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Vordense winkeliers
bezuinigen niet
Ondere het motto: Geen reizen maar geldprijzen, houden de Vordense
winkeliers dit jaar van 11 november tot 5 december een grootse St. Nico-
laasaktie waarbij niet bezuinigd wordt op het prijzenbedrag.
Naast de honderden verrassings- en vleespakketten, hebben zij na lang
wikken en wegen besloten om de vijf reizen naar Parijs, die bijzonder ge-
waardeerd werden door de betreffende winnaars, om te zetten in 40 geld-
prijzen van f 100,- en als klap op de vuurpijl een hoofdprijs van f 1000,- zo-
dat nu meerdere mensen kunnen profiteren van een extra meevaller in
deze dure tijd.
Als u vroeg koopt heeft u in Vorden 5x kans om een prijs te winnen en alle
gewonnen prijzen worden u de dag na de trekking(en) gratis thuisbe-
zorgd, toch een geweldige service van de Vordense winkeliers.

W. Nijenhuis 40 jaar in dienst
'De Kieftskamp'
Afgelopen woensdag werd in kleine kring in zaal Schoenaker het feit herdacht
dat de heer W. Nijenhuis 40 jaren terug in dienst trad by huize 'de Kieftskamp'.
Namens de familie van der Wall Bake, die in grote getale aanwezig was, sprak
de heer Mr. R. van der Wall Bake de jubilaris toe.
Hy schetste de levensloop van Willem, zoals de jubilaris steeds werd aange-
sproken. Gekomen in de oorlog moesten hij en /ijn vrouw aanvankelijk wonen
in het zgn. 'Kalkoenenhok'. Later werd die huisvesting gewijzigd. Aanvankelijk
met zyn drieën, later met zijn tweeën en naderhand alleen heeft hij op uitsteken-
de wij/e de belangen van het huis en de familie gediend.

Meester G.W. Brinkman 25 jaar
hoofd van de dorpsschool
Dezer dagen werd in besloten kring het feit herdacht dat meester G.W. Brinkman
25 jaar lang hoofd van de openbare lagere school in Vorden is geweest. Hij zelf
wenste hier geen ruchtbaarheid aan te geven. Desondanks werd hy toch gehul-
digd. Burgemeester Mr. M. Vunderink sprak de jubilaris op lovende wyze toe. Hy
prees de heer Brinkman dat deze erin is geslaagd de school gedurende een zo
lange periode goed te laten funktioneren.

„Het vereist erg veel inzet om alles in goe-
de banen te leiden." Ook mevrouw Brink-
man werd bij de huldiging betrokken.
„Mevrouw Brinkman weet vaak net zo
goed w'at er op de school aan de hand is, als
de heer Brinkman zelf', zo sprak burg.
Vunderink.
Namens de oudercommissie sprak de heer
P.J. Venhuis de heer Brinkman toe. „De
leerlingen staan bij U altijd voorop. Ook de
kontakten met de oudercommissie zijn
uitstekend", aldus de heer Venhuis.
Namens de onderwijzers sprak de heer
J.M. Bijlsma. Zij boden de heer Brinkman
op originele wijze een cadeau aan. Daar-
voor hanteerden zij het spelletje Twee
voor Twaalf. De vragen werden door de

heer Brinkman uitstekend beantwoord.
Namens de leerkrachten werd de heer
Brinkman een draagbare radio aangebo-
den.
Voorde kinderen werden op school allerlei
spelletjes georganiseerd. De heer Brink-
man dankte voor de woorden en cadeaus.
Hij hoopte dat de kwaliteit van het onder-
wijs niet achteruit zal gaan door de bezui-
nigingen die door het Ministerie worden
doorgevoerd.

„Onderwijs is een belangrijk goed voor de
gemeenschap. De kwaliteit van het onder-
wijs mag niet worden uitgehold door ge-
brek aan financiën", zo merkte meester
Brinkman kritisch op.

Een man met groene vingers
Willem was een manusje van alles. Hamer,
troffel lagen goed in zijn hand. En hij had
groene vingers, zoals wij dit noemen, aldus
de heer van der Wall Bake, want alles wat
hij pootte, zaaide of stekte, het sloeg altijd
aan. Hij had een gouden hand om met
werktuigen om te gaan.
In het kader van de werkverruimende
maatregelen wist hij zijn kennis over te
brengen op de geplaatste leerlingen.
Het werk in de bosbouw is zwaar, maar
menigeen is hij nog tot voorbeeld. Onder
dankzegging voor al hetgeen hij op de
Kieftskamp, voor de Kieftskamp én de fa-
milie heeft gedaan ontving de jubilaris een
kleurentelevisie.
Namens Het Gelders Landschap, de stich-
ting die huize 'De Kieftskamp1 in 1975
overnam, sprak de heer P. Ruige de jubila-
ris toe.

Willem Nyenhuis mee
overnemen
Bij de besprekingen omtrent de overname
werd onder meer als conditie gesteld 'Wil-
lem Nijenhuis moet mee over'. Aanvanke-
lijk kijy^tegen zo'n bepaling aan, aldus de

heer Ruige. Zal deze man die zo lang in een
familiebedrijf heeft gewerkt passen in een
grote onderneming als Het Gelders Land-
schap? Maar ons is gebleken dat de heer
Nijenhuis mee is gegroeid met de nieuwe
heren, met meestal nieuwe regels en voor-
schriften. We kunnen nu zeggen blij te zijn
datwedeheerNijenhuiserbij moesten ko-
pen.
Namens het Gelders Landschap bood de
heer Ruige een prachtige workmate aao.
Van de collega's ontving de jubilerende
bosbaas een grote set dopsleutels. Uiter-
aard waren er bloemen voor zijn vrouw
Aaltje. Onder het genot van een drankje en
een hapje werden na het officiële gedeelte
nog geruime tijd gesproken over 'De
Kieftskamp' en werd nog menig voorval
opgehaald. Na afloop spraken we nog even
met de jubilaris. Aanvankelijk in het boe-
renwerk begonnen stapte hij in 1942 over
naar 'De Kieftskamp'. De bosbouw en het
tuinieren lag hem wel. Uitermate blij was
hij met de workmate, die hij gekregen had.
Televisiekijken ligt hem niet zo; na het
journaal verdwijnt hij naar zijn hobby-
ruimte om te knutselen. En het bereiken
van het 40-jarig dienstverband is voor hem
nog geen einde. Voorlopig gaat hij nog ge-
woon door op 'De Kiefts^np'.

Plechtig afscheid koster
Herman Jansen
Zaterdagavond heeft een bijkans volle
kerk afscheid genomen van koster Herman
Jansen. De vaardige hand van mevr. Hoe-
bink had het interieur van de kerk fraai ver-
sierd. Het gemengd zangkoor zong de wis-
selende gezangen uit Missa IX. De lezing
was uit het boek der getallen. Het Evange-
lie was naar de Evangelist Lucas.
Pastoor van Zeelst hield de preek, uiter-
aard afgestemd op het vertrek van Her-
man, de scheidende koster van de Kranen-
burg.
„Dankbaar zijn we voorde 1000 kleine din-
gen die ge deed. In 1945 uit Vierakker ge-
komen had ge de zorg voor kerk, pastorie,
school en tuin. En het loon was geen vet-

pot. Vroeger had de kerk drie altaren. lede-
re dag was ge stipt om 12.00 uur met het
luiden van Het Angelus. We denken aan
de versieringen in de kerk, aan de opbouw
van de Kerststal.
Herman, namens allen alle dank voor ze-
ven en dertig jaren gouden dienst."
Namens het Kerkbestuur sprak de heer
Hartelman de scheidende koster toe.
„In 37 jaren is er heel wat veranderd. En jij,
Herman, bent meegegroeid met alle ver-
anderingen. We denken slechts aan het
aantal beelden dat verwijderd is, aan de ge-
wijzigde altaar-opzet. Vroeger ging alles in
het Latijn."
Namens het kerkbestuur offreerde hij Her-
man een couvert met inhoud. Vervolgens
schonk hij de man, die alles van het inte-
rieur van de kerk afweet en zovele jaren
daarin vertoeft heeft, een prachtige foto

welkoop
iL /o KORTING

(zie volgende editie)

van het interieur van de kerk en tenslotte
deed hij de toezegging dat binnen afzien-
bare tijd een grote foto van de scheidende
koster in de sacristie zal worden opgehan-
gen, naast de foto van Josephine Barones-
se van Dorth tot Medler, stichtster van de
kerk op de Kranenburg.
Met een fraaie bos bloemen werd postume
dank gebracht aan de inzet en medewer-
king van zijn overleden echtgenote welke
bloemen in ontvangst werden genomen
door zijn dochter Trees.
Na de dienst moest de scheidende koster
in zijn kerk honderden de hand schudden.
Herman, om de woorden van pastoor van
Zeelst te herhalen, Ge hebt het goed ge-
daan, hopelijk nog mooie jaren valt er te
genieten van je pensionering; welbedankt.

Concert Vordens
Mannenkoor

Gemeentenieuws
n t c h u i s 05752-2323 -Telefoon pn ' 2 3 2 3 . O p e n s t e l l i n g gemeen tehu i s : maandag- t /m vrijdagmorgen van

8.00-12.30 uur en vrijdag van 13 .30-17 .1 )0 uur - S p r e e k u u r I n i r r . e n k v s l e r Mr. M. V u n d e r i n k : vo lgens a f s p r a a k - S p r e e k u u r we thouder J.F.
( i e e r k e n : v r i j d a g v a n 10.00 tot l l .00 u u r - S p r e e k u u r w e t h o u d e r 1 1 . A. Hoi : 'm 11.00 tol 12.00 u u r .

Zaterdagavond 13 noveml^geeft het Vor-
dens Mannenkoor in de^Bistus Koning
kerk te Vorden een concei^lieraan zullen
onder meer Ludo Eykelkamp, Gert Hof-
man en de gebroeders Brouwer medewer-
king verlenen. De algehele leiding is in
handen van Bert Nijhof.

N.C.V.B. afdeling Vorden
Tijdens de bijeenkomst voor de afdeling
Vorden van de N.C.V.B. vertelde de dames
v.d. Brug uit Warnsveld aan de hand van
dia's heel boeiend over het oude Grieken-
land, de bakermat van onze Westerse be-
schaving. Ook werd aandacht besteed aan
de Griekse mythologie.
Na de pauze werden muurschilderingen
bekeken uit de Byzantijnse kunst en werd
over het ontstaan van de Ikonen verteld.
Mevr. den Ambtman bedankte de dames
voor hun belangeloze medewerking aan
deze avond. Zij bood een plantenbak aan.
Op 16 november zal mevr. E.M. de Bruyn-
Sepmeier uit Drempt spreken over het on-
derwerp "Vrouw, wat nu?".

1. Verleende bouwvergunningen; publika-
ties ingevolge de Wet Arob

WET AROB PUPLIKATIES
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
1. Aan de heer J. Beerling, Zutphenseweg

84, voor het veranderen van zijn wo-
ning aldaar.

2. Aan de heer J.A.B. Nijland, Harfsense-
steeg 36 te Harfsen, voor de bouw van
een woning aan de Mulderskamp l te
Vorden.

3. Aan aannemersbedrijf Rondeel B.V.,
Ruurloseweg 34 te Hengelo (Gld.),
voor de bouw van twee woningen aan
de Hoetinkhof 106 en 108 te Vorden.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunningen
met gebruikmaking van de algemene verkla-
ring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten van Gelderland

Bouwplannen c.q. aanlegvergunningen
waar het college van Burgemeester en
Wethouders het voornemen mee heeft de-
ze te verlenen met gebruikmaking van de
door Gedeputeerde Staten van Gelder-
land afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de Stichting tot behoud van Na-

tuurmonumenten, Noordereinde 60 te
's Graveland, voor het aanleggen van
een parkeerplaats aan de zuidzijde van
het parkbos rondom het Kasteel I lack-
fort, direkt grenzende aan de Baakse-
weg.

