
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 12 Postbus 227250 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 9 december
44e jaargang nr 39

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 33 et.

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

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 34,- (inkl. 4%BTW)

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

A.M. Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Koninklijke onderscheiding voor H.I. Boudri

Mr. M. Vunderink, burgemeester van Vorden, heeft dinsdagmorgen een koninklijke onderscheiding, de ere-medaille in
zilver in de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt aan de heer H.I. Boudri. De heer Boudri was op deze dag 40 jaar werkzaam
•bij de firma Aartsen, maatkleermakerij te Vorden. In de tijd dat de heer Boudri werkzaam was bij de firma Aartsen is hij
opgeklommen van gezel tot meester-kleermaker en sinds een groot aantal jaren heeft de heer Boudri de leiding op de
werkplaats van de kleermakerij. Vele jongeren hebben onder zijn toeziend oog de praktische kennis voor de vakdiploma's
opgedaan. De heer Boudri heeft in deze 40 jaren drie generaties kleermakers van de familie Aartsen meegemaakt. Hij
werd dan ook geprezen om zijn bekwaamheid en goede werkmentaliteit. De heer Boudri kreeg van de firma Aartsen een
geschenk onder couvert aangeboden. Voor mevrouw Boudri waren er bloemen.

Sint Nicolaasfeest
Openbare Lagere School
Vrijdag 3 december j. l. was het een feestelij-
ke dag voor de leerlingen van de Openbare
lagere school, 's Morgens vroeg kwamen
Sinterklaas en Piet de kinderen op school
bezoeken. Ze brachten voor elke leerling
een kadotje en een traktatie mee.
Na het vertrek van Sint en Piet werd de rest
van de morgen doorgebracht met allerlei
spelletjes.

's Middags werd het Sint Nicolaasfeest
voortgezet in het Dorpscentrum. Door het
voltallig onderwijzend personeel en een
kleuterleidster van het "Kwetternest" werd
toen het toneelstuk "De schat van de ko-
ning" opgevoerd.

In het kasteel van de koning is door zijn
voorvaderen een schat verborgen. Met be-
hulp van een oud document wordt de vind-
plaats van de schat aangegeven.
Een griezelig spook probeert als eerste de
briefen dus de schat in handen te krijgen.

Na vele spannende gebeurtenissen komt
het spook in het bezit van de schat. Maarge-
lukkig blijkt uiteindelijk dat het spook van
een goed karakter getuigt, zodat de koning
in hej^^it van de schat komt.
Het to^relstuk werd door de kinderen als
heel spannend ervaren. Aan de reacties te
horen, hebben zij van deze middag erg ge-
noten.

Tot slot werd als dank aan alle juffen en
meesters door de leerlingen een passende
attentie aangeboden.

Gemeentenieuws
Ide loon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon g i - i . n 05752-2323. O p e n s t e l l i n g g e m e e n t e h u i s : maandag- t /m vrijdagmorgen van

10 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - S p r e e k u u r bu i> ;emees tc r Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur we thouder J.F1 ' .
( i e e r k e n : v r i j d a g van 10.00 tot l 1.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r I I . A . Bogche lman : donderd; i ; 01 12.00 u u r .

Publikaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
l .aan het bestuur van de Coöperatieve

Zuivelfabriek, Burgemeester Gallee-
straat 19, voor het bouwen van een
tankombouw aldaar.

2. E.J.A. Jansen, Brinkerhof 21 te Vorden,
voor het bouwen van een woning aan de
Hoetinkhof52.

Raadsvergadering d.d. 14 december 1982
Deze vergadering wordt gehouden in het
gemeentehuis, wij maken u erop attent dat
de aanvangstijd in tegenstelling tot de nor-
male aanvangstijd (19.30) thans 16.00 uur
is. Zonodig zal deze vergadering op donder-
dag 16 december a.s. 's avonds om 19.30 uur
worden voortgezet. Tijdens deze vergade-
ring komen onder meer de volgende pun-
ten aan de orde:
— subsidie Stichting Dorpscentrum voor

het jaar 1983;
— renovatie c.q. vervangende nieuwbouw

bejaardencentrum "De Wehme";
— a. vaststelling gemeente-begroting voor

1983;
b. vaststelling begroting 1983 van het ge-
meentelij k grondbedrijf;
c. investeringsschema voor 1983 en vol-
gendejaren;

— vaststelling maximum bedrag voor aan
te gane kasgeldleningen voor het jaar
1983;

— vaststelling maximum krediet in reke-
ning courant bij de N.V. Bank voor Ne-
derlandse Gemeente voor het jaar 1983;

— vaststelling "Verordening regelende de
tarieven voor het gebruik van de binnen-
sportaccommodatie aan het Jebbink";

— wijziging Algemene Politieverordening
ten aanzien van:
a. bepalingen inzake het tegengaan van
prostitutie;
b. het inkui len van groenvoer;
c. de Afvalstoffenwet en -verordening.

— verkoop bouwgrond in het bestem-
mingsplan "Brinkerhof 1973, nr. 2";

— vaststelling Sociaal Cultureel Plan 1983 -
1986, het Sociaal Cultureel Programma
1983 en de Subsidieverordening Sociaal
Cultureel Werk

Winteraktie ter bestrijding van de bruine rat
Evenals voorgaande jaren zal er in de
maand januari wederom een aktie worden
gehouden ter bestrijding van met name de
bruine rat. Deze aktie wordt gehouden
vanwege de verhoogde activiteiten van de
bruine rat nabij en in gebouwen en woon-
kernen in de wintermaanden.
Het is met name van belang om te voorko-
men dat ratten (en muizen) voedsel vin-
den; dus etenswaren en voorraden dienen
voor deze dieren onbereikbaar bewaard te
worden. Indien ze gebouwen kunnen bin-
nenkomen vanwege bijv. bouwtechnische
gebreken zoals een defecte riolering, ver-
zakkingen e.d. dan dienen deze gebreken
door de huiseigenaar hersteld te worden, in
overleg met de gemeente.
Ratten of muizen kunnen alleen afdoende
bestreden worden indien dit gebeurt op al-
le plaatsen waar ze voorkomen. Indien de-
ze beesten dus voorkomen dan dit melden
bij de gemeente, die voor een oordeelkun-
dige bestrijding zal zorgen. Ook voor nade-
re informatie kunt u bij de gemeente te-
recht.

Verleende vergunning voor een aktie
Burgemeester en wethouders hebben aan
de muziekvereniging Concordia een ver-
gunning verleend voor het houden van een
oliebollenaktie op 18 december aanstaan-
de.

Bestemmingsplan "Vorden-Kom 1980"
Onder deze rubriek van Contact d.d. 14 ok-
tober j.1. hebben wij u meegedeeld dat Ge-
deputeerde Staten van Gelderland goed-
keuring hadden verleend aan het bestem-
mingsplan "Vorden-Kom 1980".
Van de mogelijkheid om tegen dit besluit
nog in beroep te komen bij de Kroon is
door geen van de daartoe gerechtigden ge-
bruik gemaakt. Het betreffende bestem-
mingsplan is derhalve onherroepelijk ge-
worden.

Te verlenen bouwvergunningen met ge-
bruikmaking van de algemene verklaring van
geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van
Gelderland.
Bouwplannen waar het college van Burge-
meester en Wethouders het voornemen
mee heeft te verlenen met gebruikmaking
van de door Gedeputeerde Staten van Gel-
derland afgegeven algemene verklaring
van geen bezwaar.
1. De heer Bruil , Okhorstweg 7 te Vorden,

voor het gedeeltelijk vernieuwen en
veranderen van een boerderij tot wo-
ning.

2. De heer B.J. Groot Jebbink, Almense-
weg 41 te Vorden, voor de bouw van een
vleesstierenstal met werktuigenberging.

3. De heer G.J. Pelgrum, Hamminkweg 4
te Vorden, voor de bouw van een machi-
neberging.

Deze bouwplannen liggen tot 24 december
1982 ter visie bij de afdeling gemeentewer-
ken.
Eventuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk aan het college van Bur-
gemeester en wethouders kenbaar ge-
maakt te worden.

Dorpscentrum Vorden moet
bezuinigen
De Stichting Dorpscentrum Vorden moet
volgend jaar door te bezuinigen een "gat"
vullen van ruim 3600 gulden. Ook eventue-
le tegenvallers moet de stichting op eigen
kracht te boven komen.
De begroting van 1983 van het dorpscen-
trum sluit met een tekort van ruim 161.000
gulden, zo'n zestien mille meer dan het ge-
raamde nadelig saldo van 1982. De belang-
rijkste oorzaak van deze stijging zijn de ho-
gere loonkosten, een terugloop van huu-
rontvangsten van hetgymnastiekonderwijs
en de hoge onderhoudskosten.
Het tekort kan worden verlaagd omdat het
bestuur voornemens is de consumpties met
zes procent te verhogen, wat vijf mille meer
in het laatje brengt. Resteert nog een tekort
van elf mille. B&Wzijn bereid de gemeen-
telijke subsidie aan het Dorpscentrum te-
nopzichtevan 1982 metacht mille te verho-
gen.
Hierdoor blijft een gat bestaan van 3645
gulden. Nu de gemeente steeds meer ged-
wongen wordt te bezuinigen moet ook het
Dorpscentrum bezuinigen, zo menen
B&W. Het college is wel bereid een extra
subsidie van zes mille beschikbaar te stel-
len voor het verbouwen van de bergings-
ruimte tot beheerderskantoor. De huidige
ruimte voor de beheerder is onwerkbaar.

