Nu het FNV ook moet bezuinigen
(verlies van 35.000 leden) zegt Wim Kok:
"We moeten de tering naar de nering zetten,
er moeten mensen uit het bestuur". Uite-
raard geeft het FN V critiek op deze plannen.
Als er problemen zijn in eigen huis weet Kok
exact de oplossing, maar niet ten aanzien
van de landelijke situatie.

Over de bewapeningswedloop zei hij dat het
CDA weigert om zich over te geven aan een
soort wanhoopspolitiek. Wij zullen geen
eenzijdige stappen nemen om een noodlot-
tige ontwikkeling te keren. Wij verwachten
nog wel een oplossing op ideologische basis.
Sombere profeten hebben ook het tij mee nu
de economie en werkgelegenheid zeer
slecht zijn. Is het waar dat partijen er niet
meer in slagen om deze ongezonden toe-
stand terug te dringen? Wij moeten de weg
opgaan van kostenmatiging om ons land
economisch gezond te maken. Men is op
zoek naar de kernvraag, waarom zijn wij op
aarde? Het christendom heeft hier een
antwoord op. Als je de samenleving wilt her-
vormen zul je niet de structuren maar de
mens moeten veranderen. Daar draait het
om!
"Het besef moet doordringen dat de over-
heid in ons land niet almachtig is en alle pro-
blemen kan oplossen. Wil je de samenleving
ombuigen dat zullen zowel werkgevers als
werknemers daaraan moeten meewerken.
Oorzaken dat we nu zo in de problemen zit-

ten zijn onder meer de hoge sociale voorzie-
ningen, de lage produktie per mankracht, de
velen die niet-produktief zijn, de stijgende
energieprijzen en de hoge salarissen voor
ons overheidsapparaat en de enorme belas-
tingdruk (de hoogste van de EEG)", aldus
spreker.
Als we de kosten weten te beheersen dan
zijn we in staat weer te concurreren met het
buitenland.

De heer Mateman wees ook op de vreemde
situatie in ons lans wat betreft de regering-
scoalitie. De combinatie D'66, P.v.d.A. en
CDA was niet onze eerste keus, maar we wil-
len en zullen ons land bestuurbaar moeten
houden, ondanks de vele onopgeloste
vraagstukken die er nog zijn.

Na de pauze beantwoordde spreker een
groot aantal schriftelijke vragen onder meer
met betrekking tot het "doemdenken", deel-
tijdbanen, werkgelegenheidsfonds CNV, te-
rugdringen koopkracht, vreemdelingenbe-
leid, herindelingsplannen enzovoorts.
Voorzitter de heer Bogchelman dankte de
heer Mateman voor zijn gloedvol betoog en
bood hem een attentie aan.

Vooraf werd in het Dorpscentrum de CDA-
ledenvergadering gehouden met notulen
van secretaris en penningmeester. Bij de be-
stuursverkiezing bedankte jhr. mr. L.M.E.
van Fisenne wegens bevorderde leeftijd. In
zijn plaats werd gekozen mevrouw D.G.T.
Spitholt-Collet. Het scheidende bestuurslid
werd dank gebracht voor zijn werkzaamhe-
den. Voorts weden nog mededelingen ge-

daan in verband met de voorbereidingen
voor de gemeenteraadsverkiezing 1982 op
woensdag 2 juni.

"Vorden" was ook in
Amsterdam
Toen een paar weken geleden in dit blad een
adventie stond voor een georganiseerde
tocht naar de vredesdemonstratie in Am-
sterdag op 21 november meldden zich aan-
vankelijk 18 mensen.
Nu achteraf de balans opmakend kunnen
we tevreden vaststellen, dat meer dan 60
Vordenaren die dag door hun aanwezigheid
en hun meelopen in de demonstratie heb-
ben laten zien hoe bezorgd zij zijn over de
kernbewapening en de wapenwedloop.
Eén vordense demonstrante werd daarover
zelfs nog geinterviewd voor de televisie.
Het Interkerkelijk Vredesberaad wil nu
graag een avond napraten met al die 60 men-
sen en nodigt hen hiertoe allemaal uit (zie
advertentie elders in dit nummer). Het ge-
sprek zal dan gaan over "Hoe vond je het?",
maar ook over "wat kunnen we verder
doen?".

Verschijning Contact
met de a.s. feestdagen

In verband met Kerstmis zal Contact editie Vorden en editie Ruur-
lo één dag eerder verschijnen. Copy hiervoor dienen uiterlijk
maandag 21 december voor 12 uur in ons bezit te /ijn.

Editie Hengelo zal in de week van 21 december normaal verschij-
nen, dit wordt het Kerst- en Nieuwjaarsnummer. Copy hiervoor
dient uiterlijk woensdag 16 december voor 12 uur in ons bezit te
zijn.

Het laatste nummer van edities Ruurlo en Vorden voor dit jaar zal
ook één dag eerder verschijnen.
De c^fc hiervoor ook gaarne uiterlijk maandag 28 decemJ
12 ulRn ons bezit.
Editie Hengelo zal in die week NIET verschijnen.

Wij |̂ en hiermede aan de wens van de adverteerders tegemoet te
kom^Tdoch vragen beleefd doch dringend uw copy op tijdfl|e le-
veren.
Bij voorbaat hartelijk dank.

De Redaktie.

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

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. De Verordening bodembescherming Gel-
derland
2. Vergadering van de Gewestraad op 16 de-
cember aanstaande
3. Vergadering van de raadscommissies

De Verordening bodembescherming Gel-
derland
Deze verordening is op 15 jul i 1980 in wer-
king getreden met als doel de bodem, met
inbegrip van het grondwater, tegen veront-
reiniging door schadelijke stoffen, waaron-
der afvalstoffen, te beschermen. Sindsdien
is met deze provinciale verordening enige
ervaring opgedaan, het opnieuw bekend-
heid geven aan deze verordening is gewenst.

Schadelijke stoffen zijn die stoffen, waarvan
in het algemeen of in het betrokken geval
verwacht kan worden dat ze de bodem ver-
ontreinigen of zullen verontreinigen. Daar-
onder vallen ook combinaties van stoffen.

De verbodsbepalingen richten zich op het
brengen of hebben van schadelijke stoffen
op of in de bodem, zoals het storten, be-
graven maar ook het opslaan op of in de bo-
dem in een tank. Ook het tot stand brengen
van inrichtingen, leidingen of andere wer-
ken bestemd voor het brengen van schade-
lijke stoffen op of in de bodem is niet toege-
staan zonder ontheffing van de provincie.

Deze verordening kent geen extra bescher-
mende bepalingen voor een beschermings-
gebied van een drinkwaterwinplaats. In een
dergelijk gebied is het o.a. verboden schade-
lijke stoffen te vervoeren of op te slaan, be-
neden één meter te begraven, andere bestrij-
dingsmiddelen te gebruiken dan die door
Gedeputeerde Staten zijn aangewezen. De
bovenomschreven verboden zijn niet van
toepassing bij o.a. huishoudelijk lozingen
van geringe aard, gladheidsbestrijdingsmid-
delen, bemesting volgens de normale me-
thode.

De verordening geldt niet als de Hinderwet,

de Wet Chemische Afvalstoffen of een ande-
re wet van toepassing is.

Voor verder informatie kunt u zich wenden
tot de provinciale griffie van Gelderland,
Dienst Milieuhygiëne, afd. ABW tel. 085-
592348 of afdeling Algemene Zaken c.a. ter
gemeentesecretarie, teneinde te vernemen
of inderdaad een ontheffing dient te worden
aangevraagd.

In het algemeen zal een voorwaardelijke
ontheffing wel worden verleend, doch als
vaststaat of redelijkerwijs is aan te nemen,
dat verontreiniging van de bodem en het
grondwater zal optreden en deze niet of
onvoldoende wordt deze geweigerd. Ten-
slotte kan nog worden opgemerkt dat voor
elke ontheffing f. 100,- in rekening wordt ge-
bracht, verhoogd met een bedrag per m3 van
de betrokken schadelijke stoffen.

Vergadering van de Gewestraad op 16 de-
cember aanstaande
Deze vergadering begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in de kantine van het Ge-
meentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf
te Deventer, Zutphenseweg 51006. Vanaf
heden liggen de stukken voor deze vergade-
ring ter secretarie, afd. Algemene Zaken c.a.
ter inzage.

Tijdens deze vergadering komen onder
meer de volgende punten aan de orde:

- voorziening vacature in de Commissie
Volksgezondheid, Hulpverlening, Milieu- •
zaken en Brandweeraangelegenheden;
- sociaal-economisch onderzoek Midden
IJssel;
- aangaan rekening-courant overeenkomst;
- aangaan kasgeldleningen;
- belegging liquide middelen;
- voorziening met betrekking tot de functie
van comptabele

Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor sport, cultuur, c.a. ver-
gadert op dinsdag 8 december aanstaande in
de boerderij nabij het kasteel.
Aan de orde komen onder meer de volgende
punten:

- goedkeuring jaarrekening 1980 en begro-
ting 1982 van de Stichting Dorpscentrum;
- mededelingen V.S.F.
- aktiviteitenlijst

De commissie voor financiën c.a. vergadert
op dinsdag 8 december a.s. om 19.00 uur in
het koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer de volgende
punten:

- vaststelling verordening Afvalstoffenhef-
fing en verhoging prijs van de huisvuilzak-
ken;
- wijziging verordening onroerendgoedbe-
lastingen;
vaststelling nieuwe verordening op de hef-

fing en invordering van leges.

De commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op woensdag 9 december a.s. om
19.30 uur in de boerderij nabij het gemeen-
tehuis.

Aan de orde komen onder meer:

- behandeling van drie zogenaamde groene
structuurschema's (Landinrichting, Open-
luchtrecreatie en Natuur- en Landschapsbe-
houd).

Voor deze openbare vergaderingen gelden
de volgende regels:
1. Het publiek kan zich tot tien minuten, on-
middelijk voorafgaande aan de opening van
de vergadering, bij de voorzitter of de secre-
taris van de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gelegenheid
te spreken wordt geboden voordat de eigen-
lijke behandeling van de agenda begint.

2. De voorzitter kan elke spreker, indien dat
naar zijn oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als in de openbare bilbio-
theek aan de Dorpsstraat.

Regio West-Achterhoek
Jong Gelre bijeen
In café-restaurant De Boggelaar hield de re-
gio West-Achterhoek van Jong Gelre zijn
jaarvergadering. Aanwezig waren de verte-
genwoordigers uit de zeven afdelingen: Al-
men, Hummelo en Keppel, Steenderen,
Hengelo, Warnsveld, Laren en Vorden.
Voorzitter Dick Regelink wees in zijn ope-
ningswoord op het grote belang van deze re-
gionale ontmoetingen. Het verstevigd de
onderlinge banden. Provinciaal voorzitster
Gerrie Harmsen dealde namens het provin-
ciaal bestuur en!.de mededelingen. Het
jaarthema van Jong Gelre is jeugd en toe-
komst. Voor een groot deel ligt de toekomst
in handen van de jeugd zelf, dus is het van
uitermate groot belang dat men hierover
meepraat.

Namens de vorm i ngs werkgroep vertelde
Marrianna Eyerkamp welk programma men
rondom het thema had gemaakt. Elke afde-
ling kan van dit thema gebruik maken. Na
het voorlezen van de jaarverslagen en het fi-
nancieel verslag door vice-voorzitter Henk
Kets besloot men de avond op gezellige wij-
ze met dansmuziek van het Mandil Trio. le-
dere afdeling had aan de hand van muur-
kranten zijn eigen aktiviteiten aangekon-
digd.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jeugddienst in de Dorpskerk
De maandelijkse Jeugddienst in de Vorden-
se dorpskerk zal gehouden worden op a.s.
zondagmorgen 6 december, de eerste zon-
dag van de laatste maand van het jaar en de
tweede Adventszondag.
In deze Jeugddienst hoopt voor te gaan ds.
Hazeleger uit Ruurlo. De Amio-singers uit
Winterswijk hebben toegezegd zingend en
spelend aan deze dienst mee te werken.
Iedereen is er hartelijk welkom. Na deze
Jeugddienst is er wee gezamenlijk-koffie-
drinken in "de Voorde".

Avonddienst
a s. Zondagavond 6 december zal er, zo is de
planning, ook een avond-kerkdienst gehou-
den worden in de Hervormde dorpskerk.
In deze avonddienst hoopt ds. Veenendaal
voor te gaan.

Voortzetting leerhuisavond
liturgie
Er bestond een goede belangstelling voor de
leerhuisavond liturgie, de eredienst die ge-
houden werd op donderdag j.l. in "Het
Achterhuus". (inleider: drs. Paul Oskamp
uit Driebergen/Doorn). In onderling over-
leg zijn reeds twee vervolg-avonden afge-
sproken: donderdag 10 december en don-
derdag 7 januari. Plaats: "Het Achterhuus",
achter de Gereformeerde Kerk. Ook zonder
opgave of nader overleg bent u daar zeer
welkom.
Mevrouw Wil Kok-ten Broeke uit de Wil-
denborch is de gespreksleidster.

Voorbereiding gezinsdienst in
de Kapel Wildenborch
De jeugd van de Wildenborchse school is
reeds begonnen met de voorbereiding van
de gezinsdienst die D. V. gehouden zal wor-
den volgende week zondagmorgen 13 de-
cember in de Wildenborchse Kapel.

U doet mee....
met de aktie "Gast aan tafel"? Doel: blijven-
de voedsel-verbetering in de arme, derde
wereldlanden zélf: landbouwonderwijs,
landbouwprojekten, watervoorzieningen
enz.
Spaarkartonnetjes liggen er nog wel in de
dorpskerk en zijn ook verkrijgbaar bij koster
Eggink, Kerkstraat 15. Deze aktie-termijn
loopt tot begin maart, de Biddag.