Deze bouwplannen liggen tot 26 novem-
ber 1982 ter visie bij de afdeling gemeente-
werken.
Eventuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk aan het college van
Burgemeester en Wethouders kenbaar ge-
maakt te worden.

3. Verleende vergunning voor een collecte
Voor het collecteren is een vergunning van
het college van burgemeester en wethou-
ders vereist. Voor de periode van 15 tot en
met 20 november is een vergunning afge-
geven aan het Nationaal Fonds Sport Ge-
handicapten.

4. Herziening van de bebouwde kom inge-
volge de Wegenverkeerswet

Aangezien de gebieden Hoetinkhof en
Addinkhof nog niet binnen de grenzen van
de bebouwde kom ingevolge de Wegen-
verkeerswet vielen, hebben burgemeester
en wethouders aan het college van Gede-
puteerde Staten van Gelderland voorge-
steld om deze gebieden daaronder te bren-
gen. Eveneens is toen voorgesteld om het
gedeelte van de Strodijk tussen de Rond-
weg en de Zutphenseweg onder de be-
bouwde kom te brengen.

Bij besluit van 14 oktober 1982 nr 142 heb-
ben Gedeputeerde Staten van Gelderland
hiertoe besloten, waarbij overwogen is dat
het in het belang van de veiligheid van het
verkeer en gelet op de reeds gerealiseerde
en toekomstige uitbreiding van de bebou-
wing noodzakelijk is deze grenzen te wijzi-
gen. De afdeling gemeentewerken zal de
op de bebouwde kom betrekking hebben-
de verkeersborden verplaatsen, zodat voor
iedereen duidelijk te zien is waar de be-
bouwde kom thans begint.

5. Verleende vergunning voor het houden
van een koekaktie

Burgemeester en wethouders hebben aan
de Volleybalvereniging DASH een ver-
gunning gegeven voor het houden van een
koekaktie op 20 november aanstaande.

Zendingsweek Nederlandse
Hervormde kerk
In de (landelijke) Nederlandse Hervormde
kerk is de week van 7-14 november de NA-
J'AARS-ZENDINGSWEEK. In vele Her-
vormde gemeenten wordt dan een kollekte
gehouden voor het kerkewerk, het zen-
dings-werk. Maar, het gaat niet alleen om
de kollekte, maar juist ook om bezinning
op dit kerkewerk en om voorbede. Dit ge-
beurt ook in de Hervormde gemeente te
Vorden. Er wordt voorbede gedaan voor
de zending, voor de classicale zendings-
werker Ir Kling en zijn gezin op de Philip-
pijnen. Er is bezinning op het missionaire
gemeente-zijn.
De kollekte zelf wordt gehouden a.s. zon-
dag 14 november in de Dorpskerk en in de
Wildenborchse Kapel. Medewerkers/sters
van de gemeentelijke zendingscommissie
en van de ouderlingen halen ook het zen-
dingszakje, dat ingevoegd was in het
Kerkblad voor deze maand november, bij
de Hervormde gezinnen op.
En elke maand geeft de secretaris-pen-
ningmeester van de gemeentelijke zen-
dingscommissie, de heerH.S.J. Albers, in-
formatie over het zendingswerk in het
Kerkblad. Het is ook elke zondag mogelijk
om een gave voor de zending te geven via
de ZENDINGSBUS die hangt bij elke uit-
gang van de Dorpskerk en ook bij de uit-
gang van de Wildenborchse Kapel.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Koffie na de dienst in de
Wildenborch
Aanstaande zondagmorgen 14 november,
de tweede zondag van de maand, is er
naast de dienst in de Dorpskerk ook dienst
in de Kapel de Wildenborch. Het is de be-
doeling dat de CANTORIJ, onder leiding
van mevr. Wil Kok-ten Broeke, meewerkt,
meezingt in de kerkdienst in de Kapel.
En na de dienst, zo meldde reeds 'de Wil-
denborcher', is er de goede gelegenheid
om weer eens met elkaar een kopje koffie
of thee te drinken. Iedereen is er hartelijk
welkom, a.s. zondagmorgen 14 november.

Het Kerkelijk jaar
In de gang van het Kerkelijk jaar heten de
laatste zondagen van het Kerkelijkjaar: de
zondagen van de voleinding, zondag 7,14
en 21 november. Vanouds kijkt dan de
Kerk vanuit de Bijbel, in Schriftlezing, lie-
deren en gebeden de toekomst in. We
doen het met verwachting, in verwachting.
Daarna, op zondag 28 november, begint
het nieuwe Kerkelijk jaar met de eerste
Adventszondag. In een duisterjaargetijde,
in een duistere tijd gloort er licht; kaarsen
gaan branden, steeds meer.

Gespreksavonden
Gereformeerde Kerk

m

De Zendingscommissie van de Geref;
Kerk organiseert in de maanden november
en december 6 gespreksavonden. De heer
de Vries van het Zendingscentrum te
Leusden zal deze avonden leiden. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit:
16 nov.: Zending vandaag, wat is dat?
23 nov.: Dia-serie over de kerkelijke op-
bouw van migratie Javanen in Sumatra.
30 nov.: Verschil tussen onze zending en
geloofszending.
8 dec.: Bijbelse grondslagen van de zen-
ding.
14 dec.: Zending in Nederland, missionai-
re gemeente zijn in Nederland.
21 dec.: Verschil en overeenkomst tussen
zending, evangelisatie, werelddiakonaat
en ontwikkelingssamenwerking.
Deze avonden worden gehouden in het
'Achterhuus', Geref. Kerk.

GEBOREN: Femke Grievink;
ONDERTROUWD: L.H.B. Lodder, en:
J.W. Hospers;
GEHUWD: E. Maalderink, en: M.M. Go-
tink; J.M. Meijer, en: A.G. Loman;
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uurEuch . viering. Zondag
9.30 uu rEuch . viering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Euch. viering. Zondag
10.45 uurEuch . viering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10.00 uur Ds J. Veenendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 10.00 uur Ds J.C. Krajenbr ink
m.m.v. de Cantorij. Koffie/thee na de
dienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 14 nov. 10.00 uur W. Kreuzen,
Megchelen, 19.00 uur W. Kreuzen, Meg-
chelen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 13 en zondag 14 november Dr.
Vaneker, tel. 2432.
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 13 nov. 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel
1277.
Tevens de komende week avond- en nacht-
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 13 en zondag 14 november W.
Houtman, Vorden, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: november
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072, Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

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

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 1)1

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WI:RK

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.

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

A A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur . Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

A L P H A - H U L P V K R L I . N I N G
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur . Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE K R U I S
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uit lenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMt R
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE B1LBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vri j , 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.

POLUïi
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
a la rmnummer : 055-664455.
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U BENT
van harte welkom

bij de Vordense winkeliers

Door dit jaar uw kerst en St. Nicolaas inkopen in Vorden te doen. Dingt u mee naar een van de

honderden prijzen in de unieke 5x kans St. Nicolaasaktie. Vroeg kopen

geeft u extra kans op een prijs en alle gewonnen prijzen

worden u gratis thuis bezorgd.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

WENCKE

Gerard en Annemiek
Eykelkamp

7251 WJ Vorden,
6 november 1982
Hoetinkhof 147

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

WIEGERJOHAN

We noemen hem

WIEGER

Dick Norde
Rikie Norde-Eekman
Geert.

2 november 1982
7251 LM Vorden
„Wenneker", Ruurloseweg 48

Dankbaar en met grote vreug-
de geven wij u kennis van de
geboorte van ons zoontje

GERARD

29 oktober 1982

Georges-Paul Petitjean
Henny Petitjean-

Regelink

87 Fg. St. Nicolas
21.200 Beaune Frankrijk.

Met grgte vreugde geven wij
kennis van de geboorte van on-
ze dochter

SARAH^JANE

Wij noemen haar

SYLVIA

Zutphen, 1 november 1982

Gerrit en Bea Schot

Da Costastraat 20,
Zutphen.

STAAT TER DEKKING

BERTUS

v.d. Lammert Hoeve
Rïetgerweg 8

Warnsveld
Tel. 05751-685

Te koop: g.o.h. 1 e jaars hout-
kachel ook te gebruiken als
open haard, merk „Godin".
J. Weenk, v. Lennepweg 1,
Vorden. Tel. 05752-1518.

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

Isolatiematerialen
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

Te koop: i.z.g.st. ca 1000 holle
pannen te bevragen:
H. Denk, Nieuwstad 41,
Telefoon 151 5.

Te koop: Puch Maxi zwart. 2
jaar oud. f 300,-
Tel. 05752-1428

Gevraaagd: oppas/hulp in de
huishouding voor woensdag
ochtend.
Leuverink, Burg. Galleestraat 4
Tel. 2733

Te koop: 6 éénjarige kippen.
Barnevelders.
H. Horstman, Reeoordweg 1,
Vorden. tel. 6835.

ATTENTIE
Het van ouds bekende adres
voor verse haantjes, kip, eieren
enz. aan huis en op de markt
verkrijgbaar.
Poeliersbedrijf Rossel.
Nieuwstad 45, tel. 1283.

Vrijdagavond 19-1V82 optre-
den van:
TEXAS RADIO AND THE BIG
BEAT in de Jeugdsoos.
Aanvang avond 20.00 uur.

In plaats van kaarten

Maandag 15 november a.s. zijn onze ouders
121/2 jaar getrouwd.

Ze houden daarom vanaf 20.00 uur een re-
ceptie voor bekenden, kennissen en kliënté-
le.

Ze spelen een thuiswedstrijd, dus U bent
welkom in het zaal- en cafégedeelte van de
Herberg, Dorpsstraat 10a, Vorden.

PATRICIA EN VINCENT
TEN BARGE

Op woensdag 17 november hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren

A.WA. HELMINK
W.H.M. HELMINK-HORSTING

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

7251 XV Vorden,
Het Hoge 53

Op 19 november hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen ons 45-jarig huwe-
lijksfeest te gedenken.

JANWILLEMenRIEK
KLEIN KRANENBARG-HIETBRINK

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in Bodega,
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vorden.

7251 BC Vorden, november 1982
Kerkstraat 9

Op vrijdag 12 november hoopt

W. STEENBLIK

D.V. zijn 85ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30-
21.00 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3
te Hengelo Gld.

y

t

Dankbaarvooralleswat hij voor ons is geweest, is i n vol-
le vrede van ons heengegaan mijn lieve en zorgzame
man en onze vader, grootvader en overgrootvader

GERRIT DIJKMAN
echtgenoot van H.J. Meenink

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: H.J. Dijkman-Meenink
Eibergen: G. Dinnissen-Dijkman

Warnsveld: H.J. van Viegen-Dijkman
DJ. van Viegen
klein- en
achterkleinkinderen

7251 CM Vorden, 7 november 1982
De Steege 4

Onze dierbare overledene is opgebaard in het rouwcen-
trum Het Jebbink 4 te Vorden. Aldaar is woensdag 10
november van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid tot af-
scheidnemen en tekenen van het condoleanceregister.

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden donderdag 1 1 novemberom13.00uurin
voornoemd rouwcentrum. Aansluitend heeft de begra-
fenis plaats om 14.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Vereniging Oud Vorden
Op 15 november komt de heer G.B.
Grootjans een lezing geven met dia's
over de Berkel in de zaal van Hotel Bak-
ker om 8 uur. Ook nieuwe leden zijn van
harte welkom.

Bezoekt allen de

Vogeltentoonstelling
van "Ons Genoegen 68".

Op zaterdag en zondag 13 en 14 november in 't Ca-
fé Wegrestaurant de Boggelaar te Warnsveld.

Geopend zaterdag van 10 t/m 21 uur.
zondag van 10 t/m 17 uur.