Geen raamprostitutie in
Vorden
B&W van Vorden willen maatregelen tref-
fen, om meer greep te krijgen op prostitutie.
Daartoe zullen enkele bepalingen worden
opgenomen in de Algemene Politie Veror-
dening (APV). B&W willen door de APV
aan te passen inspelen op de tendens van
het zich verplaatsen van de prostitutie van
de steden naar het platte land, waar steeds
meer zogenaamde sexboerderijen verrij-
/en. ^^
Als de gemeenteraad inst^^met de voor-
gestelde aanpassingen van het APV kan
opgetreden worden tegen het tentoonstel-
len van sexartikelen en kunnen ook borde-
len worden gesloten. In de APV komen ver-
der zogenaamde tippelyjboden, zodat
Vorden ook taboe wordt ̂ ^r straatprosti-
tutie.

Nieuwe tarieven binnensport
Nu de nieuwe sporthal binnenkort in ge-
bruik kan worden genomen vinden B&W
het nodig een nieuwe verordening vast te
stellen waarin de tarieven voor het gebruik
van de binnensportaccomodatie aan het
Jebbink wordt geregeld. Het college heeft
bij twaalf gemeenten in de regio gevraagd
wat voor tarieven daar gelden.
Aan de hand van die gegevens stellen B&W
voor om met ingang van volgend jaar de
volgende tarieven vast te stellen. Gehele
sporthal 34,50 per uur, tweederde sporthal
23,00 per uur, eenderde sporthal 11,50 per
uur, gehele sportzaal 23,00 per uur halve
sport/aal 11,50 per uur, instruktielokaal
vergaderruimte 3,75 per uur.
l iet tarief voor het gebruik van het instruk-
tie lokaal/vergaderruimte door de peuter-
zaal 2691,00 per jaar was: 2340,00 per jaar.
Volgens B&W liggen deze tarieven onder
die van geënquêteerde gemeenten. De Vor-
dense Sportfederatie gaat akkoord met deze
voorgestelde tarieven.
B&W zijn er nog niet uit of de sportaccom-
modatie ook zondags open moet zijn.

Verbouwing de Wehme kost
f. 5,5 miljoen
Het bejaardentehuis de Wehme zal grondig
worden verbouwd. De kosten zijn begroot
op f. 5,5 miljoen. Gekozen kan worden uit
twee plannen, die evenveel kosten. Aan-
vankelijk zou de renovatie van het huis
rond de acht miljoen gaan kosten. Door
ingrijpende bezuinigingen heeft men daar
een paar miljoen weten af te halen.
Het uit 1960 daterende gedeelte van de
Wehme voldoet al geruime tijd niet meer
aan de hedendaagse eisen. De verbouwing
heeft niet alleen invloed op de verpleeg-
prijs, ook de gemeente moet aanzienli jk bij-
dragen. Negentig procent wordt namenli jk
door het Rijk betaald, de gemeente moet
opdraaien voor de resterende tien procent.
Dat kost Vorden jaar l i jks f. 360.000,-. In het
"beddenplan" van de provincie staat de
Wehme voor 72 bedden. De hogere over-
heid is akkoord gegaan met de plannen
voor de verbouw toen werd gesteld dat het
aantal bedden zou worden teruggebracht
van 80 naar 72.
Een eenpersoonskamer gaat na de verbou-
wing f. 1600,- in plaats van f. 2760,- kosten.
In de nieuwe vleugel van de Wehme kost
een eenpersoonskamer tegenwoordig t.
2100,-.
Een tweepersoonskamer komt op f. 4140,-
in plaats f'. 3600,- die nu wordt betaald. De
gemeente Vorden betaalt tegenwoordig de
verpleegkosten van 32 alleenstaanden en
twee echtparen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kapel de Wildenborch
a.s. Zondagmorgen 12 december, de twee-
de zondag van de maand en de derde
Adventszondag, wordt er ook in de Kapel
de Wïldenborch een Kerkdienst gehouden.
In verband met de Kerstdiensten in de
Dorpskerk (op zaterdag 25 december en
zondag 26 december) is dit de enige kerk-
dienst die in de maand december in de Wil-
denborchse kapel gehouden zal wosden.
Iedereen is er hartelijk welkom.

Kaarsen uit Soweto
De Diakonie van de Hervormde Gemeente
verkoopt ook dit jaar weer kaarsen uit So-
weto; in de dorpskerk na de dienst onder-
de-toren en a.s. zondagmorgen 12 decem-
ber ook in de hal van de Wildenborchse Ka-
pel.
Deze aktie wordt al enkele jaren gevoergd.
De opbrengst is bestemd voor het kaarsen-
fabriekje in de zwarte wijk Soweto bij Jo-
hannesburg in Zuid-Afrika. De arme, zwar-
te bevolking heeft dit bedrijfje zelf opgezet.
En het gaat goed. Enige uitbreiding was
zelfs mogelijk.
Kaarsen uit Soweto brengen licht in de
duisternis, hier en daar ginds ook. De grote
kaars kost vijf gulden en een pakje van vier
kleinere kaarsen kost zes gulden.

De bijbelse dagkalender
Bij de torenuitgang van de Dorpskerk ligt,
naast een zicht-exemplaar, de intekenin-
glijst voor de Bijbelse Dagkalender 1983.
De gebeden in de Dagkalender zijn ge-
schreven door ds. J.R. Zijlstra.
De Bijbelse dagkalender is een uitgave van
het Boekencentrum, Scheveningseweg 72
Den Haag.

Kollekte zondagsschool
De leiders en leidsters en enige gemeentele-
den verzorgen dit jaar weer de Kerstkollek-
te voor de Kerstviering van de Zondags-
school in het Dorp en in Medler/Linde.
Vorig jaar is deze kollekte niet gehouden.
Dit jaar is de kollekte echt weer nodig voor
de Kerstfeesten en ook voor het Zondags-
schoolwerk.
Graag attenderen we op deze rondgang.

Amnesty International
In alle Vordense kerken wordt in het ko-
mend weekend, de week-wende, aandacht
geschonken aan het werk van Amnesty
International (bevordering van het naleven
van de mensenrechten overal op de wereld)
en aan de situatie op de Filippijnen.
Er zullen brieven gestuurd worden naar de
Filippijnse minister van justitie om bij hem
aan te dringen op respect voor de menselij-
ke waardigheid; respect niet alleen in woor-
den, maar ook in daden.
Aan u wordt gevraagd na de kerkdienst
onder die brieven ook uw handtekening te
plaatsen. Doet u mee?!

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.3.0 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Herv. Dorpskerk: 10.00 uur Ds. J. Veenen-
daal.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 12 december: 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur drs. K. Dijk, Vclp.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 11 en zondag 12 december dr.
Haas, tel. 1678.
Boodschappen s. v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende

konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 11 december 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de komende week avond en nacht-
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
H. van Baren, Lochem, tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon december; mevr. Bran-
denbarg, tel. 2003. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur.

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

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag. Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo 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. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

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

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLHNING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



Te huur: Compressoren, ho-
gedruk reinigers warm en
koud.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1,
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335.

Ten Cate ondergoed voor het
hele gezin

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden
heeft het.

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

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

«^X^x^T

Bijen hof's Bouwmarkt te Hengelo (GW.)
Voor al uw bouwprodukten.
Wij kunnen nu ook leveren het volledige programma van

parket voor de Doe-Het-Zelver.
mozaiek, massieve stroken,
lamelparket en alle bijpro-
dukten, zoals o.a. onder-
houdsmiddel è f 10,95 per li-
ter

Zoals u ziet parket van topkwaliteit en
toch tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Kom vrijblijvend eens informeren.

BI JEN HOF
Hummeloseweg 20, Hengelo (Gld.).
Telefoon 05753-2425

Kunstgebittenreparatic

DROGISTERIJ
TEMKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CONTACT
EEN GRAAG

GELEZEN
BLAD

met
Televisie

reparaties
•i- direct

i ; i > naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

ROLLUIKEN
hoge isolatie waarde,
nu met winterkorting.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo Gk

Tel. 05753-1220

TE KOOP:
PEUGEOT 505 SR AUTOMAAT
3x PEUGEOT 505 SR
PEUGEOT 505 GR
PEUGEOT 305 DIESEL
PEUGEOT 305 SR, GAS
PEUGEOT 504 BREAK GAS
RENAULT 18 GLD, 5-bak combi
TOYOTA CARINA
FORD 1600 met gas
LADA STATIONWAGEN
RENAULT ESTAFETTE

1981
1980
1980
1982
1979
1978
1982
1982
1981
1981
1978

Speciale winteraanbieding maand december

ACCU'S
MET 35% KORTING!!
Voor alle merken auto's
Gratis montage

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RIDDERHOF
PEUGEOT-TALBOT DEALER
Bleekstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1947.

Vialle gasinbouw-station

Prijs voor echtpaar Horsting

Uitgaande van van Melle Nederland B.V. uit Rotterdam heeft de familie E. Hor-
sting, Het Wiemelink 38 te Vorden een hoofdprijs gewonnen in de Picnic Woord-
spelaktie.
De prijs werd hen uitgereikt door de bedrijfsleider van de V.S. Markt te Vorden
de heer F. Bleumink.