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: G.J. Meulenveld en E.
de Klerck; A.J.M.J. Cornieltje en AH.
Schouten.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: H.M. Rossel-Regelink, oud
96 jaar.

Kerst-aktie Raad van Kerken
De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg, waarin vertegenwoordigd zijn de bei-
de R.K. parochies, de Hervormde gemeente
en de Gereformeerde Kerk, is bezig met de
voorbereiding van de Kerst-aktie: zieken
thuis en in de ziekenhuizen/verpleegtehui-
zen, hoogbejaarden, eenzamen ontvangen
voor Kerst een Kerstgroet, een Kerst-atten-
tie.

Vorig jaar zijn er ruim 550 Kerstgroeten ge-
reed gemaakt en bezorgd. Ook dit jaar staat
dat weer te gebeuren.
De Raad van Kerken houdt een kollektie
voor dit stuk gezamenlijk kerkewerk en voor
het overige werk van de plaatselijk Raad van
Kerken en wel in de week van 7-13 decem-
ber.
Graag willen we u hierop attenderen!

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 6 december 10.00 uur ds. J. Hazele-
ger (Ruurlo), Jeugddienst, m.m.v. Amio-
singers uit Winterswijk;
19.00 uur ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 6 december 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra;
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 5 december 12.00 uur tot maandag

7 december 7.00 uur dr. Wegchelaer. Ko-
mende week avond- en nachtdienst ook dr.
Wegchelaer.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 5 december en zondag 6 december
dr. Sterringa. Boodschappen s.v. p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.

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

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9
uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS

Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

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

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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



markt
mm de lage prijzen van

belangrijk zijn
Smelik
roomboter
krakelingen

De Heer
kerstbonbons
de luxe 200 gr.
van 2,89 voor

Van Doorn
suikerkransjes
zak 230 gr., nu

Sprinklettes
boterhamkorrels
melk, puur of edel-
weis, zak 300 gr.
van 1,49 voor

Unox
frankfurter knak
worst blik 10 stuks
van 3,25 voor

Olvarit
kleutervoeding
pot, nu

Olvarit
blauw
pot, nu

Aarts
rode stoof peren
pot 560 gr.
van 2,65 voor

Gouda's Glorie
fritessaus
emmertje 1 liter
van 2,49 voor

Koopmans
pannekoekmeel
speciaal
pak, van 1,48 voor

Hak
rode kool 1/1 pot
van 1,89 voor

Knorr
groentesoep
van 0,85 voor

Dubro afwas
600 cc
van 1,59 voor

Cakevorm
25 cm 30 cm

l?5 2.15

Boterkoek-
vorm
mot mes, 24 c m

2?5
Beslagkom
2,5 liter

2?s
Maatbeker
1 liter195

Vlablik
26 cm

130

Garneerspuit
ofspuitzak

geldig van 3/12-5/12- 1981

Haas-
karbonade
1000 gr. 1O?8
Rib-
karbonade
1000 gr. 10?9
Schouder-
karbonade
1000 gr. 8?5

Saucijzen
1000 gr.

798
Verse kuiken
bouten
1000 gr.

Tongeworst
150 gr.

j ̂ \J
mm

Rauwe ham
700 gr.

7OO
i m

Palingworst
100 gr. O?9

Johma
huzarensalade
bak, 1 kilo nu

maandag

Spekl^pen
kilo

dinsdag

Verse
kilo

798
woensdag
Gehakt
(50% rund-,
50% varkensvlees)
kilo

3 t/m 5 december 1981

Verse
Ivoorkust
Ananas
ze zijn er weer
die heerlijke

Clementines
mandarijnen
20 stuks 3?5
malse KaSS/a
2 kroppen 158
goudgele Do/O

Bananen i kilo 17*
versgesneden

Soepgroente
schaaltje 150 gram O?9
MAANDAG

Zuurkool uit
het Vat 500 gram

DINSDAG

Gekookte
bietjes i kilo O?8
WOENSDAG

Stoofschotel
bestaande uit witte
kool, winter wortel,
paprika, prei
500 gram
stoofschotel met een weinig water en
kluitje boter gaar laten smoren,
eventueel met dobbelsteentjes spek
erdoor, peper en zout naar smaak
toevoegen.

l!8

prachtige

Cyclamen
barstensvol knop
2 stuks

per stuk

dit is leuk,

Orchidee in
kadooverpakking

Roomboter
amandelletter
500 gram
van 8,95 voor

Roomboter
banketletter
400 gram
van 3,95 voor 3?5
Weense
Snijder gesneden/
verpakt, 800 gr.

179
Rozijnen
volkorenpuntjes
zak, 6 stuks 179

Om al vast te proberen!
Weihnachts-
StOI met spijs
500 gr., slechts

2?8
Uit onze notenbar!
Honey
crackers
250 gr.

235
Reform mix
200 gr.

Coberco
griesmeelpap 1 liter
van 1,84 voor

159
Jacky
duopudding
van 1,69 voor l?9

KAAS
Goudse kaas
belegen, kilo nu

Henkes
vieux fles 1 liter
van 16,60 voor

9?5

Henkes
bessenjenever
1 liter
van 13,45 voor

Cótes du Roussillon
1980 A.O.C.
een karaktervolle
rode wijn, per fles

MARKTzolang de voorraad
strekt

Grote
Bolkaktus
van 12,50 voor

BI/v
vloeibare toiletzeep
met gratis muur-
hanger
van 1,95 voor

Koopmans
oliebollenmix
500 gr.

Koopmans
friso bloem
1 kilo

Gogo
breigaren
bol 50 gram 100%
acryl, van 1,75 voor

m

w$m . M8«>SiS«ĝ ,I'i

3eklames geldig van 3/12 - 9/12 -198l|

Koopavonden in uw VS markt te \forden
di-wo-do-vr 1t/m4dec. geopend tot 21.00uur

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO - GOOR VORDEN



Crossfietsen
In onze showroom stoere ijzer-
sterke crossfietsen v.a. f 295,-
Barink, Nieuwstad 26.

Deze week op de Sinterklaas-
markt.
1 kg. komijnekaas f 8,20
1 pakje Boursin 80 gram voor
f 1,95
Kaashandel P. Bakker. In Kaas
de Baas.

Te koop: palissander wand-
meubel.
Tel. 05752-2325

Sinterklaasmarkt
Voor grammofoonplaten, cas-
settes, platenkoffers, platen-
hoezen, naar:
Fa. Wolsing, Julianalaan 20
Vorden tel. 05752-1209

Te koop: 2 fauteuils, 1 antieke
barometer, 2 electr. radiatoren,
1 eiken nachtkastje (nostal-
gisch), 1 eiken wandmeubel, 1
potkachel (allesbrander), 1 zit-
slaapbank, 1 eiken ladenkastje,
1 grote staande schemerlamp,
diverse bedden, 1 eiken tafel, 1
hoekbank met eettafel en stoe-
len (hout), ötuinstoelen, 1 tele-
foontafeltje, diversen huisraad,
afvalhout (voor de haard).
Informaties: tel. 033-72777
Kijken alleen zaterdag a.s. van
10-15 uur, Almenseweg 53,
Vorden.

Sinterklaasmarkt.
Attentie: voor verse haantjes,
kip en eieren naar het bekende
adres.
Poeliersbedrijf Rossel.

Occasions-Racefietsen
Peugeot 5 vs. f 1 50,-
Champion Junior 51 cm blauw
10 vs als nw. f 250,-
Barink, Nieuwstad 26

Was u ook in Amsterdam op 21
nov. Kom dan napraten op dins-
dagavond, 8 dec. om 8 uur in het
Dorpscentrum. Tel. inl. 2173

Oldfashion uit de jaren '30 op
basis hedendaags technisch
vernuft gebouwd f 539,-
Barink, Nieuwstad 26

Doorpraten over "Amsterdam"
doen we met de 60 Vordenaren
d ie op 21 nov. in A'dam mee de-
monstreerden. Dit gesprek zal
plaatshebben in het Dorpscen-
trum op dinsdagavond 8 dec.
om 8 uur. Komt u ook? Tel. inl.
2173

Profiteer Profiteer
tijdens onze interne verande-
ring. 10% korting aan waarde-
bonnen op alle artikelen. Met
toestemming K.v.K.
D. Jansen, Bleekstraat 1. Tel.
05753-1360

Poelier Hoffman
Franse buitenkip f 7,85 per kg.
Kip rollade f 11,95 per kg
Lever f 3,00 per halve kg
Magen f 2,50 per halve kg
Hartjes f 2,00 per halve kg
vrijdag op de Sinterklaas markt.

Sinterklaasverpakking
Studentenhaver f 4,25
Vers gebakken kleine pinda's
500 gram f 4,-
2 doosjes dadels f 3,-
Tutti Frutti 500 gram f 4,50
Uw notenspecialist De Eek-
hoorn.

4 metworsten f 10,-
5 rookworsten f 10,-
Specialist in ham en pekelvlees
Hans Jonker, Vleeswaren

Vaste bijverdienste aangebo-
den:
bladenman vraagt hulp voor be-
zorging van week- en maand-
bladen in Vorden. Leeftijd vanaf
15 jaar!
Inlichtingen tel. 05735-2532
tijdens kantooruren.

Groentehandel Welmers op de
Sinterklaasmarkt champignons
van f 2,00 voor f 1,50

Sinterklaasmarkt
Schepers textiel.
St. Nicolaasaanbieding.
Dames Jacks van 89,- voor
39,-
Restanten Damestruien voor
15.-

Sprint-Tour HR 5 vs. zilvergroen
- mod. 1982. U moet hem zien.
'n Fongers, Barink.

DICKVLOGMAN
en

HETTY RATERINK

gaan trouwen op woensdag 9 december a.s. om 11.30
uur in gemeentehuis „Kasteel Vorden" te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 13.30 uur
in de Ned. Herv kerk te Vorden door ds. J.P. Kabel.

Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal „De Herberg"
Dorpsstraat 10a te Vorden

Zutphenseweg 16, Vorden
Dwarsstraat 2, Hengelo Gld.

Toekomstig adres:
B.v. Hackfortweg 58 Vorden

<^»xó>»

JOEP ALBERS
en

BETSYGIESEN

gaan trouwen op donderdag 10 december
1981 om 10.45 uur in het gemeentehuis
"Kasteel Vorden".

De kerkelijke huwelijksinzegening is om
11.30 uur in de Christus-Koning kerkte Vor-
den

Gelegenheid tot feliciteren is er van 1 5.00
tot 1 7.00 uur in café Schoenaker Kranen-
burg (gem. Vorden}

Cuyk: Hermelijnkwartier 1
Hengelo (Gld): Berkenlaan 2

Toekomstig adres:
Kristaldreef 1 a
5431 WE Cuyk

MARC ROUWEN
en

GRACIA BOUWMEISTER

trouwen op 11 december 1981 om 13.45
uur in het gemeentehuis "Kasteel Vorden"

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk zal
plaatsvinden om 14.30 uur in de R.K. St.
Willibrorduskerk te Vierakker.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal "De
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Toekomstig adres:
Ruurloseweg 26, Vorden

JAN EVERTS
en

JANNY KLEIN GELTINK

gaan trouwen op 11 december 1981 in het
gemeentehuis kasteel Vorden om 11.30

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in
de Ned. Herv. kerk te Ruurlo om 12.30 uur
door Ds. J. Hazeleger.

De receptie is van 14.45 tot 16.00 uur in De
Luifel, Dorpsstraat 11, te Ruurlo.

Borculo, v. Vordenstraat 2.
Vorden, Hoge Slagdijk 2.

Toekomstig adres:
Hoge Slagdijk 2,
7251 MR Vorden.

In plaats van kaarten

5 December is het 40 jaar geleden dat wij in
het huwelijk zijn getreden

K. SPIEGELENBERG
D. SPIEGELENBERG-NIJHUIS

W. Alexanderlaan 8, Vorden.

Wij hopen dit te vieren met kinderen en
kleinkinderen op zaterdag 5 december

Receptie van 4 tot 5 uur in zaal „de Herberg"
Dorpsstraat 10a, Vorden

Maandag 14 december hoop ik 80 jaar te
worden.
Ter gelegenheid hiervan geeft ikeen receptie
op zaterdag 12 december 's avonds van
19.30 tot 22.00 uur in zaal de Herberg,
Dorpsstraat 10a, Vorden

G J. HISHINK-NORDE

de Steege 12.
7251 CM Vorden

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

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is ge-
weest, geven wij u kennis dat heden rustig van ons is
heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

HENDRIKA MARIA REGELINK
sinds 1967 weduwe van B. Rossel
in de gezegende ouderdom van 96 jaren.

Vorden: B. Rossel
A.J. Rossel-Wesselink

Warnsveld: G. Rossel-Wesselink

klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 27 november 1981
„Groot Obbink", Hilverinkweg 3

De begrafenis heeft woensdag 2 december plaatsgehad.

Voor uw blijken van medeleven, die wij mochten onder-
vinden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn ge-
liefde man en onze zorgzame vader en opa

HENDRIKUSHISSINK

betuigen wij u onze oprechte dank.

H. Hissink-Scholten
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, december 1981
Rietgerweg 1

Woensdag 9 en donderdag 10 december

Wegens familiefeest

GESLOTEN
Slagerij Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden

WEEKKN ALLER!!

Robin Hood
laarzen

normaal f 114,90 deze week

f99,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nicuwstad 14-Vorden-Telefoon 05752-2386

Voor de Sint!!