„ie Herberg"
is. i.v.m. familiefestiviteiten zondagavond 14 no-
vembervanaf 19.00 uuren maandag 15 november
de gehele dag

GESLOTEN

Bouwbond F.N.V.
K e rstve r z i l veri ng
vakantiebonnen

l n leveren op maandag 15 november van 19.00 tot
21.00 uur. B. v. Hackfortweg 8.

Griepvaccinatie
De 3 plaatselijke huisartsen geven nog
gelegenheid tot inenting tegen griep
op

maandagavond 15 november
van 18.30 tot 19.30 uur. Kosten f 25,-
per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische
hart- en longziekten, alsmede suiker-
ziekten kunnen op vertoon van hun zie-
kenfondskaart gratis gevaccineerd
worden.

Wegens verhuizing te koop
2 bankbedden in goede staat, waarvan één met
ombouw en twee bijbehorende kasten.

1 huiskamerlamp.
Christinalaan 11 - Vorden - Tel. 05752-2503

Uitschieter van de week
Grof gebreide pullover

49.-zeer modisch van 75,-

Modecentrum

Ruurlo

Grandioze verbouwingsopruiming
gedurende de hele maand november

20-50% KORTING
op onze gehele collectie

Woninginrichting

BIELDERMAN
Spittaalstraat 74 - Zutphen.

Wij: Warme Bakkers willen

geen broodoorlog!
Wat wij proberen te doen is:

kwaliteitsbrood bakken
elke dag weer. U proeft wel degelijk het
verschil. Ons brood komt zo uit de oven
in de winkel. Verser kan niet.

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor U.

20 mandarijnen satsuma 2,95
10 Sinaasappels spaare navei 3,65
2 kilo Golden delisious 1,50

groente en fruit
Dorpsstraat 17, Vorden.

HERFSTMODE
Suède pump met
slanke 7 cm hoge
hak. Kleur: blauw.
Prijs: uiterst ele-
gant f. 59,

M- -KKINK

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

aguAsport
regenpakken

AJTPHENSfWCG - VORDEN

Te koop: gekloofd open-
haardhout kan ook bezorgd
worden.
Tel. 05752-6625.

\ f Speel
c t mee

°̂ \ \- •> m
• J VordenJ s s

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGIST I - R I J

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

ALLE SOORTEN STENEN
Holtslag Bouwmaterialen B.V
Ruurlo, tel. 05735-2000

Installatie
nieuwe Prins
van de
Deurdreajers

Deze avond wordt gehouden in residentie Schoe-
naker en begint om 8 uur. Medewerking verlenen
de buutredners: De Zwoagers en d'n Draodnaegel.
Hofliederentafel, Maison Pier de Paris en de mini
en maxi dansgarde.
Leden vrije toegang, niet leden f 5,-. Er rijdt na
afloop een borrelbus.

Horecabedrijf in Vorden zoekt:

een meisje voor hele dagen
voor alle voorkomende werkzaamheden zoals af-
wassen, schoonmaken, assistentie verlenen in
keuken enz.

Vereisten:
ca. 17 -18 jaar
indiensttreding met onmiddellijke in-
gang
goede kontaktuele eigenschappen

Eigenhandig geschreven sollicitaties, liefst met
pasfoto, zien wij gaarne tegemoet onder nr 35-1
van dit blad. Sluitingsdatum 20 november.

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

Café-Restauranl

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

Bodega 't Pantoffeltje
gevestigd in een van de oudste panden van
VORDEN, vrij recent gerestaureerd met een vleug-
je nostalgie.
In deze sfeervolle omgeving kunnen wij van Uw
feest iets onvergetelijks maken.
Van klein tot plm. 140 pers. en zelfs enkele dagen
per week kunnen wij voor U 't hele Pantoffeltje
reserveren tot plm. 240 personen.

't Pantoffeltje
is airconditioner en heeft een grote eigen
parkeerplaats

bodeqa

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.

architectenbureau VAN HOUTE
Nieuwstad 25, tel. 1269

Al ruim 50jaar goede ontwerpen en objectieve
adviezen voor iedere soort bouw.
Van de kleinste schuur of dakkapel tot en met
grote objecten als banken, sporthallen etc.
Van restauratie tot en met moderne bouw.
Eerste informatie-/adviesgesprekken zijn al
50 jaar vrijblijvend en zonder verplichting.

Verder maken deel uit van het buroprogram-
ma:
- statische berekeningen voor staal en beton
- acoustische berekeningen (geluidisolatie)
- thermische berekeningen (warmteisolatie)
- hinderwet-tekeningen
- brandpreventie-tekeningen
- agrarische bebouwing (veestallen ed.)
-zwembaden met saunas e. d. als weinig voor-

komende bouwwerken.



Wij zetten deze week de puntjes
Kom naar uw VS-markt...

aanziet
iLi:wn
Pon/se
wafels
per pak
van 1.49 voor

Treets.
famitypack
van 2.98 voor

269
Edel assorti
melk/puur
150 ara m
van 1.89 voor

459
Droprollen
pak 8 stuks
van 1.90 voor

149
Nieuw!
Planters
pizza zoutjes
per pak
van 1.98 nu voor 179
Planters
pikant
gekruide
pinda's
van 1.59 voor

439

Maggi aroma
grote fles nr. 5
van 6.95 voor

Unox
soepballen
blik 120 gram
van 1.99 voor

169
Van Nelle
theezakjes
Eng. melange
nu
Koopmans
pannekoekmeel
speciaal
per pak
van 1.39 voor

Burg
limonadesiroop
sinasofframb.
1 literfles
van 2.69 voor

Biotex
'Vernieuwd"
pak 750 gram
deze week ter
kennismaking

Koffer Dreft
2 kilo
van 8.95 voor

Geldig van 11/11

Botermalse
biefstuk
100 gram

13/11

1?*
Kogel-
biefstuk
100 gram

Tartaar
500 gram

228

6**
Geponeerde
schnitzel
100 gram 1*9
Gekruide
achterham
100 g ra m

485
Champignon
paté
150 gram 1?9
Gebraden
kalfsgehakt
100 gram

415
Safes
per stuk
200 gram

465
Johma
komkommer
salade
150 gram 1*9
Maandag:
uit eigen slagerij.
Rookworst
grof of fijn
±250 gram
per stuk

uhet
Dinsdag:
Schouder-
karbonade
heel kilo

Snijworst
150 gram

7»
179

Woensdag:
gehakt h.o.h
heel kilo

Paling-
worsr
150 gram

Mona franse
kwark
450 qram
van 2.09 voor

7**
1?9

mm

1*'Belle des
champs
100 gram 17*
Coberco
karnemelk
pak 1 liter
deze week

Carnaby
Zwitserse
roomtaart
van 6.25 voor

et e gen oge

dei.

Grote plastic hijskraan
of brandweer-
auto
van49.95voor*

f«~ l lff»flf UU 11

29?*
._••.'

fg^^
ifl

Ups sjoelbak
met schijven
200 cm.
van 75.- nu voor

4995
Geurpopjes
6 soorten
van 9.50 voor

6?5
Duizend dingenmandje
van 1.98 voor

f29
Wabaflon cakeblik

25 cm.
van 6.75 voor

Geldig van 11/11-13/11

Mandarijnen
30 stuks
zonder pit

Export uien
2 kilo
in net

Om uit te delen.
Cox's
orange
4 kilo

Pracht
Witlof
1 kilo

Q98

Bokma
Jonge jenever
1 liter
van 16.75 voor

157* BOKMA

968
Maandag:
Gekookte
Bietjes
kilo O?9
Dinsdag:
Prei
v.d. klei
kilo

Woensdag:
2 kilo
Dijkman zoet
zoete appelen
voor hete
bliksem

Martel!
cognac V.S.
per fles
van 31.95 voor2395

Coebergh
kersen-
brandewijn
literfles nu f2?5
Nieuw!
Pedro Romero
sherry
medium of fino
per fles 5?s

_
Supermooie
Gold Crest
van 9.50 voor
nieuwe kamer conifeer.

7?5

Supermooie
Kalanchoë
3 kleuren
van 3.50 voor

Perion
spuitzak
van 4.75 voor

Kas-chrysanten
2 bossen
pracht kleuren
per bos 3.50

Boerentarwe
800 gram

|PZachte £Mager
Zuurkoolspek
250 gram Borden v— >

diep-plat- of dessert
bruin gedecoreerd,
van 2.49 voor

Boerencake
extra grootChampignon

gehakt"
100 gram

Silkience
shampoo
zelfregelend ii
200 ml
2 soorten
van 4.25 voor

Met rozijnen
en rum

ARKT

ill
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Iedere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum.
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 Internatinal.

Kinderpostzegels

De mooiste post is voor het kind
Vandaar dat er in het postkantoor een speciale verkoopstand van het plaatselijk co-
mité voor kinderpostzegels staat. Vanaf dinsdag 16 november, de dag waarop de kin-
derzegels 1982 voor het eerst echt verkrijgbaar zjjn.
Als losse zegels in ieder gewenst aantal, als serie (/3,45), in een velletje (4 x 50 +
30 en l x 60 + 20, ƒ4,-) en als serie in een speciaal PTT-mapje met nadere infor-
matie (ƒ4,45). De zegels zijn dit jaar zeer fraai, dankzij het talent van Peter Vos,
die op de 4 zegels het thema 'kind en dier' uitbeeldde.
De kinderpostzegels zijn aan de loketten én bij de verkoopstand verkrijgbaar. Bij
de verkoopstand kan men met de feestdagen in zicht tevens tijdig en goed een
keuze maken uit de nieuwe kollektie wenskaarten van de kinderpostzegelaktie.
Een aktie waarvan de opbrengst ten goed komt aan voorzieningen voor kinderen
die extra zorg nodig hebben.
De verkoopstand is vanaf dinsdag 16 november t/m vrijdag 23 november opge-
steld in het postkantoor.

Uit het politierapport
• Kop/staart-aanrgding
Op de Zutphenseweg nabij de Rondweg
wilde J.J.E. uit Vorden zijn oprit inslaan.
G.L. uit Zelhem kwam uit de richting Zut-
phen en reed met een snelheid van plm. 80
km. Te laat merkte hij de lage snelheid van
E. op. Gevolg een kop/staart-botsing met
nogal materiële schade.

• Vernielingen
Op 3 november om 12.00 uur is een ruit
van de bij 'De Wehme' staande abri ver-
nield. In oktober evenzo bij een abri bij
halte De Boonk. Dader(s) (nog) onbekend.

• Damherten
Twee damherten zijn ontsnapt uit het bos
van hotel Meilink te Barchem. Een exem-
plaar is inmiddels gearresteerd. Men gelie-
ve indien men het andere damhert signa-
leert, hotel Meilink te verwittigen.

• Inbraak school
In de nacht van zaterdag op zondag heb-
benonbekenden zich toegang verschaft in
de Dorpsschool. Via een raam in een bo-
venlicht kwam men binnen. Er wordt niets
vermist. Wel werd een koekjestrommel
leeggegeten.

• Opgevoerde brommers
Een inwoner van 't Wiemelink moest zijn
bromfiets aan de Rijkspolitie afstaan. Hij
had de bromfiets opgevoerd.

• Verkeerscontrole
Tijdens een verkeerscontrole op de Zut-
phenseweg trad de Rijkspolitie verbalise-
rend op terzake: 2 x lekke uitlaat; l x kente-
kenplaat niet op voorgeschreven wijze be-
vestigd; l x gladde band. Zes automobili-
sten konden geen papieren tonen, maar
kregen hiervoor nog de gelegenheid.

Feestavond Openbare
Lagere Dorpsschool
Donderdag 11 november en vrijdag 12 no-
vember wordoen de jaarlijkse feestavon-
den van de openbare lagere dorpsschool te
Vorden gehouden. Voor de pauze zal de
tweede klas de aanwezigen vermaken, ter-
wijl de zesde klassers het tweede geheelte
voor hun rekening nemen. De festiviteiten
beginnen 's avonds in het Dorpscentrum.