Uit het Ratti-kamp

Wilhelmina SSS 7 -
Ratti zat. 3
De Kranenburgers gingen in hun nieuwe
out-fïtt medekoploper Wilhelmina SSS be-
kampen. Het is een boeiende wedstrijd ge-
worden, uiteindelijk werden de punten ge-
deeld.
Wilhelmina kwam middels een buitenspel-
doelpunt aan de leiding en wist voor de rust
de voorsprong te vergroten naar 2-0. Na de
rust pakte Ratti de zaken energieker aan.
Eric Rothman wist halverwege de tweede
helft de achterstand te verkleinen en l O mi-
nuten voor tijd wist Harrie Rothman mid-
dels een toegekende strafschop de stand te
niveleren 2-2.
Beide ploegen roken toen de winst. Helaas
schoof Heusinkveld bij een srimmage de
bal in eigen doel. 3-2. Nog liet Ratti zich niet
ontmoedigen en vlak voor tijd was het
opnieuw Rothman die uit een onduidelijke
situatie Ratti nog langszij bracht. Een ver-
diend punt werd also nog binnengehaald.

Ratti l - Viod A 3-6
Viod verscheen met 10 man binnen de lij-
nen en waar het een vriendschappelijke
ontmoeting betrof kon een der leiders het
elftal completeren. Viod liep voor rust uit
naar 0-3. Heuvelink wist nog voor Ratti een
tegendoelpunt te maken.
Na de thee wist Pascal Hartelman de /aak
gelijk te trekken. Toen iedereen dacht dat
dit de eindstand zou worden kwam Viod
onverwacht enige malen gevaarlijk voor het
doel van Ratti. Evenzovele malen was het
raak, zodat deze partij eindigde in een 3-6
overwinning voor Viod.

Ratti zat. 2 - Wilhelmina
SSS 5 gestaakt
De zaterdag-reserves speelden thuis tegen
Wilhelmina SSS 5. De rust ging in met een
2-1 voorsprong voor Wilhelmina. Een
kwartier na de thee moest invaller keper Pe-
ter van Rooyen capituleren bij een toegewe-
zen strafschop. Toen hij de bal weer in het
veld schoot raakte de bal het onderbeen van

de scheidsrechter, die hierop de wedstrijd
staakte. Hoewel beide partijen de scheids-
rechter voorhielden dat van enige opzet
geen sprake was, bleef deze bij zijn stand-
punt. Een halfuur te vroeg gingen de parti-
jen toen weer kleedkamer waarts.

Desge-
vraagd deelde de scheidsrechter na afloop
aan Contact mede dat hij de wedstrijd had
gestaakt "omreden beide elftallen niet wil-
den voetballen".

Warnsv. Boys 4 - Ratti 4
Met 4 geblesseerde spelers ging Ratti 4 afd.
zondag naar Warnsveld. Aldaar bleek al
gauw dat een nederlaag onafwendbaar was.

Met de rust keken de Kranenburgers reeds
tegen een 3-0 achterstand aan. Ondanks het
vaak goede werk van invaller-doelman J.
Engberts brachten de Boys de eindstand op
7-0. Hopenlijk is het elftal weer snel com-
pleet en blessure-vrij.

AFDELING ZATERDAG

Colombia l-Ratti l 0-3
Ratti had de hele wedstrijd het betere spel.
In de eerste helft konden zij dit niet omzet-
ten in doelpunten. Roeland Paarlberg, Jan
Nijenhuis en Reinier Gosselink mistten
opgelegde kansen.

In de 2e helft een iets feller spelend Ratti.
Uit een corner op rechts genomen kon
Henk Bulten de bal in het doel van Colum-
bia koppen, in de 52e minuut. Een ware op-
luchting. Toch kon Columbia geen vuist
maken. Doelman Wassink moest herhaal-
delijk doorhetzestienmetergebied hard lo-
pen om warm te lopen, schoten op het doel
heeft hij niet gehad. Hij moest het dan ook
van terugspeelallen van Ratti-zijde heb-
ben. Na 77 minuten spelen kon Gerard
Oosterlaken scoren uit een keurig aangege-
ven bal van Jan Nijenhuis 0-2.10 Minuten
voor tijd scoorde opnieuw Gerard Ooster-
laken 0-3. Het één richtingsverkeer van
Ratti bleef maar doorgaan, maar doordat
Columbia in zijn totaliteit in de verdedi-
ging trok, wat het moeilijk voor Ratti de
score te verhogen. Een over het algemeen
van beide zijden toch wel een slecht ge-
speelde wedstrijd. De eindstand bleef 0-3
inhet voordeel van Ratti. welke wel ver-
diend was.

DAMES

Ratti2-Hallel-l
Zondagmorgen om 11 uur vod de aftrap te-
gen Halle plaats. Halle, tot op dat moment
no 2 op de ranglijst is altijd een zware opga-
ve voor de dames van Ratti.
Verscheidene "gevechten" vonde reeds
plaats tussen deze twee teams. Denken we
hierbij aan de Ie wedstrijd in Halle, welke
in een krappe 4-3 voorde thuisclub eindig-
de.
Inderdaad, al gauw bleek deze voorspelling
waar te worden. Het Ratti doel kwam flink
onder druk te staan. Toch hield Ratti vrij
gemakkelijk het doel schoon, terwijl zelf
ook enige kansen gecreëerd werden. Tot l
minuut voor rust, toen op links een knappe
solo, Ratti's verdediging opentrok, waar-
door Halle een l -O voorsprong kon nemen.
Na de rust zag het er naar uit dat Halle de
voorsprong nog verder uit zou bouwen.
Aanvan na aanval kreeg de Ratti verdedi-
ging te verduren. Deze werden echter kanp
opgevangen en gaandeweg kreeg men
weer iets meer grip op de wedstrijd. Dit re-
sulteerde uiteindelijk in de gelijkmaker,
die een peer minuten voor het einde van de
wedstrijd werd gescoord via een super-
krom schot van Diny Reusink. Met dit ge-

lijke spel mocht Ratti zich best tevreden
voelen.

Winst voor Velocitas
Het eerste team van de zaalvoetbalvereni-
ging Velocitas heeft in Gorssel met 3-1 ge-
wonnen van Helios IVuit Deventer. Bij rust
hadden de Vordenaren een 2-0 voorsprong
door doelpunten van Appie Wentink en
Bennie Bouwmeester. Nadat Helios na rust
tot 1-2 had verkleind, bepaalde Appie Wen-
tink de eindstand op 3-1.

Het tweede team van Velocitas verloor met
7-1 van W1O II uit Twello.

Uitslagen en Programma
U itslagen van zaterdag en zondag 4 en 5 de-
cember: Afd. zaterdag: Columbia - Ratti l
0-3: Ratti 2 - Wilh. SSS 1-3: Wllh. SSS 7 -
Ratti 3 3-3.
Programma 11 en 12 december: afd. Jeugd:
Ratti al -Silvoldea2: Ratti b l vrij: Ratti cl -
Longa '30 c4.
Afd. zaterdag: W.W.N.A. - Ratti l : Ratti l -
D.Z.S.V. 3: Groen Wit 3 - Ratti 3: Ratti 4
vrij.

Afd. zondag: Ratti l - Keijenburgse Boys l:
Ratti 2 vrij: Ratti 3 - Erica '76 9: Socci 5 -
Ratti 4.
Afd. dames: Ratti l - H en K: Ratti 2 - Wit-
kampers.

Judo
In de jeugdcompetitie klasse E van het di-
strict Oost-Nederland ontmoette het team
van Judokwai-Vorden afgelopen zaterdag
in Hengelo (O) Ophuis 2, Colmschate 2 en
Kleinhuis uit Zutphen.

Het team uit Vorden bestaande uit Ronald
Visser, Daan v/d Staay, Georg Huith, Paul
ter Lindert, Sander Haccou, Steven Smit,
Ernst te Velthuis, Remco v/d Vuurst en
Gertjan Kroeze lieten er geen tijfel overbe-
staana dat zij een danig woordje wensten
mee te spreken in deze competitie.
Ronal, Paul en Ernst wisten al hun partijen
te winnen.

De uitslagen: Vorden - Colmschate 3-2:
Vorden - Ophuis 2 2-4: Vorden - Kleinhuis
4-2.
Bij de volgende ronde is Judokwai-Vorden
vrij en zal op 5 februari weer op de mat ver-
schijnen bij Judokwai-Voorst.

10 December

Dag van de rechten van de mens
Wat /y n die rechten van de mens, door wie /ijn ze gemaakt en voor wie /ijn ze gamaakt? Vlak na de tweede wereldoorlog, waarin
miljoenen mensen om het leven waren gekomen door oorlogsgeweld, hebben alle landen die lid waren gekomen door oorlogs-
geweld, hebben alle landen die lid waren van de Verenigde Naties, besloten een document te ondertekenen, waarin rechten
staan die voor alle mensen gelden. In dit document, dat officieel de Universele Verklaring Van de Rechten van De Mens heet
lees je dat ieder mens recht heeft op o.a. eten, onderwijs, onderdak, vrijheid van meningsuiting, geloof en recht heeft niet ge-
marteld te worden.