Zonv,o«eMAXITRUI

of zo u wilt MINI JURK
Voorf49,-

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

P.K.V. Vorden
Leden en/of belangstellenden wie een be-
zoek wil brengen aan de pluimvee en konij-
nententoontelling in DEN BOSCH op 30 ja-
nuari 1982 kunnen zich opgeven bij de heer
van Heerde, Molenweg 9, vóór 15 dec. a.s.

Bij voldoende deelname zal gezamenlijk met PEKZOZut-
phen een bus rijden.

Speciale aanbieding bij Alfing
op de Sinterklaasmarkt.
Herenoverhemden f 1 7,50
Ook het adres voor al uw goed-
kope ondergoed en nachtkle-
ding.

Was je ook in Amsterdam?
Sluit je dan aan bij het I.K.V.
Tel. inl. 2173

Te koop: mooie kerstbomen
alle maten, met of zonder kluit.
J. Peppelman, Kerkhoflaan 3,
Vorden, Tel. 2728

Vrijdag op de Sinterklaasmarkt
Overalls f 35,-, 3 voor f 100,-
Corduroy broeken f 39,50
Kinder Overalls vanaf f 20,-
De Klompenman.

Stichting Jeugdwerk Vorden/
Kranenburg
10 december: OPEN AVOND
U komt toch ook?! om 20.00
uur in het Dorpscentrum

Te koop: 1 schaap (ram) ruim
anderhalf jaar oud.
Klein Ikkink. Oude Zutphense-
weg 5 Vorden

Stichting Jeugdwerk Vorden/
Kranenburg
10 december: OPEN AVOND
U komt toch ook?! om 20.00
uur in het Dorpscentrum

Alleen op de Sinterklaasmarkt
Wollen ruitjes: 1 50 cm breed
f 12,50
stretch flannel: f 24,95
van Barneveld, stoffenhandel

Stichting jeugdwerk Vorden/
Kranenburg
10 december: OPEN AVOND
U komt toch ook?! om 20.00
uur in het Dorpscentrum

Te koop: jongenskinderfiets

;

10-12 jaar.
Tel. 675, Wichmond

Te koop: electrische typema-
chine Adler fobrielle 5000 en
Walther rekenmachine één
koop f 425,-.
Hotel Rest. Bakker.Tel. 05752-
1312,

Rubberlaarzen
alle maten bij ons altijd f 1 5,-

Schocnni
tlcr«üK-n

Niomslad U Vorden U-ldoon

Vrijdag op de Sinterklaasmarkt
20 speculaasmolens van 3,50
nu 3,-
500 gram dikke speculaasbrok-
ken van 2,75 nu 2,50
3 plak gevulde speculaas van
4,50 nu 3,75
2 roomboterbanketstaven van
3,50 nu 3,-
1 roomboterbanketletter van
4,25 nu 3,25
250 gram roomborstplaat van
2,50 nu 1,95
200 gram chocolade melange-
rievan 3,25 nu 2,50
T.W. Brethouwer

Te koop: wandmeubel (opge-
legd eiken) in zeer mooie staat
Tel. 05752-2962 ('s avonds na
18.00 uur)

Voor nieuwe en gebruikte haar-
den, kachels, kookkachels,
fornuizen, salamanders, ge-
velkachels.
D. Jansen, Bleekstraat 1. Tel.
05753-1360
Tevens gevraagd: gevel en kolen
kachel.

In de week van de Sint:
1 pot Zure haring, Rolmops, le-
verworst, rolpens van f 4,- voor
f3,50
Witvoet Vishandel

Sint adviseert een Fongers
Een toer-, sport-, trim-, of race-
fiets haalt u bij uw tweewieler-
specialist
Barink, Nieuwstad 26

Deze week op de Sinterklaas-
markt.
Aanbieding: Prachtige Cycla-
men f 5,50
W. Hoeve

Deze week op de Sinterklaas-
markt bij TOM
Speciale aanbieding Avondtas-
jes f 10,00

Aan de inwoners van Vorden
Sint Nicolaas deelde het bestuur van de
marktvereniging mee, dat hij met Zwarte
Piet op vrijdag 4 december a.s. weer een be-
zoek aan de Vordense markt wil brengen.

Door het drukke programma voor die dag
kan Sint echter niet de hele morgen aanwe-
zig zijn.

Hij komt speciaal voor de kleinste kinderen
met hun moeders om ongeveer 10.00 uur en
om ong. 11.00 uur. In overleg met Sint heb-
ben de marktkooplieden a.s. vrijdag speciale
aanbiedingen voor de grote marktbezoe-
kers. Zie hiervoor de advertenties elders in
dit blad.

Het bestuur van de marktvereniging

Sinterklaas en Zwarte Piet
Vergeet het belangrijkste
adres niet

Van Tongeren
Heeft al uw kleding te huur, piek fijn en niet
duur.
Schmink en accessoires kunt u ook bij ons
kopen
Daar hoeft u dus niet verder voor te lopen

Raadhuisstraat 29, Hengelo Gld
(tegenover gemeentehuis)
Tel. 2896 of 1657

Voor de komende feestdagen
Huzarensalade
Russische eieren
Zalmsalade
Chipolatapudding
Diverse bavarois
l J staarten
IJsschotels

Gaarne vroegtijdig bestellen

Restaurant de BOGGELAAR
ook voor wild eten.

1 ste Kerstdag gesloten, 2de Kerst-
dag geopend
Vordenseweg 32, Tel. 05752-
1426, Warnsveld

Ons dagelijks brood
Geniet er maar van

Bruin en wit
Zo uit de oven in de winkel

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 1384

Uitslagen verloting "EXOKAN"
Vogelvereniging Keyenborg-Hengelo Gld.

Hoofdprijs op lot nr. 363
Verdere prijzen vielen op nummers

1037 - 1433-1203- 151-1102- 168
1 654 - 1002 - 1092 - 1 7 - 397 - 1195
754- 309-1367

Inlichtingen over het afhalen der prijzen.
G. Jansen, Rozenstraat 27, Hengelo Gld.

A.N.W.B. Bondsrest.
Ff',DE ROTONDE"

Vergeet u niet door onze koks zo'n heerlijke

KOUDE SCHOTEL
te laten maken voor de a.s. feestdagen?

We hebben ook een grote sortering ijstaarten.
Besteld u even op tijd?

„De Rotonde"
Telf 1519. Vorden

P.S. Wij serveren in 't sfeervol versierde Pantoffeltje de
beide Kerstdagen ook kerstmenu's, en in de Rotonde ook
a la carte



Trekkingslyst

Winkeliersvereniging
Vleespakketten:
1. Lansink, Wiersserbroekweg 3, Vorden; 2.
Schepers, H. Insulindelaan 30, Vorden; 3. v.
Goethem, Brinkerhof 107, Vorden; 4. Jea-
net Sessink, Almenseweg 26, Vorden; 5. H.
Berenpas, Zomervreugdweg 4, Vorden; 6.
H. Rietman, Eldersmaat l, Vorden; 7. Enze-
rink. Brinkerhof 10, Vorden; 8. D.J. Hoge-
slag, Kruisdijk 5, Vorden; 9. F. Staring, Mos-
selsewe 5, Barchem; 10. H. Korenblik, Den-
nendijk 8, Warnsveld; 11. Bloemendaal,
Zutphenseweg 49, Vorden; 12. G.W.
Weenk, Schuttestraat 12, Vorden.

Verrassingspakketten:
1. W. Rijneveld, Brinkerhof 45, Vorden; 2.
F. Bannink, Stationsweg 2, Vorden; 3. Hei-
jenk, v. Heeckerenstr. 13, Vorden; 4. A.J.
Makkink, Kruisdijk 11, Vorden; 5. J. Wiers-
ma. Prins Bernhardweg 22, Vorden; 5. B.
Hendriks, Brinkerhof 59, Vorden; 7. mevr.
Smeenk-Weustenenk, Ruurloseweg 43,
Vorden; 8. A.J. Stoltenborg, Het Gulik l,
Vorden; 9. H.H. Bosch, Insulindelaan 32,
Vorden; 10. J.G. V Dorssen, de Haar l, Vor-
den; 11. Mevr. Visser, de Steege 10, Vorden;
12. ten Barge, Dorpsstraat lOa, Vorden; 13.
L.W. Visschers, Brinkerhof 63, Vorden; 14.
V. Eijkelkamp, Dr. Lulofsweg 20, Vorden;
15. A. Meenink, Zutphenseweg 90 Vorden;
16. J.Oldenhave, Spiekerweg 6, Vorden; 17.
Silvold, Raadhuisstr. 17, Vorden; 18. v.d.-
Meulen, de Stroet l, Vorden; 19. Breuker-
Jansen, Waarlerwe 8, Vorden; 20. Harmsen,
Oude Borculosewe 2, Vorden; 21. De
groot, Dillenberg 158, Lochem; 22. Bergs-
ma, Warkenseweg Warnsveld; 23. Wassink,
Wildenborchseweg 3, Vorden; 24. R. Groot
Nuelend, Schuttestr. 24, Vorden; 25. Joh.
Norde, Burg. Galleestr. 10, Vorden; 26.
mevr. Smeenk-Weustenenk, Ruurloseweg
43, Vorden; 27. Vlemingh, Slotsteeg 10,
Hengelo; 28. A. Bunkers, Wilhelminalaan
8, Vorden; 29. Mevr. Eckhardt-Smit, Niew-
stad 10, Vorden; 30. J. Berenpas, Mosselse-
weg 5, Vorden; 31. Heuvelinkjr. Vord.weg
22, Warnsveld; 32. Hartelman, Leliestr. 24,
Hengelo; 34. Rombouts, Het Vaarwerk 5,
Vorden; 33. van Heerde, Molenweg 9, Vor-
den; 35. Bleumink, Almenseweg 22, Vor-
den; 36. v.d. Tooren Dorita, Het Wiemelink
13a, Vorden, de Decanije; 37. H. Smalle-
goor, Almenseweg 52, Vorden; 38. W.J.
Denkers, Het Wiemelink 73, Vorden; 39.
H.Smit, Ruurl.weg 3, Vorden; 40. J. Wis-
sels, H.K.v. Gelreweg 28, Vorden.

Reis Parijs:
J. Steenbreker, Het Elshof 11, Vorden.

Contact-praat-avond

Deze avond was georganiseerd voor Leden,
bedrijfsleiders en leidinggevend personeel
van de Ned. Hov. en Groenvoorzienersvere-
niging van de Rayon's Zwolle, Almelo, De-
venter, Enschede en Doetinchem.
Deze avond werd na een welkomswoord
v.d. heer Beyer uit Deventer, verzorgd door
de heer Wielaard van Beton 't Zuiden.
Een flink aantal leden hadden gehoor gege-
ven aan de oproep en hebben genoten van
de prachtige Dia's met de uitleg van de her
Wielaard, van diverse bestratings-materia-
len en wat er bij gebruikt kan worden, om
een sierlijke tuin aan te leggen ofte renove-
ren. Ook nu is weer blijk gegeven evenals vo-
rig seizoen, dat deze avonden het onderling
contact met de leden zeer kan versterken,
wat zeker in deze tijd op zijn plaats is.
Een levendige discussie en de vragen die ge-
steld waren, werden zeer helder beantwoord
door de heer Wielaard.
Een volgende avond is vastgesteld op 8 de-
cember in 't Dorpscentrum te Vorden.

Sportief is
het fijne nbcord -

gekleed is de prachtige
fluweelstof, 'n muiltje,

u dan ook overal
bij kunt dragen.

WUL INK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

SPAANS
GOEDKOOP!

m

m

Navelina, Spaanse
sinaasappelen,
net 2 kilo

Roomboter
banketletter,
400 gram

Bordeaux rouge,
0,7 liter, van het
huis Rieu et Cie

l l

r*

DomRamossherry
f les 0,71 i ter,
met Spaans
garantiezegel,
medium dry
cream.finoof
manzanilla

•1979

Kop en schotel,
porselein
Ultra Brite tandpasta, ocn
2 grote tubes ___ . ZOO
Lustra ruitreiniger, oon
bus 500 ml __ O^y
Zonnebloemolie,
hele liter, Vrij Produkt-

Toiletzeep,
3 stukken ó 90 gram,
Vrij Produkt.
Doperwten,
extra fijn, half bliL
Gebroken
sperziebonen,
heel blik

299

99
99

89
Grote bloemkool,
per stuk

Prei, /i
kilo

Bananen, ,.
Delmonte, kilo M
Alleen verkrijgbaar m filialen met een
groente- en fruitafdelmg
Prijzen geldig tot en met 5 december a s .

Olvarit
kleutervoeding, 1on
oranje, potje a 200 gram l £\J
Gold Spur
taf el margarine,
kuipje 500 gram—

•̂ ^

Ineen
woord
gezegd laag!

Kerstballen,
doos met 2,3 of 4 stuks,
zilver of gekleurd

Spuitsneeuw,
grote bus 120 gram. 149
Kerst-of nn
Nieuwjaarskaarten,^ o"

Witte soepasperges,
pot a 225 ml.
Homburg leverpastei,
3 blikjes a 56 gram
Crabmeat,
blik a 170 gram

99
139

Veluco bruine bonen
soep,
heel blik
Knorr soep,
groente, kip of tomaat
zakje

179

69

Kerstboomslinger,
6 meter lang

Kerstservetten,
2 5 stuks 149
Huishoudkaarsen,
kilo 449

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij.
Prijzen geldig tot en met 5 december a.s.