Geslaagde thema-avond Lachen bij feestavonden
Vrouwenraad standsorganisaties

12 nov

13 nov
15 nov

16 nov
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov

23 nov
26 nov.

27 nov,

28 nov,

: Jong Gelre alg. regiovergadering
Hotel Stegeman

: Concert Vordens Mannenkoor
: Jong Gelre agrarische Gespreks-
groep, Hotel Bloemendaal.

: vrouwenraad fijne keuken.
: N.C.V.B, vergadering
: H.V.G. Vorden dorp.
: Bejaardenkring Dorpscentrum.
: Jong Gelre volleybal Dorpscen-
trum.

: K.P.O.
: Jong Gelre Alg. ledenvergadering

Hotel Bloemendaal.
: Grote vogelshow zaal Schoenaker

„de Vogelvriend"
: Grote vogelshow zaal Schoenaker

„de Vogelvriend"

Robert van Rijsbergen
spreekt by A.J.K.
Aanstaande maandag 15 november zal Ro-
bert van Rijsbergen (van radio Oost) naar
Hotel Bloemendaal komen. Hij zal dan het
een en ander vertellen over het ontstaan
van het K.N.M.I. en hoe men daar zoal te
werk gaat. Daarna is er gelegenheid tot het
stellen van vragen. Weer of geen weer, jij
komt toch ook!

Jong Gelre
De afdeling West-Achterhoek van Jong
Gelre belegt vrijdagavond 12 november in
zaal Stegeman te Laren een ledenvergade-
ring. Na afloop van de huishoudelijke ver-
gadering wordt er een dolkomische spelen-
wedstrijd gehouden waaraan per afdeling
acht personen zullen meedoen. Na afloop
is ergelegenheid tot dansen m.m.v. het dis-
co-team hard-Centre.

'Deurdreajers' openen
seizoen met
Prinsenzitting

Aanstaande zaterdagavond wordt het carnavalsseizoen van de carnavals-
vereniging 'De Deürdreajers' ingeluid met de bekende Prinsenzitting in
de residentie Schoenaker op de Kranenburg.
Die avond wordt afscheid genomen van de heersend Prins Fred de Eerste
en zijn gevolg. De nieuwe Prins zal om vijf voor tien worden geïnstal-
leerd. Tien minuten later zal hij zijn proclamatie uitspreken. Wie de nieu-
we Prins zal zijn dient nog even geheim te blijven. Wel willen we U een
profielschets niet onthouden; de nieuwe Prins zegt n.l. van zichzelf:

Lengte 1,87 meter; snordragend; 90 kg (een gewichtige Prins dus); linksbe-
nig voetballend; contactlens-arm; geen kinderen; gaat graag uit; voetballen
is een deel van zijn leven; rijdt graag snel (maar niet op de fiets); liefhebber
van parkieten; tegenstander van katten, maar niet van de poes; slaapt erg
licht; heeft op verschillende plaatsen in Vorden gewoond; zijn werkterrein
strekt zich uit over heel Nederland en gaat in rook op, tevens is het zijn hoh-
by.
Als persoonlijk motto geeft hij alle carnavalsvierders mee:
'Geen gezeur of gezwam, moar deurdreajen als 't effen kan.'

De 'Deürdreajers hebben a.s. zaterdag voor een uitgebreid en gevarieerd
programma gezorgd. De buutreedners 'De Zwoagers' uit Lichtenvoorde
zijn er, alsook 'd'n droadneagel' uit Zutphen. Medewerking verleent
voorts de Hofliederentafel en de junioren- en senioren dansgarde. Als
speciale gasten zullen door President Jan worden verwelkomd de mede-
werksters van Maison Dior de Paris, die hier enige indrukken van karna-
valvieren willen opdoen.
Zo de voortekenen niet bedriegen belooft het a.s. zaterdag op de
Kranenburg een uitverkocht huis te worden. Voor bijzonderheden ver-
wijzen we gaarne naar de advertentie in dit blad.

Donderdag 28 oktober jl. was er een the-
ma-avond van de Vrouwenraad. Deze
avond stond in het teken van 'Angs- en On-
veiligheidsgevoelens bij de mens'. De heer
Adams, die stafdocent is op de politieka-
derschool te Zutphen, hield over dit on-
derwerp een lezing. Allerlei facetten in het
leven waardoor we ons angstig en/of on-
veilig voelen kwamen ter sprake.
Door de uitbreiding van de media worden
we steeds meer gekonfronteerd met ge-
weld, dood, moord, terreur, honger, in-
braak, etc. Deze verschijnselen kwamen
vroeger ook voor, maar bereikten niet zo-
veel mensen als nu. Het toenemend van-
dalisme en gebruik van drugs, vooral bij
jongeren. Jammer is het dat er te veel de
nadruk op deze kategorie jongeren wordt
gelegd, die maar een klein percentage ver-
tegenwoordigen.
Mensen voelen zich ook angstig door de
atoomdreiging en de spanningen tussen
Oost en West. We zijn afhankelijk van be-
slissingen van een klein aantal mensen. De
economische crisis met zijn toenemend
aantal werklozen laat ons ook niet onbe-
roerd. Het perspektief dat wegvalt. Men
kan zijn leven niet meer zelf inrichten,
maar is afhankelijk van de staat. Proble-
men in internationale organisaties. Neder-
land geeft veel aan ontwikkelingshulp. Er
is een oneerlijke verdeling van voedsel.
Velen lijden honger. Wij voelen ons mach-
teloos hiertegen.
Er kunnen zich ook problemen voordoen
in verschuivingen van de gezinsstruktuur.
De relatie man-vrouw staat ter diskussie.
Scheidingen nemen toe, velen trouwen
niet meer. Spanningen in het ezin nemen
toe i.v.m. andere levensvisie. Moeten we
met veranderingen meegaan. We vragen
ons af hoe het met onze kinderen zal gaan.
Bang dat ze zullen vluchten in sekten,
drugs of kriminaliteit.
De evolutieleer wordt meer gepropageerd.
Het scheppingsverhaal staat niet meer
centraal, waardoor men veel zoekers krijgt.
Er is een uittocht uit de kerk. Het vaststel-
len van waarden en normen roept ook pro-
blemen op bv. i.v.m. euthanasie, abortus,
transplantaties. Velen zouden geholpen
kunnei^^rden als er meer organen mid-
dels ee^^odicil beschikbaar gesteld zou-
den worden.
De heer Adams benadrukte op het eind
van zijn lezing dat men de mens ook moet
leren om na te denken, te mediteren, lief te
hebben|^3m dankbaar te zijn. Men moet
een ge\^w van geborgenheid hebben, an-
ders kan men niet gelukkig zijn!
Na de pauze was er volop gelegenheid om
vragen te stellen, die door de heer Adams
op een bijzonder prettige manier beant-
woord werden. Het was en fijne avond die
gelukkig door velen bezocht werden.

Keuze uit de aanwinsten
van de bibliotheek
Volwassenen: J. van den Vondel, Gijs-
breght van Aemstel; M.L. von Franz, De
werkelijkheid in het sprookje; G. Cubitt &
A. Heljtet, Alleen lagere school? Toch ver-
der leren!; Kijk op de gemeente; een inlei-
ding tot het besturen van een gemeente;
Nederland rond 1900; A. Maclean, Vlieg-
tuig in vlammen; R. van Erpers Royaards,
Kernafval; K. W. Schmuda, Glasschilderen;
A. Aletrino, Uit 't leven; J. W. Hofstra, He-
melse modder; W.F. Hermans, Geyer-
stein's dynamiek; F. Bless, Rietveld.

Gezellige receptie
Touwtrekver. Vorden
In zaal Kijkdkamp hield de Touwtrekvereni-
ging Vorden een geanimeerde receptie afge-
lopen vrijdagavond. Dit ter gelegenheid van
het feit dat het jeugd-team in de A-klasse
kampioen van het gewest Oost was geworden
én het feit dat het 640-team was gepromo-
veerd naar de B-klasse. Op deze byeen-
komst voerde wethouder Geerken als eerste
het woord namens het gemeentebestuur.
„Bij het College van B en W vallen weke-
l i j k s uitnodigingen van allerlei aard op ta-
fel. Waar in binnenkort buurman hoopt te
worden kom ik gaarne hier om Uw bestuur
en Uw leden te feliciteren met de resulta-
ten. De touwtrekvereniging Vorden staat
bekend door haar zelfwerkzaamheid. De
touwtrekvereniging Vorden heeft zijn
'Steenbreker'. Er zijn in Vorden te weinig
Steenbrekers m.a.w. er zijn te weinig van
die mensen."
Namens het gemeentebestuur bood hij
een couvert met inhoud aan, alhoewel
spreker erbij zei, de verwachtingen niet te
hoog te spannen daar ook B en W aan be-
zuinigingen moeten doen. Namens het di-
strict Oost sprak de heer Slijkhuis de kam-
pioenen toe. De touwtrekvereniging Vor-
den zit de laatste jaren in de lif t . Het laatst
georganiseerde tournooi was af; hiervoor
past de gehele vereniging een grote pluim.
De heer Meulenkamp, voorzitter van de
N.T.B, sprak in diezelfde geest bestuur en
leden toe.
„Jaren gaf voorzitter Knoet" leiding aan de
touwtrekvereniging Vorden. En het ging

De feestavonden die dit weekend in het
dorpscentrum te Vorden door de afdeling
Vorden van de GMvL, de Plattelandsvrou-
wen en Jong Gelre werden georganiseerd
zjjn een overweldigend succes geworden.

Beide avonden was de zaal van het dorpscen-
trum tjokvol, hetgeen betekent dat bijna zes-
honderd mensen deze feestavonden hebben
bijgewoond.

De eerste avond was de organisatie in han-
den van de GMvL en de Plattelandsvrou-
wen. De door hen georganiseerde verlo-
ting ten behoeve van de Kerstmiddag voor
bejaarden en invaliden leverde een leuk
bedrag op. Zaterdagavond was de organi-
satie in handen van Jong Gelre. Willie
Weenk opende deze avond met het jaar-
verslag van de afdeling.
De hoofdschotel op beide avonden was de
opvoering van het blijspel 'De klomp en de
goudvis', door leden van Jong Gelre. Het
toneelstuk werd goed gespeeld. Een prima
rolbezetting en een vlot tempo. Jong Gelre

had eveneens veel zorg besteed aan de
aankleding van het toneel en het decor. De
toeschouwers kregen heel wat verwikke-
lingen voorgeschoteld waarbij de lachspie-
ren het zwaar te verduren hadden.

De medcspelenden waren Diek Regel ink,
Adriaan Eskes, AbsieGotink, Elsbeth Rege-
link. RonnieStokkink, Henk ï'joonk. Hanny
Harmsen en Jan Hulshof Regie: Henk
Broekgaardeti; grime: B e t.w Vcr.tteegc; en
xouflletise: Dinie Fokkink.
Het feest werd beide avonden besloten
met een gezellig bal.

altijd goed. Toen er een nieuwe voorzitter
kwam heb ik wel gedacht, hoe zal het gaan
onder een andere leiding. Maar voorzitter
Barink— misschien met wa^ndere ideeën
en dat mag — doet het ot^^tstekend."
Voorzitter Barink dankte IHr sprekers op
zijn manier. De van het hoofdbestuur ont-
vangen pluim droeg hij gaarne over aan
zijn medebestuursleden én aan trainer
Dijkman. Nadat er bloemen waren voor al-
le winnaars bleef men nog^fcjime tijd ge-
zellig bijeen. De volgende^Pom acht uur
waren reeds diverse leden bezig het klub-
huis van een nieuwe verflaag te voorzien.