AMNESTY INTERNATIONAL treedt op
als mensen, waar ook ter wereld, het
slachtoffer worden van de schending van
bepaalde rechten. Eén van de voornaamste
werkzaamheden van de Vordense Werk-
groep van A mnesty International, is het or-
ganiseren van schrijfavonden die steeds de
eerste maandag van de maand in het Dorp-
scentrum gehouden worden. ledere maan-
dag komen er vrijwilligers naar het
Dorpscentrum die samen zo'n 40 è 50 brie-
ven versturen aan ambassades of regerin-
gen van landen waar mensenrechten ge-

schonden worden. Afgelopen maandag
werd er geschreven voor een betaalbewer-
ker uit Chili, een student uit Zaire en een
handarbeider uit de USSR.

FIUPPUNEN
In alle Vordense kerken zal a.s. zondag in
samenwerking met de Vordense Wwerk-
groep aandacht worden geschonken aan
mensen in levensgevaar op de Filippijnen.
In dit land worden personen, die op vreed-
zame wijze hun memning uiten, gevangen
genomen en dikwijls ook gemarteld of op

andere wijze onmenselijk behandeld.

Vanuit de kerken zullen ook brieven ver-
stuurd worden naar de Minister van Defen-
sie van de Filippijnen, waarin verontrus-
ting over de situatie in dat land kenbaar ge-
maakt wordt en gevraagd wordt om verbe-
tering van de situatie.

Wilt u meer weten over of meedoen aan het
werk van Amnesty International dan bent
U hartelijk welkom bij: Werkgroep Am-
nesty International.



Geboren

Kim M a rij e Leone

zeg maar

KIM

We zijn er intens gelukkig mee

Leo en Riny
Slütter- Hulsebos
Brinkerhof 101,
7251 WV Vorden.

Vorden,
3 december 1982

ATTENTIE!!
Het van ouds bekend adres
voor Uw kerstbomen in ruime
keuze en maten, met en zonder
wortel. Ook Picea-Omorika
met kluit (minder naalden af-
val)
Fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64, Vorden
Tel. 1508 b.g.g. 2054.

Vordense formatie zoekt ver-
warmbare oefenruimte.
Tel. 05752-1971

Te koop: olietank 1100 liter en
stoofperen
Rossel. Deldenseweg 6.

Tuinhekken stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

GEKLEED
Damesmocassin met
sleehak. Gekleed en
toch sportief, in suède
met leren spiegel.
Kleuren: blauw en

f.59.

M KKINK

Kerstdennen te koop.
f 4,- tot 5,- per stuk.
A.G. Mennink, Galgengoorweg
19, Vorden (Wildenborch), tel.
05752-6666.

Kerstmis bij LIGA
Pieken

Kerstballen
Kerstslingers
Kerststerren
Kerstklokken

Kaarsen
Sneeuw

Mos
Kerstkaarten

Enz.
Raadhuisstraat 22,

Tel. 3100

Oude kasten, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Wed. vrouw, 33 jaar, 2 kinde-
ren zoekt kontakt met alleen-
staande vrouw in soortgelijke
positie om samen wat gezellige
dingen te ondernemen.
Brieven onder nr. 38-1
Buro Contact.

Te koop: (opgeslagen in Vor-
den) 50 liter Daalderop Druk
boiler in prima staat. Prijs
f 350,-
2 Eng. ledikanten (spiraal met
hoofd- voetensteunen) f 125,-.
Telef. Verschuur 05730-4918.

Te koop: mooie Kerstbomen
alle maten bij:
Peppelman, Kerkhoflaan 3.

Te koop: prachtige olieverf
schilderijen.
Tel. 05752-1689

Oude motoren, laat deze vak-
kundig stralen.
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Tot onze grote droefheid geven wij u kennis van het
plotseling overlijden van onze lieve zorgzame man en
vader

FRITS KATER

op de leeftijd van 61 jaar.

P. Kater-van de Hoef
Robert

7251 ED Vorden, 7 december 1982
Molenweg 13

Onze man en vader is opgebaard in het rouwcentrum
van de Monuta Stichting Het Jebbink 4 te Vorden, al-
waar gelegenheid tot afscheid nemen en tekenen van
het condoleantie register donderdag 9 december van
19.00 tot 19.30 uur.

De crematie zal plaats hebben vrijdag 10 december om
12.30 uur in aula 2 van het crematorium te Dieren, waar-
na gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van
het crematorium.

Vertrek vanaf het rouwcentrum te Vorden om 11.30 uur.

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennisgeven van
het toch nog onverwachte overlijden van onze lieve va-
der, schoonvader en opa

JACOB HIDDINK
weduwnaar van J.G. de G reef

op de leeftijd van 70 jaar.

Steenderen: GA. Hiddink
G. Hiddink-van Hussel

Vorden: H.G. Hiddink
A.F.P. Hiddink-Nooijen
José

Vorden: A.W. Wesselink-Hiddink
G.Wesselink
And ré
Diane
Linda

7251 HD Vorden, 7 december 1982
Rietgerweg 2

Vader is opgebaard in het rouwcentrum Het Jebbink 4
te Vorden. Gelegenheid tot afscheid nemen en condo-
leren aldaar vrijdag 10 december van 19.30 tot 20.00
uur.

De rouwdienst waarbij u wordt uitgenodigd wordt uit-
genodigd wordt gehouden zaterdag 11 december om
12.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden, waarna de
begrafenis om 13.00 uur op de Algemene Begraaf plaats
te Vorden zal plaatshebben.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
zaal van Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 Vorden.

L.S.,
In verband met het beëindigen van ons con-
tainer transport willen wij U langs deze weg
hartelijk dankzeggen voor het in ons gestel-
de vertrouwen in de afgelopen jaren.

Tevens willen wij U hierbij mededelen, dat
de heer Wissels het containertransport per
1-12-'82 zal overnemen.

Hoogachtend,

G.W.HENDRIKS
Lunetteplein 8, Zutphen.
Telefoon 05750-15319 - 26041.

In aansluiting op bovenstaand hopen wij in
de toekomst op Uw opdrachten te mogen
rekenen.

Wij van onze kant zullen alles doen wat in
ons vermogen ligt om deze opdrachten naar
volle tevredenheid uit te voeren.

i
Hoogachtend,

G. WISSELS EN ZN.
Ooyerhoekseweg 13, Warnsveld.
Telefoon 05750-26748

Brood, daar zit wat in!!!
Zo uit de oven in de winkel, dat is pas vers.

Van uw Echte Bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Danslessen
voor verloofden en gehuwden
welke in januari '83 beginnen.

Inschrijven: 11 en 18 december Dorpscentrum,
Vorden van 17.00 tot 19.00 uur.
15 en 22 december zaal Eijkelkamp,
van 19.00 tot 20.00 uur.

Dansschool
Houtman

Na een korte voorbereiding en met persoonlijke
inspanning van velen, zijn wij thans zover, dat wij
op

woensdag 15 december 1982
onze nieuwe vestiging te Eibergen, Laagte 16,
voor meubelen en woningtextiel openen.

Wij zouden het op prijs stellen, U die dag tussen
15.00 en 22.00 uur te mogen begroeten en het
glas met U te heffen.

Graag tot ziens.

Fam. HELMINK
Vorden, Zutphenseweg 24
Eibergen, Laagte 16

In verband met de opening van onze nieuwe vesti-
ging in Eibergen, zijn wij woensdag 15 december
n.m. in Vorden.

GESLOTEN

HELMINK
Zutphenseweg 24, Vorden.

Zondag 19 december

Kerst- koffieconcert
Aanvang half 12.

Verzorgd door de Gebroeders Eijkelkamp in

't Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114, Vorden
Toegang gratis.

Muziekvereniging Concordia

jaarlijkse oliebollenaktie
op 18 december a.s.

Voor bestellingen,
J. SCHUPPERS
Almenseweg 9, Tel. 2885. l

Dameskleding en accesssoires
De collectie van nagenoeg nieuwe dameskle-
ding maat 38/42 is aangevuld en uitgebreid met
hoeden - wandel- en avondschoenen maat
38,5 (5,5) - ceintuurs - shawls enz. enz.

Verkoop gedurende de maand december '82 van
's middags 14.00 tot 18.00 uur. Tel. afspraken of
informatie worden verstrekt.

Uw bezoek tegemoetziend,

"AG W EStt

Nieuwstad 20 - Vorden - tel. 05752-1647

KERST-
CONCERT
Dinsdag 21 december St. Willibrorduskerk*
Hengelo (Gld.).
Aanvang 20.00 uur. Entree vrij

Hengelo's Gemengd koor
Vordens Mannenkoor
o.l.v. dirigent Bert Nijhof
m.m.v. Marijke Steemers (piano)

Uitzoeken, passen en kopen bij de

echte vakschoenwinkelier
Waar u de beste

kwaliteit, service en de

laagste prijzen vindt

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwst j jd 14-Vorden - Telefoon 05752-2386

UITSCHIETER VAN DE WEEK
"spetter" 2 stuks voor. 55,— m/gratis vestje

Modecentrum

Maten 98 t/m 152

Ruurlo

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750 - 26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

Wie wil er een woning met
tuin, ruilen met een royaal bo-
venwoning in Vorden.
Bellen na 19.00 uur Tel. 2713.

Gevonden rode kinderfiets,
merk favorit voor kapsalon
Heersink. 3 weken geleden.