Schouderkarbonade,
kilo
Ribkarbonade,
kilo
Haaskarbonade,
kilo

898
10,98
11,98

Magere vanille vla,
houdbaar, literpak_
Mayonaise,
pot è 500 ml
Theezakjes,
20 stuks a 4 gram
Cream crackers,
pak è 200 gram
Speculaas,
pak a 400 gram,
Vrij Produkt
Magere
chocolademelk,
houdbaar, literflacon
Zoute pinda's,
zak a 250 gram_

99

_ 79
_199

Colden Wonder chips, CQ
120 gram, paprika of naturel U3
Varkenssaté, -, oü
3 stokjes _ l t."
Afwasmiddel,
extra, literflacon
Astor hondevoer,
blik a 420 gram _

49
59
59Micky kattevoer,

blik a 420 gram
Lucifers, QI-
pak a 10 doosjes 2 voor Oü
Slagers leverworst,
ring 500 gram. 199
Heinz witte bonen
in tomatensaus,
half blik 119

-̂ ^^

Leerdam glazen
Empire model,

port-of wijnglas

3 voor

champagneflute
of likeurglas

voor499
CorbièresVD.Q.S., .ftnft
fles a 0,7 liter_ _3 voor l U,UU
MinervoisV.D.Q.S., -mnn
fles a 0,7 liter 3 voor l U,UU

PRIJS-SLAG JAC. HERMANS

SJOR
In verband met de komst van St. Nicolaas is de
soos in plaats van vrijdag op zaterdag 5 de-
cember geopend. Aanvang van de avond
20.00 uur.

Een leuk en origineel kado
van Sint

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

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Een St Nicolaascadeau
voor het hele jaar 1982

DE KASTELENKALENDER
met etsen van de Vordense kunstenaar

Jan Rozeboom en teksten van Annet Tengbergen

Verkrijgbaar bij:

SCHILDERSBEDRIJF HARMSEN, HENGELO

BOEKHANDEL HASSINK, VORDEN

BOEKHANDEL LOGA, VORDEN

DRUKKERIJ WEEVERS, VORDEN



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 3 december 1981

43e jaargang nr. 38

Heropening interieurverzorging Helmink B.V.
Sinds de dag dat de heer Helmink 23 jaar geleden in Vorden een zaak begon, heeft hij al heel wat verbouwingen achter de
rug. Dezer dagen was het welgeteld de zesde. Interieurverzorging Helmink B.V. herdacht dit met drie dagen "open huis"
waarvoor veel belangstelling bestond.
Ondanks de zorgelijke situatie waarin de woningmarkt in Nederland verkeert, heeft men bij Helmink van een teruggang in
omzet nog niets bespeurd. Integendeel zelfs. Zegt Helmink sr.: "We zijn met de huidige gang van zaken zeer tevreden. Onze
omzet is de laatste jaren duidelijk gegroeid. Dat komt ook omdat wij vrij veel in de regio aan de weg timmeren en niet te ver-
geten de mond tot mond reklame.

Ook de jaarbeurs van het Oosten legt Hel-
mink B.V. geen windeieren want zo'n 75
procent van de klantenkring is afkomstig
van buiten Vorden. Vader en beide zoons
Helmink hopen in dit verband dan ook vurig
dat in Vorden niet wordt besloten om het
verkeer om te leiden. "Dat zou een grote
handicap zijn. Omlegging van het vrachtver-
keer is voor ons niet bezwaarlijk", aldus Hel-
mink sr. Nu de verbouwing van de zaak is
gerealiseerd is Helmink B.V. uitgegroeid tot
een meubeltoonzaal van allure. Zij beschikt
nu over een vloeroppervlakte van 3500 m2.
De meubelkollektie is onder andere uitge-
breid met het bekende "Club 8 systeem".

Een Deens "meeneem" meubelprogramma
in grenen struktuur, speciaal voor de jeugd
ontworpen. Van babykamer naar kleuterka-
mer, vervolgens naar Teener-kamer, alle
onder delen zijn weer opnieuw toepasbaar
en later weer uit te breiden. De elementen
kan men zo onder de arm meenemen en
door middel van een speciaal kliksysteem
eenvoudig te monteren.

Verder brengt Helmink B.V. een uitgebreid
programma in massief grenen zoals aan-
bouwwanden, bankstellen, eethoeken etc.
Ook de meubels die in september op de
internationale meubelbeurs te Utrecht wer-

den getoond treft men bij Helmink aan, b.v.
massief eiken meubelen en klassiek (noten).
Daarnaast nog een uitgebreide kollektie in
Bali-bruin essen; blank eiken en Manou.
De slaapkamerafdeling op de tweede etage
telt liefst 18 toonkamermodellen.
De ufdjjjBg woningtextiel is nu wat ruimer
en ovl^ftiterlijker opgesteld. Vrijwel alles
is uit voorraad leverbaar zoals overgordijn-
stoffen, vitrages, tafelkleden, douchegordij-
nen, spreien, lakens, handdoeken etc.
In de tapijtkelder beschikt Helmink B.V.
over2^Wlen kamerbreed merktapijt, die te-
gen scw '̂e prijzen uit voorraad geleverd
kunnen worden.

Positieve bespreking ten
aanzien van maximum
snelheid op de Kranenburg
In zaal Schoenaker op de Kranenburg heeft
dezer dagen een besprekin plaatsgevonden
om te komen tot een alternatieve aanvaard-
bare oplossing nu de invoering van een ma-
ximum snelheid op de Kranenburg (rijks-
weg Vorden-Ruurlo) onlangs door het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat is afgewe-
zen. Aanwezig waren hierbij afgevaardigden
van Rijkswaterstaat, gemeente, sv Ratti,
Buurtvereniging Kranenburgs Belang,
Schoolbestuur, Oudercommissie, R. K.
Kerkbestuur, Minderbroedersklooster,
Rijkspolitie en Aktiegroep Kranenburg 50
km.

De bespreking vond in een goede harmonie
plaats. Rijkswaterstaat gaf een uiteenzetting
van haar standpunt en de regels waaraan zij
wettelijk gebonden was. Samen is nu over-
wogen wat er aan de broodnodige verkeers-
veiligheid op de Kranenburg kan worden ge-
daan. Omdat invoering van een maximum-
snelheid van 50 km geen haalbare kaart is
gebleken, zal Rijkswaterstaat trachten ande-

re voorzieningen te treffen. Er kwamen ver-
schillende ideeën naar voren, die misschien
spoedig te realiseren zijn; ook voor de toe-
komst zijn er plannen in de maak. Ter sprake
kwamen onder meer betere verlichting, aan-
planten bomen, oversteekplaatsen enzo-
voorts.
Al met al was het een leerzamen, positieve
bespreking, waarbij duidelijk bleek - na be-
lichting van de achtergronden - dat bij alle
aanwezigen begrip voor eikaars standpun-
ten was.

Bingo-avond TTV Vorden
In het clubhuis op het Medler hield de
Touwtrekvereniging een gosdgeslaagde
bingo-avond, waar ruim dertig bezoekers
aan deelnamen. Na een welkomstwoord
van waarn. voorzitter H. Brummelman
"draaide" men vele rondjes. De ontspan-
ningscommissie de heren Brummelman,
Menkveld, Eggink en Egel kregen na afloop
applaus voor hun goede organisatie. Op 9 ja-
nuari wordt in het clubhuis de Nieuwjaars-
receptie en boerenkoolavond gehouden
voor leden met hun huisgenoten. Men kan
zich al opgeven bij de heer H. Brummel-
man, tel. 6713.

Goede wensen voor het kind
Als Sinterklaas vertrokken is wordt het tijd
de Kerstman vóór te zijn: wenskaarten voor
de feestdagen komen alleen op tijd wanneer
ze tijdig gepost zijn.

De aanschaf van wenskaarten betekent een
belangrijke financiële bijdrage voor kinde-
ren die lichamelijk, geesterlijk of sociaal ge-
handicapt zijn.

Deze wenskaarten "Voor het Kind" kan men
kopen bij de stands van plaatselijke comité's
voor kinderpostzegels in de postkantoren.
Daar wordt een uitgebreide kollektie kerst-
en nieuwjaarskaarten aangeboden. Zo'n
wenskaart "Voor het Kind" is pas kompleet
met een kinderpostzegel. Ook kinderzegels
zijn aan de stands volop verkrijgbaar.

Afbeeldingen van de zegels, die dit jaar in
het teken van het Internationale Jaar van
Gehandicapten staan, zijn ook als serie kaar-
ten (f. 2,- per serie) en als serie posters (f. 15,-
per serie) te verkrijgen.
De verkoopstand van het plaatselijk comité
voor kinderpostzegels is opgesteld in de hal
van het Postkantoor.

Gemeente Vorden heeft f. 175.000,-
beschikbaar voor investeringen
In de raadsvergadering van dinsdagavond 15 december zal onder andere het
investeringsschema aan de orde worden gesteld. "Uit dit investeringsschema
blijkt dat het mogelijk is de investeringen voor 1982 te realiseren zonder verho-
ging van de onroerendgoedbelastingen, mede doordat tot een bedrag van
f. 2102.000,- over de bestemmingsreserves wordt beschikt. De enige dan nog
overblijvende bestemmingsreserve is een post van f. 210.000,- voor wegverbete-
ring in het buitengebied, aldus het college van Vorden.
Wel zal worden voorgesteld de legestarieven in het algemeen met 4 procent te
verhogen. Deze tarieven zijn sinds 1978 niet meer verhoogd. Hierdoor ontstaat
een meeropbrengst van f. 4000,-.

Tevens zal de raad worden voorgesteld de
tarieven voor de reinigingsrechten te verho-
gen. Een tariefverhoging wordt noodzake-
lijk geacht in verband met de sterk stijgende
kosten van het ophalen van huisvuil en de
hogere stortkosten. Voorgesteld zal worden
de prijs van de huisvuilzakken met tien cent
per zak te verhogen. De meeropbrengst be-
draagt dan f. 12.000,-.
Als de gemeenteraad akkoord gaat met de
voorgestelde maatregelen heeft de gemeen-
te Vorden volgend jaar de beschikking over
f. 175.000,-voor investeringen.
Op deze investeringslijkst voor volgend jaar
staat b.v. de vervanging van de materieel/-
manschappenwagen van de brandweer met
aanhang motorspuit. De huidige auto is 16
jaar oud. De aanhangmotorspuit is 19 jaar
oud. De kosten voor dit brandweermaterieel
worden geraamd op f. 125.000,-. Er is een re-
serve beschikbaar van f. 145.000,-.
Verder staat de bouw van een sporthal op de
lijst. De kosten hiervoor worden op f.
1.565.000,- geraamd. Hier is een reserve be-
schikbaar van f. 1.626.000,-.
Voorts staan voor 1982 de volgende noodza-
kelijk geachte investeringen op het program-
ma: isolatie gemeenteeigendommen; inves-
teringen t.b.v. het onderwijs; Renovatie van
de Wehme (het gevolg zal zijn dat de pen-
sionprijzen met f. 1.075,- per maand zullen
stijgen. Een gedeelte van deze pensionkos-
ten komen ten laste van de gemeente. Ge-
raamd wordt een budgettaire last van f.
50.000,-.
Verder wordt voorgestellen voor de kon-
sekwenties die voortvlo^^Biuit de welzijns-
planning, de subsidie aar^re plaatselijke ve-
renigingen daaronder begrepen, een bedrag
te reserveren van f. 30.000,-, waarvan f.
15.000,- voor 1982 en f. 15.000,- op lijst Co-
verige investeringen).

Wethouder Geerken stelt voor om in het
investeringsschema een bedrag op te nemen
van f. 30.000,- ten behoeve van de Stichting
Sociaal Kultureel Werk. Ten aanzien van de
financiële konsekwenties van de welzijns-
planning gaat hij er voorlopig vanuit dat dit
budgettair neutraal zal verlopen. Op de lijst
voor 1982 komen verder voor logopedie;
materieel gemeenten werken; bestemmings-
plannen; werkzaamheden voortvloeiende
uit de verkeersstudie; reservefonds onren-
dabele gasaansluitingen. Het collge over-
weegt wat dit laatste betreft, toekomstige
winstuitkeringen van de Gamog in principe
te bestemmen voor gasaansluitingen in de
onrendabele gebieden. B&W overwegen
eveneens om eventuele overschotten van de
jaarrekening gedeeltelijk voor dit doel te be-
stemmen.

Investeringslijst 1983
Het college acht voor 1983 en volgende ja-
ren de volgende investeringen noodzake-
lijk: kosten bestemmingsplannen (plan bui-
tengebied); kosten werkvoorzieningsschap;
planologie; ruilverkaveling Hengelo; regio-
nale vuilnisstortplaats; onderhoud zandwe-
gen; uitvoering komplan; regionale geluid-
meetdienst.

Dan resteert nog de lijst met overige investe-
ringen die op een later tijdstip gerealiseerd
dienen te worden: 2e fase wegen in Delden;
onderhoud zandwegen; verbetering Schut-
testraat en Enkweg; verbetering Oude Zut-
phenseweg; materieel gemeentewerken
(bladblazer, stroomaggregaat); uitbreiding
werkplaats gemeentewerken; vervanging
boekhoudmachine en verdere konsekwen-
ties welzijnsplanning en sportvoorziening.

Afscheid voorzitter Stichtingsbestuur
Samenwerkingsschool Kranenburg
Ouderavond druk bezocht
In zaal Eykelkamp op het Medler werd een druk bezochte jaarlijkse ouderavond
gehouden van de Samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken. Terstond na
het openings- en welkomstwoord van voorzitter de heer H. Bouwmeester kwam
het "hete hangijzer" van het oversteken van de schoolkinderen weer aan de orde.
De heer Huitink had advies gevraagd en gekregen van de Rijkspolitie; het be-
stuur zal alsnog weer contact opnemen met de bevoegde instanties en zal het
advies van de vergadering om geen onberaden stappen te doen niet in de wind
slaan.