Wildrit 'De Graafschap-
ryders'
Aan de traditionele wildrit van de
V.A.M.C. 'De Graafschaprijders' uit Vor-
den namen ditmaal 64 personen deel. De
rit, met start en finish bij café Eykelkamp,
was uitgezet door de heren W.D. Wisselink
en B.A.W. Horsting.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo, 62
straj'punten; 2. A.C. Weevers, Hengelo, 62;
3. B. Regelink, Vorden, 70; 4. E. Mennink,
Ruurlo, 80; 5. G. Versteege, Hengelo, 9/.
Auto's B-klasse: l. B. Harmsen, Hengelo,
144 strafpunten; 2. H.B.J. Horsting, Vorden.
170; 3. H. Brok, Dalfsen, 247.
Toerklasse auto's: 1. H. v.d. Maat, Wierden,
18 strafpunten; 2. J. Borgman, Lochem, 23;
3. T.A.B. Enzerink, Zelhem, 29; 4. B. Fnze-
rink. Laren, 42; 5. H.M. Visschers, Vorden
53.
Motoren: 1. J.Hummelink, Vorden, 77straf-
punten.
Poedelprijzen: W. Maalderink, Keyenborg,
338 strafpunten en G.A. Draaier, Ruurlo,
431 strafpunlen.

V.R.T.C. organiseert
oudejaarscrossloop en
veldtoertocht
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseert voor het derde achtereenvolgen-
de jaar een Oudejaarscrossloop. Deze
cross wordt dit jaar gehouden op Tweede
Kerstdag. De afstanden zijn 3, 6, 10 en 15
kilometer. Start en finish op het Gemeen-
telijk Sportpark te Vorden.
Na het crosslopen kan men 's middags op
het Gemeentelijk Sportterrein van start
gaan vooreen veldtoertocht. Men kan dan
per fiets een 15 of 20 kilometer door een
beetje moeilijk parcours fietsen (omgeving
Kamphuizen, Galgengoor en'Grote Veld).
Onderweg dient men te stempelen. De
route wordt met pijlen aangegeven.
De jaarlijkse feestavond van de 'Achtkas-
telenrijders' vindt plaats op zaterdag 18 de-
cember. Dan zal de sportman van het jaar
worden gekozen, alsmede het aktiefste lid.

Winst voor Treffers '80
Het eerste, team van de Vordense tafelten-
nisvereniging Treffers '80 is dankzij een
8-2 overwinning op Dropshot opgeklom-

W rezen
Wie gaat er mee

winkelen in Düsseldorf
dit is zo'n groot succes dat wij er nog enkele datums bij ingelast hebben,
en wel zaterdag 4 december, zaterdag 11 december en zaterdag 18 decem-
ber. Dit zijn speciale dagen dat Düsseldorf verlicht is i.v.m. de kerstdagen.

Prijs bedraagt 20,- p.p.
Vertrek vanaf het Marktplein te Vorden om 8.15 uur.

Opgave:

J.L. HARREN
Klurenbeekseweg 14- 7383 EB Voorst- Tel. 05758-1334

men naar de tweede plaats op de ranglijst.
In de ontmoeting tegen Dropshot won F.
Evers 3x; R. Knippen 2x, terwijl F. Schoe-
naker eveneens 2 partijen won. Ook het
dubbelspel eindigde in een Vordense ze-
ge.
Het tweede team won met 7-3 van Vios uit
Beltrum. S. Hovenkamp won 3x; W.
Voortman en J. Jansen elk tweemaal.
Het derde team won thuis met 7-3 van Bu-
kelslag. H. Blijderveen won 2x; H. Dieters
en G. Wullink eveneens. Ook het dubbel-
spel werd gewonnen.
Het vierde team speelde uit tegen koplo-
per Teverdo uit Doetinchem. Treffers ver-
loor met 7-3. H. Blijderveen 2x en R. de
Heus scoorden de tegenpunten.
Het eerste jeugdteam verloor in Varsse-
veld met 7-3 van Reflex. Gerard Weevers
won tweemaal en Peter van der Wal één
partij. Het tweede jeugdteam verloor thuis
met 0-10 van Litac uit Lichtenvoorde.

Dammen
Sint Antoniusschool
kampioen van Vorden
Het jaarli jkse schooldamkampiocnschap
van Vorden is zaterdag gewonnen door de
Sint Antoniusschool. Het viertal met re-
serve, bestaande uit Dinand Hartman,
Marcel Dekker, Erik Hulstijn, Herbert
Hulst i jn en Winand Hoenink, won al le
wedstrijden. Tweede werd school 't Hoge
met 7 punten uit 5 wedstrijden, gevolgd
door De Vordering l (6 pnt). Dorpsschool
2 en de Vordering 2 (3 pnt) en Dorpsschool
l ( l pnt).

De belangrijke wedstrijd tussen Amsterdam
'80 en Vorden in de landelijke 2e klasse is in
een 10-10 gelijkspel geëindigd, waardoor de
Amsterdammers met nog 2 ronden voor de
boeg l punt voorblijven. Wim Wassink en
Theo Slütter verloren, waartegenover winst-
partyen stonden van Johan Krajenbrink en

Wieger Wesselink. De andere spelers kwa-
men niet verder dan remise. Voor sommige
spelers had er echter wel wat meer ingeze-
ten.
Het 2e team verloor voor de derde achter-
eenvolgende keer met 9-11. Dit keer tegen
hekkesluiter VADAC' Varsseveld. Slechts
l remise werd er geboekt, en wel 'door
Hoenink. Klein Kranenbarg, Hoekman,
Sloetjes en Rossel /orgden er met winst-
partijen voor dan de stand 9-3 werd, maar
de overige partijen gingen alle verloren.
Ook het derde team heeft in zijn wedstrijd
met DSO 2 Sinderen met 6-0 voorgestaan
door overwinningen van Hiddink , Esse-
l ink en Van Rikvoort, maar ook hier /agen
de andere spelers kans de voorsprong weg
te geven en met 6-10 te verlie/.en.
Het vierde team won wel en bli jf t de 4e
klasse aanvoeren. De uitslag van de u i t -
wedstrijd tegen DEZ Dinxperlo 2 werd 6-4
in Vordens voordeel. De winnaars waren
E r i k Brummelman, Gerco Birummelman
en Patrick Eckringa. Wim Berenpas stond
wel gewonnen, maar door een lout/et kon
/ijn tegenstander in een zet de winst pak-
ken. Ook teamleider Theo Slütter verloor.

Judotournooi te Eerbeek
350 judoka's van 14 verschillende vereni-
gingen en sportscholen kampten afgelo-
pen zondag om de hoogste eer in sporthal
'De Bhoele' te Eerbcek. Judoclub Brum-
men organiseerde dit individueel judo-
tournooi voor jongens en meisjes van 6
t/m 16 jaar. Voor een overvolle tribune
mochten ook verschillende judoka's uit
Vorden het ere-schavot bekl immen en de
volgende prijzen in ontvangst nemen:
Erna He ren pas (2 c pi.). Diana S mal teloor
(2e pi), Ria Beren pas (3e pi.), Pat riek Hac-
eou (4e pi.), EefdieHeuvelink (5e pi.), Steven
Smit (5e pi.).
De overige judoka's van Jodokwai Vorden
namen misschien geen prijs, maar toch ze-
ker een sportieve herinnering mee naar
huis.



GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 15 NOVEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover

Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Slaapzakken,
Vesten.

Firma W. Feenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

WEEKEND RECLAME:

Roomboter amandelstaven
van 4,7 5 voor nrf ~~

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U. Tel. 1373

Irtformecl, voor man ert
vrouw.
Sportief en soepel. Verend
zacht.
Voor iedere dag en elke
leeftijd.
In de maten 36 t/m 46.

IIOCKPOKI'
Uw official Rockporl üctiler:

KKINK

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

Vrijdagavond 19-1V82 optre-
den van:
TEXAS RADIO AND THE BIG
BEAT in de Jeugdsoos.
Aanvang avond 20.00 uur.

Te koop: potkacheltjes 65
cm hoogte en één van 40 cm.
Telf. 05752-2269.

Te koop: Datsun 100 A in
z.g.st. bj. '78.
km. stand 48.000. Tevens te
koop: een motorzaag. Blad-
wijdte 35 cm.
Tel. 05753-7246.

SANITAIR EN BIJPASSEN-
DE WAND- EN VLOERTE-
GELS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo. tel. 05735-2000

Bestelling pootaardappelen
voor levering voorjaar 1983

Om u vlot en op tijd van het
benodigde pootgoed te kun-
nen voorzien is uw medewer-
king noodzakelijk.

Als U nu bestelt, bent u verze-
kerd van levering voorjaar
1983.

Opgave hiervoor ten kantore
Ruurlo
Tel. 05735-1541

V.LC. "De Graafschap" BA

Stationsstraat 14, 7261 AD Ruurlo.

WIJ BEZUINIGEN NIET
IN ONZE GROOTSE VORDENSE ST. NICOLAASAKTIE1982

l __ ̂ Oi Wij menen dat u best iets extra's kunt gebruiken, in deze dure tijd. Daarom geen bezuiniging in onze
Lt l \Jr ! St. N icolaasaktie 1982, maar 15.000,-aan prijzengeld waarvan u kunt profiteren als u uw aankopen in Vorden doet.

Bij elke aankoop van f 5,- of meer geven wij u graag en gratis bonnen waarmee u kunt meedingen naar
één van de vele prijzen waaronder waardebonnen van f 100,- en f 1000,-.

Let wel! Vroeg kopen geeft u meer kans om een van de vele prijzen te winnen. ZIJ LOTEN DAN 5x MEE.

VORDEN BIEDT u
* EEN ST. NICOLAASAKTIE VAN 11 NOV. T/M 4 DEC.
* EEN UNIEK EN KOMPLEET KOOPCENTRUM
' GEZELLIGHEID EN ECHTE BEDIENING
* VEEL PARKEERRUIMTE BIJ IEDERE ZAAK

Zware handgebreide dames trui
In vele moderne kleuren. Een pracht
aanbieding want de prijs is abnormaal laag.
Adviesprijs 75,-.
Tuunteprijs 59,50 Weektopper

Kilr «JU

**,>*fX
Noorse truien
Fijne zware truien met prachtige motieven
ingebreid. Kijk deze week eens naar de prijs.
Adviesprijs 35, -.Tuunteprijs 25, -Weektopper

4 Q CO
l «J r UU

Meisjes jacks
Een warm gewatteerd kort jack met
asymetrische sluiting.
De adviesprijs is 89,-

^®\0' xv®v°^
Tuunteprijs 69,50 Weektopper49,50

X8
Kinder spencers
Een prachtige acryl spencer in vele
moderne kleuren en kijk eens naar die prijs
de adviesprijs is 17,95 Tuunteprijs

OOK
«Jf «J U

\j

.**

i' «

Oe

Kleuter pyama's
Een bedrukte tricot pyama in de maat
92 t/m 116. Wees er snel bij want op
is op. De adviesprijs is 17,50.
Tuunteprijs 9,95 Weektopper 7,95

700 m2 koopPezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Kleuter traitjes
In diverse uitvoeringen. Kom eens kijken
want ze zijn spotgoedkoop al vanaf Tuunteprijs 12,95

60 denier Marianne panties
| In vele moderne kleuren. Een extra sterke

ondoorzichtige panty met ingezet kruisstuk
De adviesprijs is 6,50 Tuunteprijs 4,95 ft*

^^ \ \ V \ \ö. „$\̂ >°,:>*
1*£&&*

De aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

Dubbelwandig aluminium
metisolatieschuim
K = 2,65 W/m2 K

Kunststof met profiel
K = 2,03 W/m2 K

Aluminium, enkelwandig
K = 2,81 W/m2 K

ROLLUIKEN

Alle informatie, showmodellen en
gratis prijsopgaaf bij

HELMINK b.v
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Definitie K-waarde/
Isolatie waarden

Type K-waarde K-waarde Verbe-
raam W m2 K met rolluik tering

Hout/
enkel glas 5,40 2,13 61%
Hout/
dub. glas 2,78 1,64 41%
Alu/
enkel glas 7,10 2,83 60%
Alu/
dub. glas 4,56 2,26 50%

Met proeven werd onderzocht naar
het beste rolluiktype - de metingen
werden gedaan op eenzelfde raam,
telkens uitgerust met een ander rol-
luik:
Aluminium enkelwandig:
K - 2,81 W/m2 K
Aluminium dub. wandig met isolatie-
schuim: K = 2,65 W/m2 K
PVC-hol profiel - klein model:
K = 2,36 W/m2 K
PVC-hol profiel - groot model:
K = 2,06 W/m2 K
Een pvc rolluik geeft dus de beste iso-
latie. Het is daarbij ook nog best be-
stand tegen korrosie.