Verhuisd van Ruurloseweg
52a naar Teubenweg 34,
Keyenburg. Tel. 05753-3478.
B. Koers-Koenders

Te koop: afgekort afvalhout
voor o.a. allesbranders f 25,-
per m3 afgehaald.
H. J. Pardijs, de Venterkamp 6,
Ruurlo. Tel. 05735-2185.

Noren maat 37
Zitbad
Mini keukenkachel
Ronde eiken salontafel
Hanenkamp 8

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL 05752-1971

Verbouw adviezen!
Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

motpr-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Wüd en gevogelte
een goedkoper en
(h)eerUjk stuk vlees

Poelier

R. ROBEERTSEN
LAARSTRAAT 82 - ZUTPHEN
Tel. 05750-17707

Moderne
degelijkheid
Wilt u voor uw dure geld een
moderne en degelijke schoen
aanschaffen, let dan op het merk
CRISTALL met z'n vele plus-
punten n.l. soepele leersoorten
-f voetvorm binnenzool i ver-
steviging in de voetholte f uit-
gebalanceerde pasvorm. Prij-
zenswaard en z'n prijs waard is

De modeschoen met voetbed

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

Jonge Genever
Hooghoudt eigen etiket

15,25

Vieux Florijn
van 16,95 voor

15,45

Henkes Bessen
12,75

Slijterij-Wijnhandel
SMIT

TELEFOON 1391



Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubel stoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

STAATSLOTEN

De verkoop is maandag 6
december begonnen.

Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30 -12.30 uur en 's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

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

AUTORIJLES?
dan naar autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

Te koop: opoe fiets i.z.g.st.
Tel. 05754-975.

Te koop: kerstdennen, klein
en groot.
H. Teunissen, Gieterlinkdijk l,
tel. 05753-7226. Hengelo (G.).

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Zo'n fijne halfwollen onder-
blouse, die heerlijk warm is,
koopt u bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

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

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Te koop: mooie kerstbomen
vanaf f 5,00 en Kerstgroen.
W.M. Hissink, Rietgerweg 3,
Vorden. tel. 05752-1705.

Kerstparade
Modecentrum

Ruurlo

LODEN MANTELS „ 189,
STEP MANTELS «.159,-
ULTRA SUÈDINE ... 295,
TWEED MANTELS ,.. 149,
KAMGAREN MANTELS va 229,
JACKS in div. kleuren 89,— 6H 99, •

KINDERJACKS v a 39,
HERENJACKS v a 79,
HERENCOATS «189,
IM SUEDE COATS 98,

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Ook open tussen Gen 7 uur.

VOORDEELVAN DE WINTERSCHILDER :f 600, •
Een heel aardig bedrag. Maar 't kan ook meer zijn. Of minder. Dat hangt af van het

aantal dagen dat u de winterschilder laat komen. Die vakman zorgt namelijk voor een
stevige premie voor particulieren: 50 gulden per man, per dag. Dat tikt aan.

Als bijvoorbeeld twee winterschilders zes dagen bij u thuis in de weer zijn met
schilderen en behangen, krijgt u al een premie van 2x6x50-600 gulden.

Nogmaals: 't is maar een voorbeeld. Hebt u langer werk, dan wordt de totale premie
vanzelfsprekend nog hoger. Gauw verdiend - terwijl uw huis er alleen maar mooier
op wordt. Kwestie van vakmanschap!

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat:
A. het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland
d.d. 29 september1982, no. RO 3724/5-ROV/G 5209,
waarbij goedkeuring is verleend aan het bij raadsbesluit
d.d. 30 juni 1982, no. 11, vastgestelde bestemmings-
.plan "Vorden - Kom 1980" inmiddels onherroepelijk is
geworden.
Het betreffende bestemmingsplan ligt vanaf heden
voor een ieder ter visie ter gemeente-secretarie.
B. met ingang van 13 december 1982 gedurende één
maand voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het bij raadsbesluit d.d. 30 november1982 vast-
gestelde bestemmingsplan "De Goldberg 1982". Het
plan is vastgesteld conform het ontwerp zoalsdat ter in-
zage heeft gelegen.
Een ieder die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente-
raad heeft gewend is bevoegd gedurende bovenge-
noemde termijn bezwaren in te dienen bij het college
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 9 december 1982
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink
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Als u uwja-woord geeft in ons gerestaureerd kasteel
en raadhuis te Vorden, en u wilt de dag min of meer
in dezelfde stijl doorbrengen

Informeert en kijkt U dan
eerst even in

Bodega 't Pantoffeltje
Om de prijzen hoeft U het
zeker niet te laten.

„'t Pantoffeltje"
m 'n tikje nostalgisch

airconditioned
en 'n eigen grote
parkeerplaats.

bodeqaqa

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

Nu reeds volop

kerstversiering
Uitgebreide kol lekt i e kaarsen
Unieke sortering kerstgroepen

BAZAR SUETERS
Vorden
Dorpsstraat 15

Kranenburg
Ruurloseweg 91

alles voor de kerst-
boom, er om heen
en ook er onder!
er in: kerstballen, pieken, enge-
lenhaar, slingers en kaarsen (ook
elektrisch)
er om heen: kandelaars, boom-
standaards, kerstklokken, kerstpapier-mobieles en kersttafellakens.
er onder: veel geschenken om het huis mooi te maken of het huishouden ge-
makkelijker of om beter te kunnen doe-het-zelven.

bareridseri Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

zondag 12 december

EXCALIBUR

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

Hoofddealer: Honda. Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast, Samix

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP-VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen -tuinbouwtrekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

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

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

Adverteren? in Contact!
Wie op bouw- of weiland een

kalkbemesting
nodig heeft,
kiest natuurlijk voor

schuimaarde

INLICHTINGEN:

LOONBEDRIJF
KORENBLEK

Warnsveld • Telefoon 05750-20853
Wichmond • Telefoon 05754- 509

VELOURS
VOORDEEL

Pamela
120 cm breed.
Acryl. 9 Kleuren.

29.90^•%^B per m
Inkt.
konfektioneren.

PRIJS!
Mistral
120 cm breed.
Katoen. 8 Kleuren.

45-^T%^Bp
Inkl.
konfektioneren.

Versailles
120 cm breed.
katoen. 23 Kleuren.

Inkl.
konfektioneren.
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Coenraadts opende kompleet
Voordeel-Koopcentrum

Donderdag 2 december opende COENRAADTS Voordeel-Koopcentrum in Vorden haar 4e filiaal. Een kompleet koopcentrum
waar alle 'Verse groepen" als S lagen j - Groente & Fruit - Fijne Vleeswaren - Warme Bakker en Kaasboer in Ambachtelijke stijl
aanwezig zijn. Stuk voor stuk afdelingen met een persoonlijke bediening van vakkundige medewerkers(sters). Reeds in het be-
gin van vorige week presenteerde Coenraadts zich met een per post bezorgde Feestelijke Openingskrant, die ons in Vorden en
wijde omgeving in een oplage van 10.000 eksemplaren Gratis in de bus werd gestopt. Hierin werd het de kritische lezer(es) al
snel duidelijk dat die Voordeel-Koopcentrum zijn naam méér dan verdient.

KOMPLIMENT AAN KONING
KLANT
"Vanaf de openingsdag tot nu toe hebben
we een grandioze omzet gahad. Het was ge-
zellig druk en ik vond het hier in Vorden
prachtig publiek", zo vertelde dhr. Coen-
raadts ons. "Ons sukses is een duidelijk
kompliment aan Koning Klant die door on-
ze gratis bezorgde "eigen uitgave" (Feest-

krant) massaal heeft gereageerd". Dit
houdt in dat de mensen hier in Vorden en
wijde omgeving zeer prijsbewust zijn.

VERSMARKT EN SUPERMARKT
ONDER ÉÉN DAK
Door de vele verse groepen die COEN-
RAADTS Voordeel-Koopcentrum "her-
bergt" is dit koopcentrum een Versmarkt

én Supermarkt onder één dak. Dit bete-
kent dat de klant het totale levensmidde-
len pakket in één keer kan halen.
Eén winkel voor alles wat men dagelijks
nodig heeft. Gemakkelijk - handig en tijd-
besparend voor de klant. Tel hierbij de
prijsvoordelen... dan is het geen wonder
dat de opening van dit 4e filiaal vanaf het
eerste j^^zo'n sukses is.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

10 dec.: Volleybal Dorpscentrum Jong
Gelre.

14 dec.: Agrarische gespreksgroep Hotel
Bloemendaal Jong Gelre.

14 dec.: Bejaardensoos Kranenburg
16 dec.: Bejaardenkring Dorpscentrum

Kerst.
17 dec,: Volleybal Dorpscentrum Jong

Gelre.
17 dec.: Tentoonstelling P.K.V. zaal de

Herberg.
18 dec.: Tentoonstelling P.K.V. zaal de

Herberg.
19 dec.: Tentoonstelling P.K.V. zaal de

Herberg.

19 dec.: Kerst- koffieconcert door Gebr.
Eijkelkamp, in 't Wapen van 't
Medler.

20 dec.: H.V.G. Vorden Dorp. Kerstvie-
ring.

21 dec.: N.C.V.B. Dorpscentrum
21 dec.: kerstavond K.P.O.
22 dec.: Kerstmiddag voor bejaarden en al-

leenstaanden georganiseerd door
deN.B.v.Pl. Vr.

22 dec.: Kerstfeest N.B.v.Pl. Vr.
23 dec.: Kerstviering kranenburg Bejaar-

densoos.