Vervolgens kwam de nieuwbouw van de
school ter sprake. Hierin is enige vertraging
ontstaan door het niet tijdig voorzien van
"voedsel" voor de ambtelijke molen. Doch:
men zal onveHroten voortgaan, want er
moet iets komen.
De aanvullende persberichten na de sombe-
re, over het voortbestaan van de Kranen-
burgse kleuterschool hebben allerwegen,
zoals blijkt, weer rust onder de ouders ge-
bracht.
De voorzitter van het oudercomité deelde
mee dat de kerstavond op 16 december aan-
staande in zaal Schoenaker is gepland. Bo-
vendien wordt er nog een ouderavond in
maart 1982 gehouden. Kleuterleidster me-
juffrouw Alb. Buitink vroeg medewerking
van de ouders voor kleertjes en dergelijke te
gebruiken voor de poppenhoek, terwijl me-
juffrouw Besselink een beroep deed op de
ouders ten behoeve van de gehele scholen-
gemeenschap.
De heer Joh. Huitink voorzitter van het
feestcomité honderd jaar school Kranen-
burg deelde met gepaste trots mee dat alle
aktiviteiten naar genoegen waren geslaagd.
Met enige ontroering dankte hij allen voor
de geboden medewerking, het gebeuren is
een groot succes geworden. Ook het bestuur
dankte voor alles wat werd gedaan.

Bij de bestuursverkiezing stelde voorzitter
de heer H. Bouwmeester zich niet meer her-
kiesbaar. Als nieuw bestuurslid werd aanbe-
volen en gekozen de heer Hulstijn, die hier-
door mede deel uitmaakt van het Stichtings-
bestuur. De scheidende voorzitter dankte
voor het genoten vertrouwen in de afgelo-
pen vier jaar. In de pauze tracteerde hij de
vergadering en verleende hierna het woord
aan de heer Puttoo van de Schooladvies-
dienst.

Zijn inleiding over het onderwerp Kind, te-
levisie en agressie had alle aandacht van de
ouders. In het bijzonder bracht hij naar vo-
ren dat wanneer via de video-apparaten een
beeld wordt gegeven, welke gevolgen het op
de buis gebodene kan hebben als het me-
dium TV slordig wordt gebruikt. Ook Wan-
neer er geen controle van de ouders is welke
programma's de kinderen mogen zien en
welke niet. Zijn conclusie was: een kind be-
steedt per week uren aan TV kijken, weest
dus attent op wat ze kijken.

Aan het eind van de avond dankte de voor-
zitter de inleider en ouders voor hun inzet,
evenals het onderwijzend personeel van
kleuter- en basisschool.

Gouden Bovag-oorkonde
voor autobedrijf Kuypers
Voor het eerst in de geschiedenis van de BO-
VAG - die in 1930 werd opgericht - zijn dezer
dagen gouden oorkonden uitgereikt aan de
aangesloten automobiel- en garagebedrij-
ven in ons lans, die vijftig jaar lid van deze
bond zijn. Aan autobedrijf Kuypers, Dorps-
straat te Vorden - een van de pioniers die de-
ze mijlpaal bereikte (in 1931 werd men lid) -
viel de eer te beurt deze oorkonde op de
rayonvergadering van het district De
Achterhoek in Hummelo in ontvangst te
mogen nemen. Voorwaar een mooie erken-
ning voor deze gouden jubilaris!

Amnesty International begint
campagne tegen
'verdwijningen'
Amnesty International begon dinsdag l de-
cember 1981 in veertig landen een campag-
ne tegen het door regeringen laten 'verdwij-
nen' van politieke tegenstanders. De onaf-
hankelijke mensenrechten-organisatie heeft
zulke 'verdwijning' ondermeer geconsta-
teerd in Argentinië, El Salvador en Guata-
mala, Guinee, Zaire, Syrië, Zuid-Jemen,
Afghanistan en de Filippijnen. De Neder-
landse afdeling van Amnesty zal met ruim
driehonderd van haar plaatselijke afdelin-
gen aan de campagne deelnemen. Deze gaat
vier maanden duren en heeft tot doel een

aantal slachtoffers van 'verdwijning' op te
sporen; druk uit te oefenen op de betrokken
regeringen om nieuwe 'verdwijningen' te-
gen te gaan en ondersteuning van reeds ge-
nomen internationale initiatieven tegen
'verdwijningen' te bieden. Zo sprak onlangs
het Internationale Rode Kruis zich tegen dit
verschijnsel uit en is er reeds enige tijd een
werkgroep van de Verenigde Naties die
onderzoek doet en slachtoffers poogt op te
sporen.

In de afgelopen vijftien jaar werden volgens
Amnesty International zeker één miljoen
mensen het slachtoffer van 'verdwijning';
gevreesd wordt dat de meesten om het leven
werden gebracht. Amnesty noemt onder-
meer de volgende cijfers: Cambodja - moge-
lijk 750.000; Oeganda - tussen honderddui-
zend en een half miljoen; Argentinië - vijf-
tienduizend; Chili - vijftienhonderd; Guata-
mala - dertigduizend. In dat laatste land
werd het woord 'verdwijning' (desaparici-
do) voor het eerst, in 1966, gebruikt. Maar
het is geen nieuw middel van politieke ver-
volging, zo stelt Amnesty, met een verwij-
zing naar de honderdduizend 'verdwijnin-
gen' in de Sovjetunie onder Stalin en de
'Nacht und Nebel' -gevangenen uit de
Tweede Wereldoorlog.

Afscheid bijen-pionier
H. Seesing van Tot Nut en
Genoegen Wichmond-Vorden
Op een druk bezochte najaarsvergadering
van de bijenvereniging Tot Nut en Genoe-
gen afd. Wichmond-Vorden (van de Neder-
landse Ver. tot Bevordering van de Bijen-
teelt) is afscheid genomen van secretaris H.
Seesing. Vanaf de oprichting van de afde-
ling, nu 37 jaar geleden, was hij lid en fun-
geerde tevens als secretaris. Voorzitter L.H.
Wiltink prees ten huize van de heer Seesing -
waar de bijeenkomst werd gehouden - zijn
grote pionierswerk, ijver en inzet. Mede
door hem is de afdeling tot grotere bloei ge-
komen en stijgt het ledental nog steeds. Vo-
rig jaar kreeg de scheidende secretaris voor
zijn verdiensten voor de bijenteelt de gou-
den speld van de Ned. Ver. tot Bev. v.d. Bi-
jenteelt. Het secretariaat is nu overgenomen
door de heer Pennings uit Vorden.
De voorzitter constateerde in zijn terugblik
over het afgelopen seizoen dat 1981 een re-
delijk goed bijenjaar was geweest. De heide-
honing was uitzonderlijk goed, in de midzo-
mer viel de dracht wat tegen. Secretaris Pen-
nings meldde een gestage groei van het le-
dental. Begin februari zal evenals dit jaar een
voorlichtingsavond worden gehouden, zo
mogelijk in samenwerking met de Werk-
groep Leefbaarheid Vorden. In verband met
ziektebestrijding en dergelijke zal aan de
Kring Achterhoek-Lijmers hernieuwde me-
dewerking worden gegeven. Bij verschillen-
de instanties (gemeenten, waterschap, rijk
enz.) zal aandacht worden gevraagd voor
het doelbewust planten van drachtplanten.
Het maandblad "groentje" zal voortaan ook
ter inzage liggen in de Vordense bibliotheek.
Het is de bedoeling om volgend jaar een bi-
jenstand in te richten op de Vordense brade-
rie, op de Floralia-expositie enz. Hiervoor
zullen enkele leden een demonstratiekas
vervaardigen, die eventueel ook op scholen
kan worden gedemonstreerd. De contribu-
tie blijft dit jaar ongewijzigd.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. zwart/grijze linker handschoen; 2. bruine
handschoen (linker); 3. kinder handschoen;
4. zilveren speld, 3 koppen; 5. poesje grijs/-
zwart; 6. rood bruinejachthond met riem en
vlooienband; 7. kleine hond, zwart/witte
poten rekkel; 8. huissleutel nr. 6; 9. bruine
fietstas met blauw jack; 10. witte sierduif; 11.
groenachtige sjaal; 12. rood gestreepte sjaal;
13. wit/groen/rode sjaal; 14. l damestrui
kleine snit; 15. groene muts; 16. 3 sleutels
aan hanger; 17. zwart met gele jongens-
handschoenen; 18. rood/bonte pink; 19.
blauw/rode handschoentjes; 20. gouden
hals ketting met twee bedelhartjes.

Verloren:
I. dames horloge goud met wit en bewerkt
rond randje; 2. zilveren broche in vorm van
strik; 3. monopolie kaartjes en kans en
straatnamen; 4. beige rechter handschoen;
5. bruin geel Pekinees (teef) wit voorpootje;
6. gouden ring met vijf diamandjes met inge-
graveerde hartjes; 7. bruine lederen prote-
monnee inh. f. 100,- met bankpasje; 8. por-
temonnee met opschrift Tirol en huis/berg
erop inh. f. 17,-; 9. blauw ceintuur van win-
terjas; 10. kinderprotemonee inh. los geld;
II . foto van een meisje (groot formaat); 12.
huissleutel lips met plankje v. Hoogendor-
pel; 13. l zwarte handschoen; 14. do. rode
protemonnee plat model langwerpig inh. f.
75,-en Sint bonnen; 15. groene paraplu met
zwarte bloempjes; 16. gouden trouwring 3-
12-'69 Mini 21-8-'70; 17. zwart/bruine
handschoene kunststof; 18. zwarte knippor-
temonneeinh. f. 10,-af. 20,-; 19. kinderjasje
blauw, maat 116 met rode handschoentjes;
20. f. 25,-; 21. zwarte portemonnee briefje
van f. 10,- kleingeld en kapot veterje; 22. zak
met koeken, touw en veeprikker; 23. betaal-
pas no. 366460927 Rabobank; 24. gouden
horloge met doubleband.



Mooie dingen maken
is niet duur!

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

voordelig! Komplete borduur- of knoop-
pakketten •—

Keus uit vele j
dessins en de /

mooiste IA
kleur- F

schake- /
ringen.

kreatief
centrum

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752 -1921

Ijzersterke staaltjes.
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
Dfiizen zijn slechts 10 dagen geldig

Elegante lampentafel in zwaar eiken
uitvoering. Altijd een goede plaats voor
te vinden

298,-

Plantentafels
Massief eiken,
sierlijke tafeltjes
Prachtige en
solide ondersteuning
voor uw mooiste
planten. In drie hoogtes.Erg praktisch telefoonkastje in eerlijk

eiken. Met veel bergruimte. Voor een
eenvoudige prijs

278,-
45 cm f 1 38,- 60 cm f 1 48,

75 cm f 158,

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

'DROGISTERIJ

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

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1314

Weet u wel wat er aan de Wilhelminalaan te koop is ?

o.a KLEUREN TV's

ITT Schaub Lorenz 67 cm beeid f 1 749,-
ITT Schaub Lorenz 56 cm beeid f 1 649,-

t 1749,—

1 TT OChaUb LOrGIIZ met afstandsbediening
2 jaar garantie op de beeldbuis

ERRES 67 cm beeld voor

Siemens stereotoren 2 x 50watt geheei complet
met boxen in eiken motief voor slechts

Draagbare radio's met cassette in verschillende uitvoeringen

WdSrn3Chin6 S A.L.U. volautomaatenhalfautomaat
uit voorraad leverbaar en voordelig in prijs.

u fiolu OOt IfOn i\ r1 mmOok hebben we een KUCmddl Vdll M.L..U.
zonder vriesvak 160 liter voor

Antenne materiaal, installatiemateriaal, aansluitsnoeren
lampen, stekkers, vittingen enz. enz.
Ook wasmachine's, Radio TV onderdelen hebben wij
voor u in voorraad.
Of kunnen we u heel snel van dienst zijn.

Radio TV Poorterman
Wilhelminalaan 4. Hengelo Gld. Tel. 05753-2138

f1199-

f 499-

bij
De Sint besteedt zijn geld goed

RUURLO

Volop nuttige kado's tegen speciale prijzen

Mantels v a
JackS v.a.

Rokken va.
Pakjes en japonnen va.
Heren Jacks va.
Heren coats v.a.

Kinderkleding Extra VOOrdeling
Donderdag en vrijdag open tot 9 uur

89,
59,
25,
49,
69,

159,

GEMEENTE VORDEN
KAPVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden: brengen ter
openbare kennis dat de raad dezer gemeente in zijn
openbare vergadering van 29 september 1981 heeft
besloten tot vaststelling van de verordening tot wijzi-
ging van de Kapverordening (1e wijziging).

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij schrij-
ven d.d. 1 5 oktober 1981, nr. LL1832/5 - LL/226 (ont-
vangen d.d. 23 oktober 1981) ingevolge artikel 198,
2de lid van de Gemeentewet, de ontvangst van deze ver-
ordening bericht.

Genoemde verordening, welke in werking treedt op 4
december 1981, ligt vanaf heden, gedurende drie maan-
den, ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter le-
zing en wordt tegen betaling der kosten algemeen ver-
krijgbaar gesteld.