K-waarde.
Dit is de hoeveelheid warmte die per
uur door een wand gaat met een
bepaalde dikte bij een temperatuur-
verschil van 1° C en een oppervlakte
van 1 m2.



SNOWBOOT
Eskimo-sneeuwlaars,
voor de koude dagen
Losse voering, zeer
goed geïsoleerd.
Kleur : blauw

„U-zult-het-niet-gelo
ven-prijsje."
Dames f. 33,-
Heren f. 35,- ,.,--

M- ^ KKINK
Nieuw .

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

Grote inruilkorting
Nieuwe en gebruikte haarden,
kachels, gevelkachels, fornui-
zen, allesbranders.
Jansen, Bleekstraat 1,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360

met
Televisie

reparaties

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: Dalo tonnen; eiken-
houten vaten (regentonnen).
Diverse maten: 100, 125 liter
enz.
Inlichtingen: 05753-2759.

" Princess
sierparels,een

• - . . • lievelustvoor
het oog. En het bewijs dat mooi
niet duur hoeft te zijn.
Princess parelsieraden zijn er als colliers,

nmbai n i jen en o knopjes.

AGROOT KORMEL l N K
.horlogerie goud & zi Iver optiek

. 1-1771
. . . ' ' . . • . . ' • '

echt zilveren ringen en
oorknopies met Princess
sierparels.

13 november KARNAVAL
De Boggelaar Warnsveld, met
The New Allycats.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL 05752-1971

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 meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

aL Steaml
Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Algemene vergadering
van de Rabobank

te Vorden
Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank "Vorden"
BA. te Vorden haar leden op tot het bijwonen van de algemene verga-
dering die gehouden wordt op donderdag 25 november 1982 om
20.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

VERKORTE AGENDA

* Opening
* notulen vorige vergadering
•Jaarrekening 1981
* Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
* Mededelingen en rondvraag

De volledige agenda alsmede de jaarrekening 1981 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage.

Het bestuur:

H. Tjoonk, voorzitter
Ing. M. Groen, secretaris.

Rabobank
Wegens enorme belangstelling op de Agrado, nodigt Jowé u
uit, op vrijdag 12 en zaterdag 13 november a..s.

show, demonstratie en informatie
van Alpina en Skill kettingzagen, Irino bosmaaiers, Samix
kompost- en houtmachines, Honda, Carraro tuintrekkers
en frezen, luchtverhitters, speciale kloofbijlen.

Speciale aanbiedingen, deskundige begeleiding en uit-
leg, veiligheidsaspecten, gratis adyj§s en geheel vrij-
blijvend zelf proefzagen.

JOWÉ Brandenhorstweg oTKeyenburg

Hengelo Gld. Tel. 05753-2026.

Desgewenst iedere dag demonstratie.

Feestavonden
Openbare Lagere School

op donderdag 11 en vrijdag 12 november a.s. in het

Dorpscentrum. Aanvang half acht.

Opgevoerd worden:
door de tweede klas de musical:

"Heksen, liegbeesten en wat daarmee gebeurde".

door de zesde klas de musical:

"De geheime piratenzender".

Entreeprijsf 2,50 p.p. Voorzover u geen bericht heeft gehad: kaarten zijn

ook verkrijgbaar aan school en 's avonds aan de zaal.

Grote
Landbouw/werktuigen

en trakteren show

BOEKE HEESTERS
Zelhemseweg Hengelo Gld.

11,12 en 13 november

U zoekt een mooie gebruikte

damesfiets?
Wij hebben voor U z.g.a.n. merkfiet-
sen, die één seizoen als vakantiever-
voermiddel gebruikt zijn.
Volle fabrieksgarantie. Inruil mogelijk.

Tweewielerbedrijf

KUYPERS
Dorpsstraat 12, Tel. 05752-1393.

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

De groene mode
aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Tiroler loden jagersjassen
knickerbockers en -kousen
hoeden en petten
truien, vesten en spencers
thermo, warmtekleding
Romika vachtlaarzen

Mam
Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden. Tel. 1272

Vieux
Florijn
15,95

Jonge Bols
15,45

William Lawson
Whisky

17,40

Slijterij-Wijnhandel
SMTT

Dorpsstraat 10, tel. 1391

PREMIE A WONING?

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiese

Brinkerhof 82, Vorde
Tel. 2783. M.l. Gedipl

m

J^T

REPARATIE
was- en afwasautomate
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zu tphen
Tel. 05750-15410.

Opening Opening
12 november

GROTE OPENING
's Morgens 10.00 uur Dorpsstraat 15

BAZAR SUETERS
Kom kijken naar onze speciale

openingsaanbiedingen

Kunstgehittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

TAPUTREMIGEN
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

Speciale aanbieding:
KOSTUUMS deze week nog 198,

Vrijdags koopavond tot 9 uur.

RUURLO

leute tednyiaeriny,
m'i omslay K dragen

19*

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342

ZONDAG 14 NOVEMBER

LES CIGALES

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461



Broodnuchtcre

prijsverlagingen!
Niet alleen broodoorlog! De rest ook.
we verlaagden niet alleen alle prijzen van bruine- en witte
gesneden broodsoorten tot het wettelijk minimum van
f 1,76 (lager mag niet).
En die andere 150 spectaculaire prijsverlagingen?
Doorgaan ermee!

Diepvries
boerenkool,
pak 450 gram, Vrij Prodükt

Campina vanille ijs,

Mosselen in zuur,
potje 200 gram

Knorr soep.
zakje, groente, kip of tomaat

California
erwtensoep,
heel blik

Liga normaal of
12 stuks

Approroop,
350 gram

Bavarla bier,
f lesje 0.3 liter

alle filialen verkrijgbaar,
jzen geldig tot en met

Koffie koe ken,
pak 250 gram, Vrij Produkt

Vloeibaar
schuurmiddel,

Magere
varkenslappen, Gouda's Glorie

tafelmargarine,
varkensbraadstuk,
mager, kilo _ .

Kuiken vleugeltjes,
vers, kilo

flacon 300 ml., Vrij Prodükt — 3*1

Toletaircapri,
bus 214 ml

Halfvolle koffiemelk,
f tocon 1065 gram

Mayonaise,
pot 0,5 literProdent tandpasta,

grote tube — Groenteman Gouda's Glorie
slasaus,
fles 075 liter

Odorex deodorant
rollers,
2 stuks _

Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Groente- en fruitpnjzen geldig tot en met
13 november as.

Golden Delicious of rode
Gebroken rijst,

steradent tabletten,

Spaanse
sinaasappelen,
Navehna, nieuwe oogst

Transparantfolie,
rol 30 meter

1e kwaliteit Hollandse appelen

Grote knolselderij,
per stukPage papieren

Ryvita knackebrót,
200 gram, licht of donker _

Blue Band halvarlne,
kuip 500 gram

zakdoekjes, witlof,
Hollandse, 500 gram

Gouda's Glorie
margarine,
pakje 250 gram.

Roggebrood.
pakje 450 gram. licht of donker

Kitkat,
pak 6 stuks

Regent bonbons,
gesorteerd, doos 400 gram

Roomboter
banketstaven,
200 gram, pak 2 stuks .

Taai-taai,
230 gram

hele liter, smas, cola of drink fïJ

Chaudfontaine
bronwater,

zoute pinda's,
zak 250gram, VnjProi:

59
49

149
399

129
99

219

literfles

Dom Ramos sherry, *QQ
fles 0,7 liter, diverse smaken

Chinese
sperziebonen,

Doperwten zeer fijn,
heel blik, vrij Prodükt

Doperwten en
wortelen,
'y* pot

Slagersleverworst, 1KQ
rina 500 aram _ IU3

349
239

ring 500 gram

Cornedbeef,
blik 540 gram

unox rookworst,
250 gram

Diepvries konijn,
op schaal, 1000 gram

Diepvries spinazie,
•ak 450 gram, vrij ProduU

Wat dit land nodig heeft is een brutale kruidenier

«PRUS-SIAG
CTATiniMQPI FIM 11 7IITPMFM NIEUWSTAD 5, VORDEN

Uit voorraad leverbaar:

Husqvarna en Echo
de betere

MOTORZAGEN
in prijzen vanaf f 442,- incl. B.T.W.
Goede inruilprijs voor Uw oude. Voor
alle inlichtingen en demonstratie.

Motorzaagspecialist

KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden. Tel. 05752-1393

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Te koud nu voor motorrijles?
Wij zorgen eventueel voor kleding bij

Auto- en Motorrijschool

„Gerrit Schot"
vraag vrijblijvend inlichtingen

Insulindelaan 21, Tel. 1276 of 05750-16403

Tuinhekken 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.

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



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 11 november

44e jaargang nr 35

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze blijde gebeurtenis. Of het nu

voor een geboorte danwei verloving of huwelijk is, u wilt iets bijzonders verzenden voor deze geweldige dag.

Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in een
monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u opstellen. Komt u eens langs en zoek m alle rust uit1

drukkerij wee vers b. v. ^"
nieuwstad 12 — telefoon 1404

intcrcsiril

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Uit het Ratti-kamp
Dames: Lochem l - Ratti 2 0-1

De dames van Ratti hebben een zwaar be-
vochten zegen behaald op Lochem. Diny
Ruesink scoorde in de 26e minuut van de
eerste helft het eerste en naar later bleek
het enigste doelpunt. In de tweede helft
was Ratti de meerdere van Lochem. Er de-
den zich nog enkele fraaie kansen voor,
maar aan de afwerking schortte het een en
ander, danwei stond de doelvrouwe van
Lochem een grotere score in de weg.

Zondag: Ratti - Socii 2-3

Ook deze thuiswedstrijd heeft Ratti niet in
winst kunnen omzetten. Het begint er zo
zoetjes aan ernstig uit te zien voor de Kra-
nenburgers. In de eerste helft wogen de
partijen redelijk tegen elkaar op, maar ge-
leidelijk aan trokken de gasten het initiatief
tot zich. Na ongeveer 20 minuten wist So-
cii door Ben Peeters de leiding te scoren.
Even later tilde Pieter van Duinhoven de
stand naar 0-2 en vlak voor rust scoorde
Wim Hartemink zelfs 0-3.
Na de rust pakte Ratti de zaken beter aan.
De combinaties liepen wat vlotter, maar
het duurde nog tot in de tweede helft aleer
de thuisclub tegen kon scoren. Er kwamen
twee doelpunten van Frans Bleumink en
Bert van Wessel: 2-3. Voor de gelijkmaker
was geen tijd meer.

Zondag: Zutphania 5 - Ratti 4 1-1

Zutphania begon sterk en na een kwartier
spelen nam het de leiding. Vijf minuten
voor rust wist Robert Bos gelijk te maken.
Na de rust werd het een gelijkopgaande
strijd. Zowel Ratti als Zutphania kregen
enkele kansen. Gedoelpunt werd er echter
niet meer. Beide ploegen eindigden de
wedstrijd met 10 spelers. 20 minuten voor
tijd gingen een tweetal spelers aan het bak-
kelijen. De scheidsrechter sprak een salo-
monsoordeel, hij gaf beide spelers gelijk
en liet beide inrukken.