Uit het politie-rapport
Schoorsteenbranden
Afgelopen donderdag moest de brandweer
een brandje blussen in de schoorsteen van
de woning van de fam. v.G. aan de Kerkhof-
weg te Warnsveld. Er bleek een nieuwe
allesbrander te zijn geplaatst, waarbij verge-
ten was een zgn. zak in de bocht aan te bren-
gen.
Afgelopen zaterdag rukte te brandweer uit
voor een schoorsteenbrand in de woning
van de fam. K. aan 't Karspel te Hengelo.
Door afsluiting werd hier het vuur in de
kiemgesmoord.

Prijswinnaars Kruiswoordpuzzel St. Nic. krant 1982
Vordense Winkeliersvereniging
1. F. 100,- G.J. Brummelman, Gr. Limb. Stirumstraat 5 Vorden
2. f. 50,- G.A. Kamphuis Nieuwstad 32B1 Vorden
3. f25,- Mevr. Smeenk Lankhorsterstraat 10 Wichmond

Prijzen afhalen secr. V.W.Ver. Dhr. P. Sietsma, Dorpsstraat 1;
Vanaf donderdag 9 december.

Onder invloed
In de nacht van zaterdag op zondag heeft de
rijkspolitie een drietal personen verbali-
seerd gjB|. 26.
Allere!|^kreeg H.R. uit Keyenborg een
verbaal. Hij ramde op de Zaarbelinkdijk de
personenauto van T. K. uit Putten en be-
landde vervolgens met zijn eigen auto in
een weiland.
Om een uur 's nachts werd op de Zutphen-
seweg te Vorden een bromfietser S. uit De-
venter aangehouden.
Een andere surveillance-groep hield op de
Hengeloseweg te Hengelo J. uit Vorden
aan. Alle drie moesten een bloedproef
ondergaan en kregen een rijverbod.

Dure schoorsteenvegers
Uit de regio komen klachten binnen over
schoorsteenvegers, die veel te hoge prijzen
berekenen. Laat de schoorsteenveger zich
eersl legitimeren en maak van te voren een
prijs af.

Te hoge lading
Afgelopen zondag kreeg de bestuurder van
een vrachtauto beladen met kerstbomen
een bekeuring uitgereikt. De vrachtauto
was dermate beladen dat de bestuurder to-
taal geen zicht op achtern had.

Gezinsbedrijf is (g)een keus
Gezinsbedrijf is (g)een keus, zal het thema
zijn op de Agrarische Jongeren kontakt
avond a.s. dinsdag 14 december in hotel
Bloemendaal.
Mevr. D. Loghtenberg, sociaal economi-
sche voorlichtster van de CBTB, zal haar
mening vertellen. Dit nadat er eerst aan de,
hand van vragen in groepen door de leden
zelf van gedachten is verwisseld.

Prijswinnaars Kleurplaat St. Nic. krant
4 jaar
1. Natalie Steentjes, H.W. Raschstr. 5, Steenderen

5 jaar
1. Inger ten Duis, de Boonk 7, Vorden
2. Arjan Jacobs, oranjelaan 32, Warnsveld
3. Marjan Lubbers, Rozenstr. 33, Hengelo

6 jaar
1. Karin Sloetjes, Schuttestr. 8, Vorden
2. Bendrik Ebbers, Hazenhutweg l Hengelo
3. Danielle Brunnekreeft, de Horsterkamp 10 Vorden
4. Cindy Zweverink, Burg. Galleestr. 34 Vorden
5. Wendy Zieverink, het Wiemelink 19 Vorden

7 jaar
1. Karinka Besselink Hoetinkhof 68 Vorden
2. Ronald Visschers de Boonk 43 Vorden
3. Janhein Visser H.K.v.Gelreweg 4 Vorden
4. Wilco Schouten Deldensebroekweg 8 Vorden
5. Andre Harmsen Schimmeldijk 4 Vorden

8 jaar
1. Winanda Tijssen Baakseweg 16 Wichmond
2. Arno Linnenbank het Kerspel Vorden
3. Monique Groot Roessink Heng.weg 9 Vorden
4. Janneke Schoolhuisweg 2 Vorden
5. Marian Borkink Harfsensesteeg 26a Almen

9 jaar
1. Andre Walgemoet Deldenseweg 11 Vorden
2. Bianca v.d.Logt Hanenkamp 7 Vorden
3. Ronald kl. Bramel het Stapelbroek 2 Vorden
4. Sandra Brunnekreeft de Horsterkamp 10 Vorden

10 jaar
1. Erwin Broekman het Hoge 78 Vorden
2. Mariet Ankersmit Z.E.weg 31 Toldijk
3. Andre Carmiggelt Burg. Galleestr. 15 Vorden

H jaar
1. Marian Harenberg Schoolweg 4 Baak
2. Inge Wolsink Snethlageweg 9 Hengelo

12 jaar
1. Nancy Visser de Steege 40 Vorden
2. Jolanda Stapelbroek Okhorstweg 8 Wichmond

Prijzen afhalen secr. V.W.Ver. Dhr. P. Sietsma, Dorpsstr. l, vanaf donderdag 9 december.

St. Nicolaasaktie Vordense winkeliersvereniging 5e trekking
Verrassingspakketten
1. v. Wijk Zutph.weg 52 Vorden
2. Weijst Zutph.weg 61 Vorden
3. Ruiterkamp Wiersserbroekweg 6 Vorden
4. L. de Vries-Meek Ruurl.weg 13 Vorden
5. B.J. Gr. Jebbink Almenseweg 41 Vorden
6. mevr. Besseling-Helmink Ruurl.weg 24 Vorden
7. J.v.Wijk Brinkerhof 83 Vorden
8. J.G. Hiddink Vord. binnenweg 5 Lochem
9. A. Leeflang Schoolstr. 17 Vorden
10. H.J. Holsbeeke Enkweg 24 Vorden
11. Wolbers Komvonderlaan 2 Vorden
12. mevr. Bruggeman-Rietman Joostinkweg 10 Vorden
13. mevr. Emsbroek-Huetink Zutph.weg 38 Vorden
14. Bleumink Dorpsstraat 14 Vorden
15. H.W. Sloetjes Hanekamp 23 Vorden
16. H. Gotink Insulindelaan 29 Vorden
17. Rondeel Ruurl.weg 42 Vorden
18. mevr. Turfboer-Augustijn Insulindelaan 18 Vorden
19. A.J. Teerink H.v. Bramerenstr. 12 Vorden
20. M.A. Rouwen Ruurl.weg 26 Vorden
21. Das het Jebbink 63 Vorden
22. H.G.van Waning Lindeseweg 6 Vorden
23. G. Schuerink Enzerinkweg 10 Vorden
24. F. Kl. Nengerman het Wiemelink 71 Vorden
25. G.J.J. Harmsen Bovenstraat 3 Bronkhorst
26. Jansen van den Berg Christinalaan 16 Vorden
27. H. Ritter-Reilingh Wilh. laan 12 Vorden
28. G.J. Dekker St.v.'s Gravensandestr. 11 Vorden
29. J. v.d. Meer het Jebbink 71 Vorden
30. L. Oostink, het Wiemelink 28 Vorden

f. 100,-

1. A.J. Vruggink Deldensebroekweg 3 Vorden
2. H.B. Maalderink de Boonk 47 Vorden
3. Mevr. Grouwstra Hoetinkhof 92 Vorden
4. H.J. Gotink W. Alexanderlaan 2 Vorden
5. M. Kl. Brinke Beatrixlaan 8 Vorden
6. H.A. Horsting-Spee het Gulik 8 Vorden
7. E. Schut Langendijk 2 Baak
8. mevr. Smeenk-Wuestenenk Ruurl.weg 43 Vorden

Yleespakketten
1. A Lammers Burg. Galleestr. 26 Vorden
2. Patricia Harmsen Heng.weg 14 Vorden
3. Stapelbroek Zuivelweg 24 Vorden
4. AG. Mennink Galgengoorweg 19 Vorden
5. M. Sterk Lindeseweg 33 Vorden
6. Kl. Brinke Kruisdijk 7 Vorden
7. Hogeslag-Abbink Kruisdijk 5 Vorden
8. T. Wiggers de Banenkamp 9 Vorden
9. den Enting het Jebbink 43 Vorden
10. Wassink Weidem^nweg 2 Vorden
11. H.v. Ark Burg. Galleestr. 5 Vorden
12. J. Heijenk Rondweg l Vorden

f. 1000,-
H. Krauts Beeklaan 10 Wichmond

St. Nicolaasaktie Vordense winkeliersvereniging 4e trekking
Verrassingspakketten
1. G.J. Dijkman Nijlandweg 2 Vorden
2. D. Wonnink-Derksen Hoetinkhof 12 Vorden
3. A.T.G. Brummelman Alderkampweg 3 Vorden
4. G.Eijkelkamp Hoetinkhof 147 Vorden
5. J. van Houte Nieuwstad 25 Vorden
6. A Wuestenenk Koekoekstraat 23 Vierakker
7. A Arendsen Hanekamp 27 Vorden
8. F. Hompe het Hoge 31 Vorden
9. J.H. Krimp-Kranen Hoetinkhof 28 Vorden
10. E.J. Wasseveld Schuttestraat 28 Vorden
11. mevr. Droppers 't Jebbink 52 Vorden
12. B.H. Braakhekke Hengeloseweg 10 Vorden
13. W. Tijssen 't Wiemelink 25 Vorden
14. J. Zieverink-Greve Pr. Bernhardweg 4 Vorden
15. G.J. ten Bokkel Beunkstege l Vorden
16. A Janssen Dr^^Lulofsweg 4 Vorden
17. J. van Houte I^Wwstad 25 Vorden
18. mevr. G. Kl. Geltink P.v.Vollenhovenlaan 14 Vorden
19. José Brinkerhof Nijlandweg 4 Vorden
20. P. Langenhoff het Hoge 16 Vorden
21. H. A. Koning-Pardijs Kostedeweg 9a Vorden
22. H. Stokkink Lj^emseweg 32c Warnsveld
23. G. Th. Kolste^^rdenseweg 9 Barchem
24. AJ. van Houte Brinkerhof 26 Vorden
25. mevr. Bruinsma het Wiemelink 30 Vorden
26. H.M. Keune Kerkhoflaan 5 Vorden
27. H. van Ark Burg. Galleestr. 5 Vorden
28. J. Berenpas Mosselseweg 5 Vorden
29. J. Brink Z.E.weg 141 Baak
30. H. Stapelbroek, St. Jansstr. 7 Keyenborg
31. E. van Ruller Beatrixlaan Vorden
32. H.B. Lenselink het Wiemelink 3 Vorden