Vorden, 3 december 1981
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink

illi
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ZONDAG 6 DECEMBER

nog meer - nog sneller
Compost voor
biologisch tuinieren
vermaalt boom- en hegge-
snoeisel, tuin- en organisch
huisafval.
Afval terug naar de kringloop van de
natuur. Minder volle vuilnisemmers of
containers. Maakt van waardeloos af-
val, waardevolle compost.
Bespaart op meststoffen. Een robuuste
machine met electro- of benzinemo-
tor.
Verkoop en demonstratie bij:

JOWÉ
Branderhorstweg 5,

KEYENBORG
Tel. 05753-2026

Ook verhuur, 's avonds en zaterdags bereikbaar

SHAMROCK
Vrijdag 4 december:

PETER KOELEWIJN
Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

LOODGIETERS- en SANITAIRE
INSTALLATIES en DAKBEDEKKING

voeren wij vakkundig voor u uit. Ook voor de

„DOE-HET-ZELVER" hebben

wij een ruime voorraad en

GRATIS ADVIES en SERVICE

LOODGIETERSBEDRIJF J.H. Wl N K
Het Hoge 20, VORDEN, Tel. 1656

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

December

Ja, een geschenk uit onze kollektie
onderscheidt zich nu eenmaal van wat

men alzo op 5 december krijgt.
"Vanzelfsprekend", zult u zeggen!

"Een horloge of een sieraad van goud
of zilver is nu eenmaal een bijzonder

geschenk". Wij zijn daar
helemaal mee eens.

En da's nou het aardige van onze
kollektie. Ook na 5 december

blijft zo'n geschenk een surprise!
Kom maar eens gauw kijken.

q© juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!
ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-
delen en mogelijkheden van woningisolatie.
Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

ISOLATIEBEDRIJF PETERS B.V.
JUTLANDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars"),
7202 CV ZUTPHEN, TEL. (05750) 14519
FILIAAL: DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:
D muurisolatie
D dakisolatie
D glasisolatie
D vloerisolatie
D geïsoleerde aluminium

puien.

INFORMATIEBON

straat

postcode woonplaats

tel..
Informatiebon in enveloppe ZONDER POSTZEGEL zenden aan
isolatiebedrijf Peters, Antwoordnummer 201, 7200 VB Zutphen



TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTERSTEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEIM RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vonden
Telefoon 2219

GRATIS

VORDEN

PARIJS

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

Te koop: droog open haard hout
H. Walgemoet, Brandenborg-
weg 10. Tel. 6646

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

Radio/
rv-serylce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Te koop: een snelweger „Ber-
kel" 300 kilo
Tel. 05735-2572

Te koop: een bergmeubel
nootenhout
Zonnestraat 19. Hengelo Gld.

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

Let op! nu by
Autorijschool

rOortgiesen'
de eerste 10 lessen è f 35,— en
gratis elke week theorie.
Brinkerhof 82. Vorden
Ml. Rijksgediplomeerd. tel.
2783

met
Televisie

reparaties
- direct

>\< • naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphpn. Tel. 05750-13813

HIFI STEREO
KLEUREN T.V. SABA

Vooraan in service en vooraan in techniek

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

KERST
BUFFET-
DANSANT

Beide kerstdagen serveren wij in onze grote zaal een koud-
en warm buffet voor het gehele gezin, terwijl de muzikale
omlijsting in handen is van organist BOB.

Vanaf 16.00 uur bent U van harte welkom voor een drankje
om 17.00 uur openen wij het buffet.

Prijs f50,00 p.p. incl. halve fles rosé. Kinderen tot 12
jaar f 15.00 p.p. Gaarne reserveren.

Ook bent u van harte welkom in ons a la carte restaurant
waar U een keus kunt maken uit vele gerechten in alle
prijsklassen.

Hotel Restaurant BAKKER
Dorpsstraat 24, Vorden. Telefoon 05752-1312

Speel zelf dit jaar eens voor de Sint
en geef je buurman of goede vrind
Speculaas of een letter van banket

Bestel hem NU
het kan nog NET

Bel 1373 en wij maken het voor u klaar!

Warme Bakker OPLAAT
bakt het voor U

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

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Vorig jaar waren de roomboter amandelletters nog
haast warm, toen de Sint ze bij ons haalde.
Ook dit jaar zorgen wij weer voor ovenverse kwali-
teit, zoals:

1 00% roomboter amandel letters,
gevuld speculaas,
speculaaspoppen
Staven,
marsepein,
St. Nicolaas taarten en gebak

Gaarne bijtijds uw bestelling bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 _ 1877

NIKON SHOW!!!!!!
Vrijdag 11 december van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 12 december van 10.00 -15.00 uur

Locatie: café/restaur. "De Boggelaar" Vordenseweg 32, Warnsveld (halfweg Zutphen-Vorden)

PRIMEUR VOOR EUROPA: De originele Apollo en Space Shuttle camera's
Beschikbaar gesteld door de INGA b.v. (importeur voor nederland) en met welwillende medewer-
king van de fabriek in Japan.

Andere te showen artikelen:
Durst vergroters en Projectieschermen van MW. Elk uur een vertoning van een zeer recente film
over de Space Shuttle en de voorlaatste Space Shuttle vlucht.

Toegang gratis!

U aangeboden door:

FOTO DOLPHIJN, Kerkstraat 1. Vorden

FOTO REESINCK, Nieuwstad 37, Zutphen.

l& doe cla/n.

usm,

De jonge stijl met oog voor de toekomst

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Even die andere
BADDOEK

BADSETS

THEEDOEK

MODEHUIS

MAN U UU b K

TAFELLAKEN

orUTBIJTb

LAKEN

H(

VORDEN TEL (05752) 1381

HOESLAKENS

FLAN ELLEN LAKEN S

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

J0TUL
OF NORWAY

J0TUL dealer:

Zutphenseweg 1 5 Vorden



Speciale aanbieding

ROKKEN

Uisseï

Terlenka
flannel
gebloemd
geruit

VORDEN TEL (05752) 1381

39,- 49,- 69,- 79,-

Wat is een Sinterklaasavond zonder
een

vanSalade of bittergarnituur

Hotel BAKKER
Afhalen voor 5 december voor 1 7.00 uur

( Hé! Een klavertjevuf

Ris iknunof $een Qeluh heb,
wet ik het niet meer !

HTS

UNIEKSUSKE
WSKEALBUM
GRATIS BU UW KLEURENFOTO'S.
Alleen in december. Lever dus snel

uw kleurenfilm in bij

l FOTO

Kerkstraat 1 -7251 BC Vorden -Tel. 1313

III!

Een Presto Print fotovakman daar
krijg je ook adviezen van.

Histor verf, eer van je werk
nu alle kleuren direct meenemen

Dit kan met onze nieuwe Histor
kleurmeng machine

en verder leveren wij:
- grondverven
- muurverven
- behang R en D collectie
- raam ventilatoren

- jalouzieën
- gereedschappen
- en natuurlijk
vakkundig advies

S ÎLDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28

Vierakker

Tel. 05754-361

Hou de kou en
de dokter
van uw lijf

draag

THERMOLANA
WARMTE-ISOLEREND EN ENERGIE-BESPAREND

ONDERGOED BIJ

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHÊNSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Opmaakpop
nog beperkt leverbaar.

Met daarnaast een breed assortiment aan
speelgoed-hobby en kadoartikelen

Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12 Vorden.
Tel. 05752-1364

INVENTION 121/2 jaar
ter gelegenheid hiervan
4 december een optreden van

PETER KOELEWUN
Tijdens de pauzes de DJ.

Wim Tesselaar

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

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

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANW
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

JOWE-KEIJENBORG
BRANDERHORSTWEG 5 - TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-
riout- en compostmachines, verticuteermachines,

grondboren, motoren enz. enz.

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

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

er wat mee!
December. De S zit weer in de maand. De S van Sinterklaas, Surprise en Sfeer.

Maar ook de S van Saldo en Sparen. Nu is december een dure maand. Toch hoeft u daar
geen problemen mee te hebben, want de bank met de S staat voor u klaar. De S van Service
en Snelheid. De S van de Bondsspaarbank. De bank voor alle zaken en alle mensen.

Salarisrekening. Sparen. Leningen en hypotheken. Verzekeringen.

NDSSPAARBANK
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Eerste steenlegging nieuwbouw Metaaldraaierij Vorden B.V.
Gestage groei
Er zijn in ons land met zijn steeds slechter wordende arbeidsgelegenheid niet veel ondernemingen meer die het aandurven
om te investeren in uitbreiding en/of nieuwbouw. Een van hen is echter Metaaldraaierij Vorden b.v., met als directeur de
heer August G.M. Koster, die in verband met de gestage groei van het bedrijf een complete nieuwe bedrijfshal gaat bouwen
op Nijverheidsweg nummer 3. Zaterdagmiddag jl. werd officieel de eerste steen van de nieuwbouw ingemetseld door het
driejarig dochtertje Ellen van de familie Koster. Een en ander in het bijzijn van directie, werknemers, aannemers enzo-
voorts. Namens aannemersbedrijf de fa. Klein Poelhuis te Meddo sprak directeur de heer Kruisselbrink zijn gelukwensen
uit en bood bloemen aan.

Als oudste werknemer feliciteerde de heer
Fr. A.H. Stieding directie en collega's met
deze unieke gebeurtenis omdat dichtbij en
veraf velen hun bedrijf moeten sluiten. "Ik
wens u allen heel veel geluk met deze nieuw-
bouw en moge het heel lang duren voordat
ons bedrijf failliet zal gaan....!!!
Directeur de heer Koster startte zijn Metaal-
draaierij Vorden b.v. op l oktober 1977. Hij
was voorheen werknemer bij Ten Have Pro-
duktie te Vorden. Naast zijn vroegere wer-
knemer begon hij zijn toeleveringsbedrijf
voor het bewerken van metalen en kunst-
stoffen: draaien, frezen, boren, tappen, slij-
pen enz. "We vervaardigen geen complete
produkten" aldus de heer Koster, "maar
onderdelen voor machines, aandrijfassen,
koppelingen, kettingwielen. Sinds kort heb-
ben we ook opdrachten voor fijnmecha-

nisch werk, hoofdzakelijk in de kleinere se-
ries als onderdelen voor gasmeters, compu-
ters enz. Zomers (van mei tot september)
ook veel onderhoudswerk voor groter fa-
brieken. Voor zover bekend zijn wij het eni-
ge bedrijf in Vorden van die aard".
Het werkgebied van Metaaldraaierij Vorden
b.v. omvat een straal van plm. veertig kilo-
meter rondom Vorden van Apeldoorn tot
Winterswijk en Zwolle tot Doetinchem.
Omdat het bedrijf volop in de orders zit en
men met nu zeven werknemers annex een
administratief medewerkster op een te klei-
ne ruimte moet werken werd besloten om
van Industriewe 9 weg te gaan. Mede omdat
ook eigenaar Ten Have Produktie het pand
zelf weer nodig had. Het oude gebouw dat
aanvankelijk een werkruimte van 150 m2
had, werd uitgebreid tot 225 m2. Maar ook

dit werd te klein. De nieuwe overkapte be-
drijfshal van steen en dubbelwandig geiso-
leerd staalplaat heeft een oppervlakte van 30
(lang) X 15 (breed) en 6 meter hoog: totaal
450 vierkante meter.
"Het verpla^Mi van mach ines om ruimte te
creëren is^^gelukkig niet meer nodig",
aldus een ondernemende heer Koster. Men
startte met de bouw eind oktober j. 1.: het
grondwerk door de fa. Henny Dostal, aan-
nemer is d^^Klein Poelhuis Meddo, inst.
elektra Var^J|te Gorssel en verwarming de
fa. Emsbroek Vorden. Omdat de heer Kos-
ter in totaal de beschikking heeft over 2700
vierkante meter grond kan in de toekomst
nog een flinke uitbreiding plaatshebben. Als
het weer een beetje meezit hoopt men tus-
sen Kerst en Nieuwjaar te verhuizen naar de
nieuwbouw.

Trekkingslij st
Winkeliersvereniging
Vleespakketten:
1. W. Vreeman, H. v. Bramerenstraat 8, Vor-
den; 2. Fam. Oldenhave, Hoetinkhof 55,
Vorden; 3. B.W. Wansink, Hoetinkhof 35,
Vorden; 4. B. Bijenhof, Julianalaan 13, Vor-
den; 5. E. Braakhekke, Hengeloseweg 10,
Vorden; 6. De Jonge, B. v. Hackfortweg 5,
Vorden; 7. J. Eekhof, Wilhelminalaan 34,
Vorden; 8. G. Cornegoor, Het Hoge 45, Vor-
den; 9. mevr. Berenpas, Hekkelerdijk 14,
Warnsveld; 10. G. J. Tichelman, Blauwe dijk
22, Almen; 11. B. Koerselman, Insulinde-
laan 34, Vorden; 12. G.J. Bargeman, Wilme-
rinkweg 4, Vorden.

Verrassingspakketten:
1. G. Wesselink, Rietgerweg 2, Vorden; 2.
H.H. Bruggink-Assink, H. v. Brameren-
straat 2, Vorden; 3. Huls, Giezenkamp 4,
Vorden; 4. E. Halfman, Hengeloseweg 15,
Vorden; 5. E.H. Heijink, Hengeloseweg 6,
Vorden; 6. H.W. van Blijderveen, Warken-
seweg 2, Warnsveld; 7. H.J. Schouten, De
Wehme, Vorden; 8. Everdien Huetink, Ju-
lianalaan 25, Vorden; 9. S.J.M. Morbarg,
Nieuwstad 3, Vorden; 10. G.J. Groot Jeb-
bink, Lindesewe21, Vorden; 11. N. van Wa-
ning-Heemskerk, Lindeseweg 6, Vorden;
12. A. Helmink, Het Hoge 55, Vorden; 13.
H. Bargeman, Lankhorsterstr. 20, Wich-
mond; 14. Fam. Bosma, Ruurloseweg 4,
Vorden; 15. W. Koers, H. v. Bramerenstr.
17, Vorden; 16. J. v. Ark, Wildenborchse-
weg 19, Vorden; 17. H.J. Heijink, Hengelo-
seweg 6, Vorden; 18. H. Sloetjes-Mol, Al-
menseweg 36, Vorden; 19. J.A. Overbeek,
Hamsveldseweg 4, Vorden; 20. S. Hoebink,
Pr. Bernhardweg 7, Vorden; 21. DJ. Broek-
gaarden, Ockhorstweg 4, Wichmond; 22 J
Bielderman, Wilhelminalaan 5, Vorden; 23. J.