Zaterdag:

Ratti l - Erica '76 l 10-3
Ratti trad aan tegen middenmoter Erica.
Na 3 minuten spelen kon Ratti al scoren.
Een genomen corner door J. Nijenhuis
kwam precies op het hoofd van Reinier
Gosselink, die op keurige wijze inkopte:

1-0. In de 22e minuut werd een overtre-
ding van Erica in het strapschopgebied
door de scheidsrechter bestraft met een
penalty. J. Nijenhuis benutte deze op keu-
rige wijze: 2-0. In het strafschopgebied van
Ratti werd een overtreding van Harry
Klein Ikkink eveneens bestraft met een pe-
nalty. De genomen strafschop door Mint-
jes van Erica werd in tweede instantie be-
nut, 2-1. In de 44e minuut kon Roeland
Paarlberg door een misverstand in de ach-
terhoede van Erica de ruststand stellen op
3-1.
Direct na rust een fel aanvallend Ratti. In
de 52e minuut kon Reinier Gosselink de
stand op 4-1 zetten. In de 65e minuut
scoorde Henk Bulten met een hard af-
standsschot 5-1. Erica werd nu even wég-
gespeeld. In de 67e en 69e minuut waren
het resp. Oosterlaken en Bulten die de
stand bepaalden op 7-1. Uit een afstand-
schot kon Erica iets tegendoen: 7-2. Ge-
rard Oosterlaken en Henk Bulten scoor-
den in de 78e en in de 80e minuut naar9-2.
Dooreen misgreep in de achterhoede van
Ratti, kon de aanvoerder van Erica de
stand iets draaglijker maken in de 83e min-
uut: 9-3. In de laatste minuut was Harry
Klein I k k i n k die uit een kopbal de 10 doel-
punten vol kon maken. Eindstand: 10-3.

Ratti A weerstaat koploper

Ratti A heeft afgelopen zaterdag koploper
Terborg een punt afgesnoept. In de eerste
vijftien minuten wist Ratti een veldover-

wicht te creëren. Pascal Klootwijk mocht
in de 17e minuut een penalty nemen, maar
schoot tegen de paal. Vier minuten later
kwam Ratti wel op voorsprong toen Her-
bert Heuvelink een voorzet van André Bal-
vert wist te verzilveren: 1-0. Terborg kwam
hierna flink opzetten. Een drietal opgeleg-
de kansen wisten de bezoekers niet te be-
nutten. Kort voor rust wist Terborg toch
langszij te komen. En nog voor rust werd
het uit een toegewezen penalty wegens
handsbal toch nog 1-2 voor Terborg. Ratti
toonde in de laatste vijftien minuten voor
rust te weinig inzet.
Na de thee een geheel ander Ratti in het
veld; er werd minder gepraat, men zat fel-
ler achter de bal aan. De druk op het doel
van Terborg werd groter en groter en Pas-
cal Klootwijk wist alsnog het doel te vin-
den: 2-2. Ratti kreeg daarna nog wel enige
kansen, maar een overwinning zat er niet
meer in. Terborg was technisch beter, Rat-
ti daarentegen toonde meer vechtlust en
inzet. Houden zo.

Zaterdag: Ratti 3 - Voorst 2 8-2

Jan van Bommel had al 2-0 laten aanteke-
nen toen de laatste drie spelers van Voorst
op het veld kwamen. Dezelfde van Bom-
mel zorgde uit een penalty voor 3-0. Eric
Rothman tilde de stand naar 5-0. Harry
Rothman zorgde zorgde voor 6-0, waarna
Voorst voor rust nog een tegendoelpunt
kon maken.
In de tweede helft dacht Ratti dat er niets
meer mis kon gaan. Voorst kwam nog te-
rug naar 6-2, maar Eric Rothman en Mari-
nus Heusinkveld bepaalden de eindstand
op 8-2. Een veel hogere score had erin ge-
zeten. Aanstaande zaterdag komt een 2e
klasser — Wilhelmina 3 — een vriend-
schappelijke wedstrijd spelen tegen Ratti
3. Ratti 3 vat de zaken wat te gemakkelijk
op. De competitie is nog lang.

Benauwde zege Velocitas
Velocitas uit Vorden heeft de zaalvoetbal-
wedstrijd tegen "De Zessprong" op het
nippertje met 5-4 gewonnen. In het begin
zag het er niet naar uit dat Velocitas in
moeilijkheden zou komen. Via Hans Beu-
mer 2x, Appie Wentink, Corry ten Barge
en Freddy Bosch werd een comfortabele 5-
1 voorsprong opgebouwd. Nonchalance in
de defensie leidde nog tot drie tegentref-
fers, zodat de Vordenaren blij mochten zijn
dat /.ij toch nog de volle winst pakten 5-4.
Velocitas II verloor met 4-2 van Helios IV.
Jan Leegstra scoorde de tegentreffers.

Vorden is het scoren
verleerd
Voirlen I is de laatste weken aanvallend ge-
heel van slag. Werd een week geleden te-
gen Pacelli ook niet gescoord, afgelopen
zondag tegen Voorwaarts uit Duistervoor-
de was het van hetzelfde laken en pak. In
deze fase van de competitie mag Vorden
zich zelfs gelukkig prijzen dat het nog in het
midden van de ranglijst vertoeft. Dit is
voornamelijk te danken aan doelman Wim
Harms die zijn doel tot dusver vlekkeloos
verdedigt.
De wedstrijd tegen Voorwaart telde weinig
hoogtepunten. Aan weerszijden veel bal-
verlies, waardoor goede combinaties vrij-
wel niet voorkwamen. André van de Vlek-
kert had na tien minuten pech toen hij de
bal tegen de kruising van paal en lat kopte.
Dit was zo ongeveer het enige wapenfeit uit
de saaie eerste helft.
In de tweede helft was het traditiegetrouw
doelman Wim Harms die Vorden voor on-
heil behoedde. Vijf minuten in deze twee-
de helft t ipte hij een schot van Voorwaarts
speler Deten via de lat over. Het bleef zoals
het begon 0-0.

Uitslagen/Programma
V.V. Vorden
Zaterdag 6 november: Wilh. SSS - Vorden
AO 0-1; Reünie Al - Vorden Al 1-6; Vor-
den BI - Warnsveld BI 2-2; Vorden B2 -
Eefde B2 9-0; Vorden Cl - Eefde Cl 3-1;
Hercules C2 - Vorden C2 1-4; Steenderen
C2 - Vorden C3 2-3.
Programma zaterdag 13 november Vorden
Cl - Hercules Cl; Vorden C2 - Epse Cl.

Zondag 7 november: Voorwaarts - Vorden
0-0; Vorden 2 - DEO 2 1-2; Longa 4 - Vor-
den 3 0-0; Vorden 4 - Zutphen 4 1-4; Vor-
den 5 - Zutphen 57-1; Vorden 6 - Halle 3
0-6; Erica 9 - Vorden 7 0-3.
Programma zondag 14 november: Keijen-
burg - Vorden (BEKER).

Volleybalver. 'Dash'
Dames I behalen gemakkelijke zege

Tegen een sterk tegenvallend DATSUN/
DAC uiU)edemsvaart waren de Vordense
dames^^dgelopen zaterdag in de Vor-
dense u^ortzaal snel klaar. Weliswaar
stond Dedemsvaart met l punt verschil
boven Dash, maar Dash toonde zich heer
en meester. Vooral de opslagen-series van
verschillende DASH-speelsters w.o. Ria

voor DATSUN/DAC een
de setstanden 15-5, 15-1 en

15-5 bli jkt duidelijk, dat Dash niets te
duchten heeft gehad. De stand in deze af-
deling van de Nationale Competitie is nu
als volgt: Boemerang 14, Krekkers 13, SEC
2 10, ATC10, de Zwaluwen 9, Dash 8, Ver-
dan 7, Datsun/DAC 6, Set Up 5, SVS 5, Su-
dosa 2, Be Quick 1. Er zijn 5 wedstrijden
gespeeld.

Aanstaande zaterdag moet de Dash forma-
tie naar Assen, waar Sudosa hun tegen-
stander is. Gezien de stand op de ranglijst
moet winst worden verwacht.

Heren I niet aan bod tegen WIK

Een zeer sterk spelend WIK uit Steende-
ren gaf de Vordense ploeg afgelopen zater-
dag feitelijk geen kans. Dash miste de
hoofdaanvaller Arno Schreutelkamp van-
wege een lichte blessure, maar dat was niet
de oorzaak van het verlies. WIK was bewe-
gelijk en zodoende zowel aanvallend als
verdedigend heel goed op dreef. Met de
setstanden 9-15, 4-15 en 7-15 behaalde
WIK een regelmatige 0-3 overwinning.
Gezien de stand op de ranglijst van dit mo-
ment zal Dash zich terdege in moeten
spannen om /.ich in de Promotieklasse te
kunnen handhaven, maar de competitie is
nog niet halverwege.

Overige uitslagen

dames Ie klasse: Dash 4 - Hansa 3: 0-3; da-
mes 2e klasse: Dash 5 - WSV 2:0-3; dames
> klasse: SVS 7 - Dash 6: 2-1; meisjes ju-
nioren : Colmschate l - Dash 1:0-3; meisjes
aspiranten: Colmschate l - Dash 2: 0-3;
WSV 2 - Dash 2:0-3; Hansa 2 - Dash 4:2-1;
Dash 3 - Isala l : 2-1; meisjes aspiranten A:
DVO l - Dash: 0-3; heren 3e klas: Dash 3 -
Voorwaarts 5: 0-3'Jongens junioren:Ilansa
2 - Dash: \-2\jongens aspiranten: Dash -
Almen: 3-0; Dash - Vios 1: 1-2.

Donderdag: DEVENTER: jongens jun.:
Wilhelmina l-Dash;HARFSEN:jongens
asp.: Dash - Colmschate; GORSSEL: m.
jun.: Gorssel 2 - Dash; m. asp.: Wilh. 2 -
Dash 3; h. 3e kl.: Vios 4 - Dash 3.
Zaterdag: DIEPEN VEEN: ds. Ie kl.:
D.S.C, l - Dash 4; WARNSVELD: m. asp.
A. Wilh. l - Dash; ALMEN: hr. 3e kl.: Al-
men 2 - Dash 4; EERBEEK: ds. Ie kl.: Bru-
voc 2 - Dash 3; VORDEN: m. asp.: Dash l -
V en K l; m. asp.: Dash 3 - Colmschate l ;
m. asp.: Dash 4 - WSV 2; j. asp. A: Dash -
Hansa 1; H. PROM.KL.: Dash l -Harfsen
1; D. PROM.KL: Dash 2 - Harfsen 1; ds.
3e kl.: Colmschate - Voorwaarts 5.
Maandag: VORDEN: j. jun.: Dash - Isala;
ds. Ie kl.: Dash 3 - Wilp 2; ds. 3e kl.: Dash 6
- DVO 5.

Waterpolo
Heren Vorden met 15-6
ten onder
De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond de competitiewedstrijd tegen Erme-
lo met 15-6 verloren. In de eerste twee pe-
riodes kon Vorden nog wel tegenstand bie-
den. Daarna gaf de betere conditie van Er-
melo de doorslag en moest Vorden-doel-
man Theo van Bemmel met de regelmaat
van de klok 'vissen'. Eindstand 15-6. De
Vordense tegentreffers werden gescoord
door Arjan Mengerink en Gerrit van Bem-
mel.
De Vordense jeugd won met 5-1 van Hum-
melo. De doelpunten werden gescoord
door Han Berendsen, Mark Karmiggelt,
Martin Siebelink en Mark Besselink (2x).
Tegen de Bevers kwam Vorden tot een 8-2
zege via doelpunten van Mark Karmiggelt
(4x), Martin Siebelink (3x) en Han Beren-
pas.

Waterpolo ^^
Nederlaag voor^rdense
dames tegen Duikelaar
De dames van Vorden konden aanvallend
tegen de Duikelaar geenj|tst maken. In
het begin een spannend|Hfrijd. Na het
verstrijken van de beide SErste periodes
was de stand nog dubbelblank. In de derde
periode stopte Antoinette Weyenberg een
vier-meter bal. Zij kon evenwel in de slot-
fase van de wedstrijd niet verhinderen dat
de Duikelaar toch viermaal scoorde. Eind-
stand 4-0.