33. H.J. Schueink Molenweg 24 Vorden
34. P. Paulusma de Heegherhoek 4 Vorden
35. AB.M. Bleumink Kerkhoflaan 7 Vorden
36. J. Jansen H.K.v.Gelreweg 9 Vorden
37. J. Voskamp Galgengoorweg 3 Vorden
38. Anja Wullink Dorpsstraat 2 Vorden
39. J. Gotink Brandenborchweg l Vorden
40. J.G. te Velthuis Stationsweg 4 Vorden

8 waardebonnen
1. Bijl Galgengoorweg 10 Vorden
2. Wolsing H.K.v. Gelreweg 29 Vorden
3. AL. Velhorst Het Wiemelink 35 Vorden
4. J. W. Heersink B.v.Hackfortweg 31 Vorden
5. van Zantvoort het Hoge 59 Vorden
6. Ria Huurneman Hoetinkhof 129 Vorden
7. J. Hofs Zutphenseweg 76 Vorden
8. Joh. Wentink Stuwdijk 5 Vorden

12 vleespakketten
1. J. Rosbergen Heidepolweg 4 Vorden
2. W. Jansen Ockhorstweg 3 Wichmond
3. ten Pas Eikenlaan 12 Vorden
4. Kees Jansen v. Heeckerenstraat 2 Vorden
5. J. Hendriks Burg. Galleestr. 44 Vorden
6. G. Gordinon de Gouberville Sarinkkamp 81 Hengelo
7. H. Huetink oude Zutphenseweg 4 Vorden
8. B. Rouwenhorst, Stationsweg 23 Vorden
9. H. v.d. Meij Brinkerhof 34 Vorden
10. W. Bruggeman Brinkerhof 81 Vorden
11. C. Hofman B. v. Hackfortweg 32 Vorden
12. A J.M. Balvert Hanekamp 17 Vorden

Vernielingen
Op de Toldijk te Steenderen hebben onbe-
kenden de toppen uit de aldaar geplantte
aanplant gehaald. Vijftig jonge bomen
moesten het ontgelden.

Bouvier aangereden
Afgelopen maandagochtend kon T.AJ. uit
Hengelo een plotseling overstekende hond
niet meer met zijn auto ontwijken. Het dier
- een bouvier - overleefde het niet. De auto
kreeg schade.

Kerst- en nieuwjaarspost
Nu Sinterklaas het land verlaten heeft
wordt het hoog tijd om aandachtaan de ver-
zending van Kerst- en Nieuwjaarspost te
gaan besteden. Wie schriftelijke goede
wensen nog voorde feestdagen bezorgd wil
hebben, doet er goed aan die wensen uiter-
lijk half december op het postkantoor af te
leveren. In heel veel postkantoren kanmen
trouwens ook terecht voor wenskaarten, bij
de speciale stand van het plaatselijk comité
voor kinderpostzegels. Daar zijn zowel een
grote kollektie wenskaarten als de zeer
fraaie kinderzegels van dit jaar volop ver-
krijgbaar.

De opbrengst komt ten goede aan de zorg
voor kinderen in eigen land en een groot
aantal ontwikkelingslanden.

Jeugdtrainer voor
Treffers '80
Het bestuur van de tafeltennisvereniging
Treffers '80 heeft voor het nieuwe seizoen
een jeugdtrainer aangesteld, waarmee men
hoopt te bereiken dat de jeugd door een
goede training naar een hoger plan getild
wordt.
In het nieuwe seizoen verhuist de club naar
de nieuwe sporthal en wel voor de senioren
op maandagavond en voor de jeugd op za-
terdagmiddag. Inlichtingen kan men ver-
krijgen bij de heer R. de Heus tel. 2230.

Vorden wint in hard duel
van sportclub Neede
Bert Vlogman breekt been
De wedstrijd tussen Vorden en koploper
Sportclub Neede is een hard duel gewor-
den. Daarvan is Vorden speler Bert Vftug-
man het slachtoffer geworden. Hij moest
met een dubbele beenbreuk naar het zie-
kenhuis worden vervoerd.
Vorden won met 1-0.

Het zag er aanvankelijk niet naar uit, dat
Vorden twee punten zou veroveren. Hal-
verwege de eerste helft kreeg Sp. Neede een
strafschop toegewezen nadat Reinier Tee-
rink de bal met de hand uit het doel had ge-
slagen.
Tonny Riethorst zag de bal echter gestopt
door doelman Wim Harms.
Kort daarop toonde de thuisclub hoe het
wel moest. Op aangeven van Andre van der
Vlekkert schoot Bertus Nijenhuis de thuis-
club naar een 1-0 voorsprong.
Het duel bleef in de tweede helft hard en dat
ontaarde soms in grove overtredingen. Met
ernstige gevolgen. Bij een doorbraak werd
Bert Vlogman van Vorden afgefloten voor
buitenspel. Hijgingechterdoorenkwamin
botsing met doelman Huurdeman van Sp.
Neede. Gevolg een dubbele beenbreuk.
De wedstrijd moest daardoor een ha l fuur
worden onderbroken, omdat Vlogman
moest wachten op een ziekenauto.
Nadien werd de wedstrijd uitgespeeld zon-
der dat er verandering in de stand kwam.
Sp. Neede speler Itstra kreeg nog een boe-
king terwijl een aantal supporters nog voor
een incident zorgden door metelkaar op de
vuist te gaan. De vechtpartij werd echter
snel gesmoord.

Kampioenschap ging
Treffers aan neus voorbij
Het eerste team van de Vordense tafelten-
nisvereniging Treffers '80 is er niet in ge-
slaagd kampioen te worden. In de thuis-
wedstrijd tegen Unitas uit Etten moest ge-
wonnen worden. Unitas daarentegen had
aan een gelijkspel genoeg. R. Knippen won
tweemaal. F. Evers won eveneens twee par-
tijen. Schoenaker kwam eenmaal tot winst.
Aangezien het dubbel ook in een nederlaag

voor Vorden eindigde, werd de wedstrijd
die ruim vier uren duurde, met een 5-5
stand afgesloten.
Door dit resultaat kon Unitas de kam-
pioensvlag hijsen.
Treffers 2 won met 6-4 van Hetac uit Hen-
gelo. S. Hovenkamp won driemaal. W.
Voortman 2x en R. Ibrink lx. Door deze
uitslag is het Vordense team op de derde
plaats geëindigd. Het derde team won met
8-2 van KSV uit Vragender.
Treffers IV verloor met 6-4 van Keyles. Het
eerste jeugd team verloor met 6-4 van Zieu-
went, terwijl het tweede jeugdteam met 10-
0 van Dynamo verloor.

Dames Dash 2 lijdt
opnieuw verlies
Bij vlagen liep het spel bij de dames van
Dash uitstekend, maar over de hele linie
genomen komt de ploeg, die toch voldoen-
de kwaliteit heeft, niet voldoende in het ei-
gen spel. Reactievermogen, snelheid, ge-
brek aan concentratie zijn factoren, die
daarbij een rol spelen. De wil om te winnen
is er wel, maar daden moeten daaraan wor-
den toegevoegd. Maandagavond in de Vor-
dense Sportzaal was het l e team van Hansa
op bezoek. Dit team jonge speelsters maak-
te een niet al te sterke indruk, maar deson-
danks zagen ze kans een 0-3 overwinning te
boeken. De setstanden waren 7-15, 11-15
en 9-15.
Overige uitslagen: dames Ie kl.: Olympa -
Dash 43-0: Dash 3 -Hansa 2 2-1: Dames 2e
kl.:Dash5-Vios30-3:dames3ekl.:Dash6
-Bruvoc40-3:Herenlekl.:DSCl-Dash2
2-1 .Heren 3e kl.: ABS 4 - Dash 31-2: Wilh.
2 - Dash 42-1: meisjes jun. Voorw. 2 - Dash
0-3: meisjes asp. A. Almen l - Dash 0-3:
Meisjes asp. B. Dash 3 - Epse 2 3-0: Dash l -
DSC l 3-0: Dash 2 - SVS 2 3-0: Dash 3 -
Hansa l 2-1: Heren Ie kl. Dash2-Corma-
reva2-l.
Programma zaterdag 11 december: m. asp.
B SVS1 - Dash3, h. prom. kl. SVS 1 -
Dash 1: m. asp. B. SVS 3 - Dash 2: j. asp. B
Dash - Bruvoc 1. ds. 2e kl. Wilh. 4 - Dash
5: j. jun. Dash-Wilh. 2: m. asp. B Dash 1 -
Isala 1: Dames 3e div. Dash 1 - Isala 1.
Maandag 13 dec.: m. asp. A. Dash - Epse:
ds. 3e kl. Dash 7 - Colmschate: H. prom.
kl. Dash 1 - SVS 2.