Ernst, Almenseweg 13, Vorden; 24. Anja
Verhagen, Dorpsstr. 12, Vorden; 25. F.
Vriend-Boelema, P.v. Vollenhovenlaan 18,
Vorden; 26. J. Wissels, H. K. v. Gelreweg 28,
Vorden; 27. J.G. Kreunen, Julianalaan 3
Vorden; 28. H.J. Groot Roessink, Het Hoge
62, Vorden; 29. E.J. Kamperman, Veldwij-
kerweg, Vorden; 30. W. Haanappel, Zut-
phenseweg 105, Vorden; 31. E. Huijskes,
Tuunterstr. 45, Winterswijk; 32. J. Bos, het
Vaarwerk 16, Vorden; 33. H.J. Woltering,
Onsteinseweg 13, Vorden; 34. Kleink Brin-
ke, Brinkerhof 33, Vorden; 35. Cees Oude,
Kapelweg 95, Almen; 36. H. Boesveld, Stro-
^ÖK 5, Vorden; 37. mevr. v. Ditshuizen,

Winkelsdijk 3, Barchem; 38. G. Klein Hane-
veld, Nieuwstad 33, Vorden; 39. G. Tragter,
B.v. Hackfortweg 14, Vorden; 40. Mevr.
Bordeaux, Brinkerhof 47, Vorden.

Reis Parys
T. Lubbers, Ruurloseweg 49, Vorden.

PKV vergaderde
Pluimvee- en Konijnenvereniging hield
maandagavond een vergadering in de Her-
berg. De voorziiter de heer Berenpas kon
weer een aantal nieuwe leden welkom he-
ten. Nadat de heer van Heerde de notulen
had voorgelezen, welke goed gekeurd wer-
den, werd door de voorzitter een verslag van
de gehouden tentoonstelling gegeven. Deze
mag als zeer geslaagd genoemd worden, ook
financieel kon men spreken van een batis
saldo. Al blijft het aanpassen. De kosten zijn
enorm hoog om een dergelijk evenement te
organiseren. De vele bezoekers hebben dit
keer er voor gezorgd dat er tevens vele lotjes
aan de man gebracht konden worden. De
aktieve verkopers t.w. Mej. M. ten Barge en
de jongeheer W. Haverkamp hebben zeer
hun best gedaan, aldus de voorzitter. Zij
ontvingen hiervoor dan ook een leuke atten-
tie. Dat er nog heel wat te verbeteren valt om
de tentoonstelling nog aantrekkelijker te
maken waren het de leden wel over eens. Be-
sloten werd om betere kooien te huren en
verlichting tussen de kooien aan te brengen.
Besloten werd om zelf drinkbakken aan te
schaffen, doch dit geeft uiteraard een aderla-
ting in de kaspositie, daarom wil men in
1982 weer een koekaktie houden, daar dit zo
sukses vol is verlopen in 1980. De leden zeg-
de toe om ook nu weer hun beste beentje
voor te zetten, om te helpen de tentoonstel-
ling op 17, 18 en 19 december 1982 nog be-
ter te verzorgen.

Dit jaar wordt voor het eerst een jong-die-
rendag georganiseerd op 28 augustus 1982
in de landbouwschool. Een lijst van keur-
meesters werd samengesteld, het bestuur
zal dit uitwerken. Bij de rondvraag kon men
zich tevens opgeven voor de grote landelijke
tentoonstelling in de Brabanthallen te 's
Hertogenbosch, om gezamenlijk met PEK-
ZO Zutphen een bus te laten rijden. Ook
niet-leden zijn van harte welkom.
Met de wens dat allen weer goede resultaten
zullen behalen op de diverse tentoonstellin-
gen besloot de voorzitter de vergadering.

Iedere maandagmiidag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere eerste maandag van de maand schrij-

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

in zaal Eijkelkamp

3 dec. Bejaardenkring Sinterklaas
8 dec. Bejaardensoos Kranenburg

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

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

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

Successen voor Vordense
Vogelhouders
Op de grote kringtentoonstelling voor kana-
ries, parkieten en exoten te Eibergen gehou-
den hebben verschillende leden van de Vor-
dense vogelvereniging "De Vogelvriend en
omstreken" mooie successen behaald. Op
deze expositie georganiseerd door de afde-
lingen Eibergen, Ruurlo, Goor, Eefde, De-
vener en Vorden waren 450 inzendingen te
bewonderen. Vorden werd eerste bij de
clubprijzen met 896 punten; Tweede werd
Eibergen met 893, derde Ruurlo met 890
punten. Leden van vorden behaalden de
volgende prijzen: J. Jansen Ie pr. stammen
oranje rood 359 p; B. Horsting Ie pr. stellen
ree. wit 179 p; idem Ie pr. met enkelingen
geel-ivoor-agaat 90 p; G. Groot Jebbink 2e
pr. enkelingen goud-agaat 90 p; B. Horsting
3e pr. enkelingen geel-ivoor-agaat pastei 90
NL; idem 4e pr. enk. zilverbruin 89 NL; Th.

Eijkelkamp 5e pr. zilverbruin enk. 89 NL;
W. Berendsen 2e pr. enk. stellen Gloster
consort 177 p; idem 5e pr. enk. gloster coro-
na 89 p; idem 2e pr. enk. gloster consort 90
NL; L. Harmsen lepr. B-klasse gloster con-
sort 87 p; H.L. Harmsen Ie pr. agaportnis
stellen 176 p; idem 2e pr. agapornis stellen
175 p; J. Jansen de mooiste vogel (vetstof)
46-90; B. Horsting de mooiste vogel (pg-
ment) met 46-90 p.

"De landbouw en het
verkeer"
Maandagavond 7 december organiseert de
afdeling Vorden van de ABTB; CBTB en de
GmvL een bijeenkomst in het Dorpscen-
trum.
De Rayonscommandant Opper Wacht-
meester M.H.M. Gabriël en de Groepscom-
mandant der Rijkspolitie E. Thalen zullen
dan spreken over het onderwerp "De land-
bouw en het verkeer".

"S.O.S.-dienst, goedenavond "
Er zijn nogal wat hulpverleners en instellingen: artsen, maatschappelijk werkers/sters, psy-
chiaters, ziekenhuizen en noem maar op.
Maar toch, juist 's avonds en 's nachts komen de problemen boven. Het moeilijke is nog
moeilijker - het uitzichtloze nog uitzichtlozer.
De telefoon is makkelijk te pakken, het is makkelijker dan ergens naar toe te stappen. Je
hoeft ook je naam niet te noemen. De anonimiteit is gewaarborgd, zowel de "beller" als de
telefonische hulpverlener (vrijwilliger) blijven anoniem.

Juist daarin onderscheidt de S.O.S. Telefo-
nische Hulpdienst te Doetinchem zich van
andere hulpverleners en instellingen. De
mogelijkheid om anoniem over problemen
te kunnen praten en op momenten, dat pro-
fessionele hulpverleners en instellingen niet
altijd bereikbaar zijn, van 's avonds 8 uur tot
's morgens 8 uur, zeven "dagen" in de week,
dus ook in het weekend.
De telefoon wordt bediend door vrijwilli-
gers, die belangeloos meewerken en dus
geen enkele vergoeding ontvangen.
Er wordt alleen via de telefoon hulp ver-
leend.
Hoe?
Wij zien onszelf in de eerste plaats als een
goede buurman of buurvrouw bij wie je te-
recht kunt als je in de problemen zit. Nietdi-
rekt om die problemen op te lossen, eerst en
vooral om aandacht te geven, goed te luiste-

ren, zodat de mensen hun verhaal kwijt kun-
nen - helpen door mee te voelen, door te hel-
pen ordenen en overzien. Nietiedereen
heeft in zijn familie of omgeving iemand,
waarbij dat kan. Vaak durft men ook z'n om-
geving er niet mee "lastig" te vallen. Voor ie-
mand, die belt, is er op dat moment tijd en
aandacht.
Soms kunnen we helpen bij het maken van
een keuze, het doorhakken van een knoop.
Vaak ook wordt er niets wezenlijks opgelost.
Problemen zijn ook niet altijd "even op te
lossen". Wij hopen dan wel te hebben bijge-
dragen aan een beetje opluchting, een klein
beetje meer uitzicht, wat minder verdriet,
wat minder angst.
De S.O.S. Telefonische Hulpdienst te Doe-
tinchem is bereikbaar onder telefoonnum-
mer 35000 - van 's avonds 8 uur tot 's mor-
gens 8 uur, ook in het weekend.

Foto Dolphijn en foto Reesinck brengen
Europese primeur
Foto Dolphijn uit Vorden en Foto Reesinck uit Zutphen organiseren vrijdag 11
december en zaterdag 12 duMunhcr een grote Nikon Show in de grote zaal van ca-
Fé-wegrestaurant "De BoglBtar" aan de Rijksweg tussen Vorden en Warnsveld.
Tijdens deze tentoonstelling van honderden soorten accessoires, camera's etc.
hebben de heren Dolphijn en Reesinck een primeur voor Europa.

Inca B.V. (importeur voor Nederland) heeft
namelijk de originele Apollo en Space
Shuttle camera's voor deze show beschik-
baar gesteld, uiteraard met medewerking
van de fabrikant in Japan. Sinds 1971 levert
Nikon reeds camera's aan de NASA.
Bij de koppeling van de Apollo/Soyuz werd
een Nikon camera gebruikt voor de
afstandsmeting bij de zeer kritische koppe-
ling tussen beide capsules. In het Skylab
programma werd een Nikon met 55 mm UV

objektief gebruikt om de Ozon laag rond de
aarde te fotograferen. De afgelopen jaren
werden ongeveer 15 camera's met speciale
voorzieningen voor de Nasa gebouwd. Alle
camera's zijn zo aangepast dat ze ook met de
handschoenen van het ruimtepak aan kun-
nen worden bediend. Andere te showen arti-
kelen op de show zijn Durst vergroters en
projektieschermen. Elk uur zal er een film
vertoond worden over de Space Shuttle en
de voorlaatste Space Shuttle vlucht.

Dammen
Het 2e tiental van DCV is weer terug bij 'af.
Nadat eerst van Hengelo werd verloren gin-
gen de Vordenaren afgelopen week hard-
handig tegen de grond tegen DEZ-Laren.
De uitslag 14-6 was een dik verdiende neder-
laag. Wel won Simon Wiersma door een
fraaie partij van Wim Lueks, en maakte
Henk Klein Kranenbarg door een geniepig
zetje een schijf buit, waarna hij de winst niet
meer uit handen gaf.
Herman Wansink en Gerard Dimmendaal
speelden gelijkwaardige remises.
De individuele uitslagen: W. Lueks - S.
Wiersma 0-2; A.J. Haytink - B. Nijenhuis 2-
0; J. Nijman - G. Dimmendaal 1-1; L. Hut -
J. Lankhaar 2-0; R.J. Holterman - G. Huls-
hof 2-0; J. Huisjes - H. KI. Kranenbarg 0-2;
H. J. Beltman -J. Hoenink2-0; J. W. Koersel-
man - H. Hoekman 2-0; B.J. Stegink - H.
Wansink 1-1; H. W. Endeman - W. Sloetjes
2-0.

Het derde team ontmoette in Vorden een
van de DIOS-teams, ditmaal het 5e uit Ei-
bergen. De wedstrijd werd met 9-5 gewon-
nen. Bertus Wentink haalde op het Ie bord

een dubieuze overwinning op Bennink: de-
ze stond gewonnen maar haalde op een ver-
keerd veld dam. Hierna trachte Wentink de
dam weer af en sloeg zelf naar dam toe! Sas-
kia Buist, Henk Hoekman en Henk Esselink
wonnen verdiend: hun tegenstanders waren
duidelijk zwakker. De uitslagen: B. Wentink
- H. Bennink 2-0; S. Buist - L. Wissink 2-0;
H. Hoekman - J. ter Meer 2-0; J. Lamers - G.
Bakker 1-1; H. Esselink - L. Roelofssen 2-0;
G. Brummelman - H. Bröckotter 0-2; B.
Hiddink - A. te Rietmole 0-2.

In het Gelders kampioenschap won Johan
Krajenbrink zijn partij van Henk Wiersma
(Harderwijk) op aparte wijze. Met beiden
nog 5 minuten vergat Wiersma zijn klok in te
drukken na een zet. Johan dacht uiteraard
net zo lang na totdat Wiersema door zijn
vlag ging! Sportief is anders, maar in derge-
lijke toernooien tellen de punten. Wieger
Wesselink stond goed tegen Huissenaar
Rob Schrooten, die geen ambitie toonde om
de partij op zijn naam te brengen. Na een
onnauwkeurigheidje van Wieger kreeg hij
zijn zin en werd tot remise besloten.
Henk Hoekman verloor verdiend van Arjan

v.d. Berg (Doetinchem): vanaf de opening
stond hij al slecht.
Henk Ruesink speelde tegen Geert Prinsen
(Doetinchem) op winst. De Doetinchem-
mer is zeer bedreven in het vinden van remi-
sevarianten en dat kwam er ook wel uitrol-
len al moet gezegd worden dat Henk wel wat
kansen heeft laten lopen.