Juist tussen die dure
over uw VSmarkt

De Sint gaat, de Kerstman komt.
Dure jongens zijn dat.

Gelukkig is er in die donkere dagen
voor kerst een lichtpuntje, nou puntje,

't is een geweldig lichtpunt: VS-markt.

O

Vaas kaars op kandelaar
20 cm.Bolsius glazen

kandelaar
met kaars en bloemenring
in koker verpakt ë

Gotische kaarsen
met tak, pak 3 stuks 3r39~495

350
Kerstster 9-punts

Narva kerstboom
verlichting
compleet 16 lampjes 4
(2 res.)

bijpassend verfichtingssnoer
met stekker en lampenhouder

Kerst- en nieuwjaars-
kaarten pak 5 stukswee

Gotische kaarsen
3 kleuren 25 cm. ± l

Boerentulband^Zöe-

Porki spekken
per pak L23T

Bokkepootjes
pak 150 gram
Nieuw!
Harde bitterkoekjes
200 gram

Zoute kaas vlinders Bonduelle franse
sperziebonen L£&
Nu bij aankoop van 2 blikken,
het 3e blik GEHEEL GRATIS P.C.D. pindakaas

per pot
Een beginnend jong Kerstman te Laren

die wilde iedereen er wel bij laten varen
Hij sprak: ik had nooit kunnen dromen

dat ik met mijn geld uit zou komen
maar kijk eens wat ik bij de VS-marktuit kan
sparen.

Jonker Fris
bruine boneni/i blik

Heco kippevlees
in bouillon per pot
Heco rundvlees
in bouillon per pot 2̂ ^

Fruit cocktail
1/1

Era voor de koffie
0.5

Klinkhamer Groninger
delicatesse koek
500 gram

Duvvis brosnoten
2 soorten

Molny T-luiers
paars of oranje, draagpak
deze week MARKTlRemia soft margarine

kuip 500 gram
Bon o mei vruchten-
yoghurt liter 2 smaken 2J&3

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphcn-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-Grocnlo-Goor-Vordcn



feestdagen heeft
niet te klagen ^

• **.*m ̂ *.\\ * *f w w,^ ̂ « l v >^ I ,x^ ̂ » w^^. • ̂ ^.^t^. t^*^^**lr**Mr^* **.** X^A<»Gezellig winkelen, volop kerstsfeer en
betaalbare prijzen. Dat is uw VS- markt
ga er maar eens heen voor de kerst.

Tia Maria
coffec likeur
fles 0.7

Comtejoseph
COgnac 0.7 liter 13*95

slijterij
Voor een echt gezellige Kerst
haalt u natuurlijk wat extra
dranken in huis. Ga dan naar uw
VS-sIijterij, daar vindt u een
ongekend assortiment binnen-
en buitenlandse likeuren,
gedistileerd en wijnen van
eenvoudig tot exclusief.

Chatcau du Giron 1980
Bordeaux rouge a.c.
jong fris en fruitig per fles 4.95
2 flessen voor

Portal rosé
0.75

Henkes bessen
jenever l liter nu
Florijn citroen
brandewijn l liter nu

Henkes jonge
jenever i üterfles

12?5j11»
5

Rosé d'Anjou
'Lajouvance'
3 flessen

zuivel
Jacky choco dessert
met room 2r04"

Goudse kaas
volvet belegen kilo

Rambol cremeux
100 gram

175
1Q25
198

bloemen
Pracht van een...
kerstster
Diverse soorten
Groene planten slechts

495
650350Bos narcissen

Vanaf donderdag 16 december starten
wij met de kerstbomen-verkoop
bij de volgende filialen:
Weg naar Laren, Buitensingel en Groenlo.

bakkerij
Boerenwit
800 gram deze week

Grof volkoren
800 gram deze week

Appeltimpen
zak 6 stuks

Choc. hazelnootcake
' 400 gram

179
179
225
359

kruidenier

Koffer Sunil
2

Dreft afwas 600 gram
-f gratis kerstkaarten

Tabletsuiker
pak l kilo,Z#r

Chocolade kransjes
melk/puur pak 150

Heinz tomaten ketchup
grote fles 850 g

Geisha asperges
blik 250 gram

198
375
229

Kittekat
blik 410 gram. 5 soorten ±A3

Bonzo diner
baal 1.5

groenten
Geldig van 9/12 - l l/12

Forse citroenen
l O stuks

Export spruiten
1 kilo

Golden delicious
3 kilo

Kiwifruit
2 stuks X recepten folder
in vruchten salade-garnering van ijs, gebak,
salades, vlees en kip en als borrelhapje.

Maandag 13/12:
Zuurkool uit vat
500 gram

Dinsdag 14/12
Goudgele andijvie
kilo

Woensdag 15/12:
Panklare rode kool
500 gram

Maandag: magere
Varkenslappen
500 gram

Boerenl everworst
200 gram

548
129

Dinsdag:
Varkenslever
hele kilo

Staaf paté
150 gram

Woensdag:
Gehakt half om half
hele kilo

Varkenslever
100 gram

748
0?8

slagerij
Geldig van 9/12- 11/12'82

Schouderkarbonade
hele kilo

Gepaneerde schnitsel
100 gram

Magere speklapjes
500 gram

Tartaar
500 gram

768
169
398
6?8

vleeswaren
29
45
99
98

525

Schouderham
100 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Katenham
100 gr a m

Gevuld ontbijtspek
100 gram

Russisch ei
650 gram

Er was eens een moeder in Rijssen
die hield niet zo van reizen

Ik ga altijd naar de VS
leer van mij die wijze les
daar hebben ze de laagste prijzen.

MARKT

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphcn-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijsscn-Groenlo-Goor-Vorden
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diverse kleuren

. —

Kerstboom- QQ
ctintfiDf t n^tPr ff V

Langspeel-
plaat, met
bekende kerstliederen

Huishoud-
6 meter 20 stuks,

«„A Kerst- l IQ
Spintsfteeiw,17ll scrvctteft, 119
arotebus200ml l • *» l pakie 20 stuksgrotebus200ml

Kerstboom-
., kaarsjes,
'm 20 stuks

Kerst-.en
flieuwiaars-

Daarom is hij alleen
bestemd voor klanten
die voor minimaal
f 25,- boodschappen
hebben gedaan bij de
brutale kruidenier.
Als u een kerstboom
wilt kopen rekent u
gewoon af bij de kassa.
Daar ontvangt u een
waardebon waarmee
u de kerstboom buiten
kunt af halen.
De brutaalste
kerstbomen zijn
verkrijgbaar op
dinderdag 9,
vrijdag 10 en
zaterdag 11
december.

ooperwten
zeer fijn, heel blik,
Vrij Produkt 129
Sperziebonen,
5/4 P0t

wortelen,
extra fijn, 5/4 pot _

Halfvolle
kofflemelk,
flacon 1065 gram

Jonge Goudse
kaas, 79R
kilo, vacuüm verpakt _ l £ü

Groenteman
Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Groente- en fruitprijzen geldig
tot en met 11 december a.s.

Slager
Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Slagersprijzen geldig tot en met
11 december a.s.

_179

Kiwi's,
per stuk

Prei,
Hollandse, kilo

Granny
Smith,
appelen, 2 kilo

OP = OP 79

79

279

898
varkens-
lappen,
mals, mager, kilo _

varkens-
rOllade,mager,kilo 998

verse worst of
saucijzen, uio _748

O

deze echte
kerstboom Is i1/2 d 2
meter groot

Patat f rites,
kilo

Page papieren
zakdoekjes,
10 pakjes a 10 stuks

Tissue
toiletpapier,
4 rollen a 200 vel,
Vrij Produkt

Vissticks,
diepvries, pak 10 stuks

G. Wissels & Zn,
afvalcontainers

Ooyerhoekseweg 13, 7231 SB Warnsveld.
Telefoon 05750-26748

We bakken ze weer, die overheerlijke

Kerststallen
Vrijdag en zaterdag gratis proeven!

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U. Telefoon 1373

Klubtentoonstelling
Pluimvee, konijnen, kavia's.

17,18 en 19 december 1982
in zaal „De Herberg", Vorden.

Georganiseerd door:

P.K.V. Vorden en PEKZO Zutphen

voor ai u» loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

Het Hoge 20 - Vorden

Melkbussen stralen en lak-
ken
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
Tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Uw oude gevels weerals nieuw
stralen en chemisch reini-
gen
Heco Vorden, Kerkhoflaan 1
tel. 05752-1309 b.g.g. 1335

ADVERTEREN DOET VERKOPEN

Huizinga
administraties/verzekeringen

ALLE VERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752 1463