Uitslagen onderlinge kompetitie: A. Was-
sink - G. Dimmendaal 1-1; W. Sloetjes - B.
Breuker 0-2; H. Ruesink - J. Masselink 1-1;
H. Wansink - G. ter Beest 2-0; G. Hulshof-
H. Grotenhuis t.H. 0-2; J. Lankhaar - J. Hoe-
nink 1-1.
Jeugd: groep 1: W. Hulshof- G. Brummel-
man 0-2; J. Dijk -W. Berenpas 0-2; M. Boer-
kamp - N. de Klerk 2-0; Groep 2: A. Sloetjes -
B. Voortman 2-0; G. Brinkman - R. Bulten
2-0; J. Brasz - M. Ruesink 0-2; J. Branden-
barg - R. Bielawski 2-0; M. Boersbroek - H.
Boerkamp 2-0; T.v.d. Berg - J. Kuin 0-2; H.
Berenpas - B.v. Zuylekom 2-0; J. Kuin - A.
Plijter 0-2; B. Voortman - R. Bielawski 2-0;
G. Brinkman - J. BrandenbargO-2; A. Sloe-
tjes - R. Slütter 0-2; J. Brasz - R. Bielawski 2-
0; A. Sloetjes - M. Boersbroek 2-0; J. Kuin -
B. Voortman 2-0;. G. Brinkman - A. Plijter
2-0.

Treffers bluft ongeslagen
Het eerste team van de Vordense tafeltennis-
vereniging Treffers '80 speelde in Groenlo
tegen Grol. Vorden won met 7-3. R. Knip-
pen en F. Everts wonnen hun partijen en het
dubbelspel. S. Hovenkamp (ingevallen voor
F. Schoenaker kon niet tot winst komen).
Treffers blijft ongeslagen. Het tweede team
won thuis met 6-4 van AT AC uit Aalten. S.
Hovenkamp won 3x; W. Voortman 2x; R. de
Heus won één partij. Het dubbelspel ging
voor Hovenkamp en Voortman verloren.

WATERPOLO

Nederlaag voor heren Vorden
De heren van Vorden hebben de competitie-
wedstrijd tegen Brummen met niet minder
dag 9-1 verloren. Vorden was gehandicapt
doordat Arjan Mengerink al vrij vroeg in de
wedstrijd het water werd uitgezonden. Bij
een stand van 6-0 redde Henco Elbrink voor
Vorden de eer.

Judo succes
Dick Smit junior
Tijdens judowedstrijden in Losser behaalde
Vordenaar Dick Smit jr. bij de Oostelijke
kampioenschappen voor 13 en 14 jarigen
een fraaie derde plaats. Hij werd dankzij de-
ze prestatie uitgenodigd om voortaan de se-
lektietraining van het Distrikt Oost bij te wo-
nen. Patrick Haccou drong in Losser door
tot de laatste acht.

Dash-dames verliezen van
Setash (Huissen)
Het eerste damesteam van Dash kon zich
niet op de 3e plaats handhaven. In Huissen
moest de Vordense ploeg in het veld treden
tegen het bekende Setash, die op de 4e plaats
stond. Slechts l puntje verschil. Dash was
gehandicapt door het niet uit kunnen ko-
men van Tineke Elbrink. De ploeg miste
daardoor enige leiding tijdens het spel en
bovendien, hetgeen nog meer mee speelde,
kwam de verrassende aanval door het mid-
den nu niet aan de orde. Hoewel bij vlagen
uitstekend volleyballend, kon Dash niet tot
een effectief spel komen. Setash rook kan-
sen op eigen terrein en greep deze. Dash
werd met een 3-0 nederlaag naar huis ge-
stuurd. Weer een ervaring rijker, maar een
illusie armer. De setstanden waren 15-7, 15-
10 en 15-13. De stand is na 8 wedstrijden:
Activia 8-22; Explosie '67 8-20; Flamingo's
8-16; Saturnes de Molen 8-16; Setash 8-15;
Dash 8-13; S.V.S. 28-11; Shot 8-10; Trivos
8-9; Rohda 8-5; Duno 8-4; Dynamo 3 8-3.

Reserve-dames eveneens op
verlies
Het tweede damesteam kwam maandag in
de Hanzehal tegen Voorwaarts l niet verder
dan l set winst. De andere 3 sets schreef
Voorwaarts op zijn naam. De Vordenaren
waren gehinderd door het uitvallen van 4
speelsters als gevolg van blessures en
anderszins. Ondanks alle inspanningen kon
de ploeg uit Vorden niet tot een voor haar
goed resultaat komen. Met de setsstanden 9-
15,15-8, 5-15 en 11-15 moesteen l-3 neder-
laag worden geincasseerd. Als het team op
volle sterkte weer gaat draaien zal het onget-
wijfeld kans zien zich in de Promotieklas te
handhaven.

OVERIGE UITSLAGEN: m.jun. Sp. Dev. -
Dash: l-2;j.jun. Almen l -Dash: l-2;j.asp.
Dash c - Colmschate: 3-0; hr. 2e kl. Bruvoc 3
- Dash 2: 1-2; Dash 2 - Vios 4: 3-0; ds. 2e kl.
Bruvoc 3 - Dash 4:1-2; Wilh. 6 - Dash 5:0-3;
ds. 3e kl. Dash 7 - Harfsen 3:0-3; Dash 6 -
Hercules 3: 1-2; W.S.V 2 - Dash 6: 3-0.
PROGRAMMA: zaterdag 5 december:
Bathmen: j.asp. Colmschate a - Dash b.
Hengelo: j.asp. Dash c - Hansa a; m.jun.
Dash - D.S.V.; m.asp. Dash d -S.V.S. c.; ds.
3e kl. D.V.O. 4 - Dash 7. Warnsveld: j.jun.
Hansa 3 - Dash. Maandag 7 december: Zut-
phen: hr. 2e kl. Vios 3 - Dash 2; Vorden:
j.asp. Dash c - Dash b; ds. 2e kl. Dash 5 -
Wilh. 4; Dash 4 - Almen 1. Harfsen: j.jun.
Vios l - Dash; ds. 3e kl. Harfsen 2 - Dash 6.



UNIEKE KANS!
OM EEN GRATIS 2-PERSOONS

REIS TE WINNEN NAAR DE BRUISENDE
WERELDSTAD PARIJS!

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

's Avonds tot 9 uur meubels kijken
woensdag

december

donderdag

december

vrijdag

december

**
SINT-NIKOLAAS PUZZEL

Door het invullen van de juiste woorden in onderstaand verhaal maakt u kans op
één van de vier heerlijke salades die er te winnen zijn met dit puzzeltje

1 e prijs t/m 4e prijs: salades van resp. f 30.- f 25,- f20,- en f 10,-

U kunt uw oplossing tot uiterlijk zaterdagmiddag 5 dec. 17.00 uur bij ons in de
brievenbus deponeren. Uitslag volgende week in dit blad.

Wij zijn zeer met de vele zaal die wij nu al

mochten ontvangen voor het jaar 19 .. en 19 .. .

Hieruit dat de inwoners van en omstreken tevreden zijn

met de gang van zaken in

aan de 10a, te Vorden houdt zich gaarne

om ook uw receptie, bruiloft, diner of personeelsavond

te verzorgen. Kom eens langs voor vrijblijvende

Naam inzender:

Adres

Woonplaats

Ruim 3500 vierkante meter meubelen in alle stijlen

Tips voor Sint Nicolaas

Diverse aanbiedingen in onze meeneemmeubelshop o.a.

EIKEN LEKTUURBAK meeneempnjs

EIKEN KAPSTOK (massief) meeneempnjs

HELMINK b.v. VORDEN

f35,-
f69,-

Zutphenseweg 24

Tel. 05752-1 514

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steem is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

'Juist nu wil je
echt wat lekkers1

*mm
Ui

Want het is maar eenmaal

5 december
't Lekkerste komt

van de banketbakker.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

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

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vorden

J. Wiekart Tel. 1750

Specialiteit Zwanehalzen

KASTELENKALENDER
1982

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

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

de kalender verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Boekhandel Hassink, Raadhuisstraat, Vorden

Boekhandel Loga, Raadhuisstraat, Vorden

Boekhandel Hoytink, Borculoseweg, Ruurlo

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat, Hengelo (G.)

Drukkerij Wevo Druk, Laarstraat, Zutphen

Drukkerij Weevers, Nieuwstad, Vorden

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

St. Nicolaas opgelet!! GOUD
De goudprijs is op de wereldmarkt erg gedaald

Wij volgen die markt alle dagen. Daarom bij ons geen
1 5%korting, maar de geldende dagprijzen die soms
nog lager ligt.
Dit doen wij al bijna 2 jaar.
Op onze prijzen nu:

Goud 14 karaat P gram f 20,-
Goud 9 karaat P gram f 12,-
Goud 8 karaat P.gram f 10,-

Trouwringen altijd dagprijzen. Bij gouden horloges ligt
die prijs anders nu 10%
Dit blijven wij, ook na de St. Nicolaas, doen.

A.C3RCOTKORMEIINK
ie goud & zilver optiek

&/\(JK(J
.̂horloger

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

MARTIN
Corduroy kunt u overal bij dragen, zit
bovendien prettig en de prijs
van deze stoere pantoffel
doet erg vriendelijk aan.
Ook in jumormaten
verkrijgbaar. Maten 40-46

22,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

KNIPTIP Filmen is mooi . . .
filmen met geluid
nog mooier. Wie
gaat filmen kiest
voor beweging,
kleur én geluiden.

De tijd gaat snel,
bedenk dat wel!

Wacht niet met het bestellen en laten drukken van
de kerst- en nieuwjaarskaarten voor uw klienten en
andere relaties tot de kerstklokken al luiden of tot

vi j f voor twaalf . Kom nu alvast kijken naar de
Kennemer Kaarten Kollektie!

U heeft dan de eerste keus uit een serie prachi,^
stijlvolle kaarten en WIJ kunnen alles tijdig en"

probleemloos voor u regelen

drukkerij weevers bv
nieuwstad 14 — telefoon 1404

Dropping
Zwem- en Poloclub
De Vordense zwem- en poloclub "Vorden
'64" hield zaterdagavond een dropping die
bijzonder gezellig is verlopen. De ruim 60
deelnemers werden gedropdin het Zand te
Hengelo en hadden als einddoel café bar
"De Veldhoek". Hier werd na afloop snert
gegeten. Prijswinnaars waren er niet bij deze
dropping.

Programma v.v. Vorden
Zaterdag 5 december:
AD '69 AO - Vorden AO; Vorden Al - Be
Quick Al; Voorst BI - Vorden BI; Gazelle
B2 - Vorden B2; Vorden Cl - Eefde Cl; Vor-
den C2 - Baak Cl; KI. Dochteren Cl - Vor-
den C3.
Zondag 6 december:
PAX - Vorden; Vorden 2 - Socii 2; Vorden 3 -
Zutphen 3; Hercules 2 - Vorden 5; Zutpha-
nia 4 - Vorden 4; Brummen 5 - Vorden 6;
Vorden 7 vrij; Vorden 8 - Warnsveld 5.

Programma s.v. Ratti
Zaterdag 5 december:
afd. jeugd: s.v. Ratti Al - SHE Al; Longa B3
- s.v. Ratti B l; Witkampers C3 - s.v. Ratti Cl.
afd. senioren: s.v. Ratti l - EGW1; AZSV7
- s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 - Voorst 2.
Zondag 6 december:
Senioren: s.v. Ratti l-DeHoven3;s.v. Ratti
2 - Zutphen 5; Erica 8 - s.v. Ratti 3; Warns-
veldse Boys 4 - s.v. Ratti 4. Dames: s.v. Ratti
l - WSV 2; s.v. Ratti 2 - Baakse Boys 1.

Touwtrekkampioen gewest
Oost gehuldigd op feestavond
In hote de Twee Schimmels te Voorst orga-
niseerde de afdeling Gewest Oost van de Ne-
derlandse Touwtrekkers Bond in samen-
werking met de TTV Bussloo de jaarlijkse
feestavond. Voorzitter Jan de Vries van Bus-
sloo heette allen van harte welkom, speciaal
de kampioensteams van het afdelingsbe-
stuur. Gewest Oost-voorzitter Peter Beren-
pas prees in zijn toespraak de juiste inzet van
de verenigingen in het afgelopen zomersei-
zoen.
Allereerst werden hierna de wedstrijdleiders
en de dames-juryleden op het podium ge-
roepen. Voor hun vele sportieve werk kre-
gen ze waarderende woorden en bloemen
van de voorzitter. Hierna werden de kam-
pioen uit de verschillende gewichtsklassen
van gewest Oost voor het voetlicht gehaald.
Dat waren de volgende ploegen: Heure,
Borculo (560 kg klasse); Eibergen (720 kg,
640 A en 640 D klasse); DES Zieuwent (640
B klasse); Twente ( 640 C klasse); Bekveld
Hengelo (jeugd A) en Eibergen (jeugd B).
Zij werden letterlijk en figuurlijk in de bloe-
metjes gezet.
Veel vreude heerste er in Bussloo-kringen
nadat de voorzitter bekend had gemaakt dat
het TTV Bussloo-team de Fairplaycup had
gewonnen. Deze cup voor de beste ploeg
qua mentaliteit, conditie, sportiviteit, kle-
ding enz. was in 1980 in bezit van Ooster-
wijk (Zelhem). Namens het bestuur van
TI V Bussloo offreerde mevrouw Jannie
Hofs bloemen aan hetgewestbestuur. Hier-
na bleef men nog enige tijd gezellig bijeen
tot in de kleine uurtjes.
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