Biljartvereniging
Kranenburg
In tien ontmoetingen wist biljartvereni-
ging Kranenburg slechts tweemaal een
nipte overwinning te behalen. Vorige
week wist het eerste team met 33-32 in een
thuiswedstrijd te zegevieren over De Keu l
uit Hengelo. Deze week moest men in
Wichmond met 40-25 de eer laten aan
KOT.
Het tweede team verloor vorige week thuis
tegen De Engel 3 met 34-36. Afgelopen
week weer thuis tegen Gouden Druif 4
werd op het nippertje gewonnen met 36-

35. De derde uitgave verloor thuis tegen
Beuseker 2 met 28-35 en uit tegen Excel-
sior 3 met 38-32. Kranenburg 4 kon het te-
gen Ons Genoegen 4 niet bolwerken al had
het lange tijd de beste papieren (37-35.
Thuis tegen Excelsior 4 was de nederlaag
32 tegen 35.)
Kranenburg 5 speelde uit met 30-30 remi-
se tegen Modern 3. Afgelopen week thuis
tegen Olbergen 4 moest het de bezoekers
de winst laten met de eindstand 26-38.

Badminton Vereniging 'Flash'

Districtscompetitie
TEAM l
Na aanvankelijk een goede start (Johan
Ferwerda won zijn enkelpartij met 15-11 en
15-9, en Martin Jansen zijn enkel met 18-13
en 15-10) ging het dan toch mis. Elly van
Zuilekom moest haar enkel pas na 3 games
verloren geven: 12-9,9-12 en 0-11. Ook Di-
nie Stoltenberg moest haar enkel laten

gaan: 8-11,5-11. In de beide mixed partijen
werden alle krachten nog eens verzameld.
Ook hier werden 3 games gespeeld maar
het mocht niet baten. Hierna gingen ook
de beide dubbels verloren.
Einduitslag: Flash Vorden l - Doesburg 2:
2-6.
TEAM 2
Afgelopen zaterdag ontving Flash Vorden
2 een team uit Lichtenvoorde. Ook hier
zeer spannende wedstrijden. Gerard Nek-
kers wist zijn enkel overtuigend te winnen:
15-5 en 15-3. Daarna verloor Robert Kater
zijn enkel. Ook de beide dames Annet
Baars en Anneke Roelvink verloren hun
enkel. Een mixed en de heren dubbel wer-
den nog gewonnen. Doch dit was niet vol-
doende. Einduitslag: Flash Vorden 2 -
LBC 4: 3-5.

l l RSTKOMENDE THUISWEDSTRIJ-
DEN:
Zaterdagmorgen 13 nov.: Flash Vorden l -
Dynamo 1. Zaterdagmorgen 20 nov.:
Flash Vorden 2 - Doetinchem 9.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Umdat 't now volgende waor gebeurd is, he'w de luu die 't angeet andere
namen egeven dan ze in 't dagelukse leaven heb, denk dus neet da'je d'r
ene van kent.
Dries Holtman hef nogal wat te prakkezeern de leste tied. 't Bedrief van
zien baas draaien neet al te bes en een van de gevolgen was dat ok Dries
ontslag had ekregen en binnen neet al te lange tied 's margens bi'j de
vrouw in bedde zol können blieven liggen. Op zich in dizzen tied niks gin
besunders maör Dries meen'n dat um onrech was enedaon, dat de baas
anders had ehandeld dan was afsprokken. Vandaor dat hee 't t'r neet bi'j
laot'n zitt'n.
Op de wekkeluksen aovund van de bridge-club 'Schuppen-Aos' vroog e
Willem Wals, 'n advekaot die ok op die club zat, of den d'r ok ene wis die
goed in 't arbeidsrech in huus was.
„Dat treft", zei advekaot Wals, „dan mo'j bi'j mien wean, daor wet ik um-
me zo te zeggen alles af'.
Dries lei um nao afloop van 't bridgen 't hele geval haorfien uut, advekaot
Wals beloaven um zien uuterste beste te doen en d'r uut te haal'n wat
maor meugeluk was, hee dei 't jao veur un goeien kammeroad!
Eerlukheidshalve mo'w zeggen dat advekaot Wals dat ok hef edaone.
Veur Dries kwam d'r volle meer uut dan e ooit had dörven hoppen, hee
kon bi'j 't bedrief an 't wark blieven (al was 't dan wel op un andere plaat-
se) en beheel praktisch zien meer dan rejaale salaris plus nog wat vastug-
heid veur de kommende jaorn. Wat wi'j dus nog meer.
Nao de schikking met zien baas had Dries an advekaot Wals umme de
rekkening evraogd maor die had e nog nooit ekregen. Dries wol eerluk
ezeg toch wel 's un keer wett'n waor hee an too was en de advekaot mos
toch un keer zien geld hemmen. Al zol de rekkening wel neet al te hooge
wean angezien zee op de club-aovunde en ok wieter in 't leaven as goeie
kammeraöje met mekare ummegingen.
Too Dries nao vier maond nog gin rekkening had nom e advokaot Wals in
de pauze van de brigde-aovund effen apart.
,,'k Wol now toch wel 's un keer wetten wa'k ow betaaln motte veur ow
hulpe, of mo'k dat zelf uutmaak'n en geven ow un flesse Franse cognac?",
vroog Dries.
„Dat zo'j können doen", zei advekaot Wals t'r op.
„Nee, da's mien toch te gek af, da'k zelf zegge wat mien dat kosten mag, i'j
stuurt mien de rekkening maor, allene wach t'r neet te lange met, 'k wil 't
now un keer uut de weage hemmen".
Meneer Wals beloaven um dat 't veur mekare zol kommen.
En 't kwam ok veur mekare! Vri'jdags d'r op had Dries de rekkening in de
busse liggen. Tweeduuzend gulden vroog kammeraod Wals veur /ion
hulpe! Un betjen bedonderd van de rekkening ging Dries d'r effen zitt 'n
um bi'j te kommen. Jonge, jonge, dat was nog 's um goeie kennus: Eers
doen of i'j 't haos veur niks kregen en dan tweeduuzend gulden vraogen.
Maor Dries vegat dat Willem Wals neet allene kammeraod was maor ok
advekaot.
En dan mo'j de doppers los hemmen, ok bi'j ons in d'n Achterhoek!

H. Leestman

„Oud

Vorden"

In de loop der jaren /.v eraan de boerderij 'Het Schimmel' gelukkig, niet veel veran-
derd, hoewel er geen water meer geput kan worden. Wij dachten dat de foto van moe-
der en dochter Groot Jebbink ruim vij/iig jaar geleden gemaakt werd. De luiken
droegen het wapen van Huize Vorden.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)



De Sint kan meer kopen
voor zijn geld

DE vele eentonige berichten over bezuinigingen en inleveren zouden
ons als consumenten bijna moedeloos maken. Maar de goedheiligman
zal ook dit jaar weer voor iedereen rijden, al is het soort cadeaus anders
dan'een paar jaar geleden. Wat we voor onze gulden kunnen kopen is
afhankelijk van wat er in andere landen gebeurt. En daar is de toestand
ook verre van rooskleurig. De West-Duitsers tellen miljoenen werk-
lozen, de Belgen zitten deels ook zonder werk, in Engeland worden de
werkloosheidsrecord telkens weer gebroken en in de Ver. Staten is ook
al meer dan tien procent van de beroepsbevolking zonder baan. Al die
depressie-verschijnselen gaan met andere zenuwachtige bewegingen
gepaard. De voornaamste zijn wel die, waarbij de geldswaarde
betrokken is.

VEEL DINGEN GOEDKOPER

DOOR de overheid erkende geldont-
waardingen zijn nu aan de orde van de
dag. Nadat in de jongste tijd de Fran-
sen en de Belgen het spits hadden af-
gebeten met opvallende devaluaties,
zijn nu de Scandinaviërs bezich zich-
zelf te ontwaarden. De Denen hebben
dat vroeger gedaan ditmaal waren
het de Zweden, eerst voorafgegaan
door de Finnen en daarna weer ge-
volgd door hun oosterburen. De Itali-
anen zijn al jaren bezig hun munt te
ontkrachten. De Zwitserse franc daar-
entegen blijft zeer hoog in waarde,
terwijl de Duitse mark en onze gulden
ook voortgaan in waarde te stijgen.
Het Engelse pond blijft heen en weer
schommelen en de dollar heeft ook al
de neiging duurder te worden. Dat al-
les gaat onze huishouddeur bepaald
niet ongemerkt voorbij. Zeker niet op
de langere duur.
De dreigende inkomensmatiging heeft
al veranderingen gebracht in ons be-
stedingspatroon. Wij kopen in zijn to-
taliteit minder en bij die gematigde be-
steding gaan wij veel selectiever te
werk. Dit zal ook weer te zien zijn bij
de Sint Nicolaasaankopen. Wij be-
denken ons langer voordat wij iets ko-
pen en eisen voor ons geld betere
kwalitiet dan voorheen. Als dat lukt
zijn wij al bezig goedkoper te kopen
voor onze dagelijkse behoeften. Het
aanbod in dat soort spullen wordt met
de dag groter, want de voorraden
hebben overal de neiging groter te
worden. Dat geeft een flinke druk op
de prijzen, al buigen die voor de
verbruiksartikelen nog niet erg door.
Dat doen ze wel voor de duurzame ge-
bruiksartikelen. Goud en diamant heb-
ben eveneens een flinke veer moeten
laten. Bij meubelen is de prijsdaling
een feit in het antiek en in de overige
sectoren is de concurrentie bezig een
prijsdaling voor te bereiden.

KLEDING

IN andere sectoren, zoals textiel en
vlee is prijsverhoging nog aan de orde
van de dag maar ook daar hopen de
voorraden zich op, met name bij cos-
tuums, jassen en mantels. Onze ex-
port in zuivel en vlees houdt die markt
nog gezond maar ook daar dreigen
telkens gevaren van plotseling geslo-

ten grenzen. De devaluaties buiten
Nederland maken onze import goed-
koper, nu weer uit Zweden en Fin-
land. Wij merken daar zo weinig van
zeggen met name de consumenten-
bonden. Inderdaad tracht de handel
zo'n voordelig prijsverschil bij inkoop
in eigen zak te steken. Dat kan goed
gaan zo lang de winstmarges van zo'n
bedrijfstak eigenlijk te laag zijn, maar
daarna is de concurrentie er als de kip-
pen bij om de hoge marges te corrige-
ren. Op langer zicht profiteert de con-
sument dus wel. Onze export krijgt
het echter bij al die devaluaties steeds
moeilijker, omdat de landen met waar-
dedalende munten steeds meer voor
hun invoer moeten betalen. In wezen
is muntverzwakking een onterecht
midde! om de export op te voeren. Via
binnenlandse prijsstijgingen door de
duurdere import wordt het exportdeel
meestal binnen een half jaar teniet
gedaan.
Er zijn meer gevolgen van devaluatie-
onrust te signaleren. Een waardeda-
ling van de munt maakt de burgers
van het devaluerende land onrustig.
Zij zien na de eerste devaluatie bij
mislukking van het beoogde doel nog
meerwaardedaling van hun munt. Zij
hebben de neiging hun geld geheel of
gedeeltelijk in het buitenland te be-
leggen. Daarvoor worden dan landen
gekozen met een sterke munt, zoals
de Ver. Staten, Zwitserland, West
Duitsland of Nederland. Met dit soort
bewegingen ondervinden de landen
met waardedaling nog meer schade
en de landen met sterke munt zien
zich soms zelfs gedwongen te revalu-
eren. Zij worden er in ieder geval
innerlijk door versterkt en kunnen daar
dikwijls van profiteren door voordelig

in te kopen. Met name de Ver Staten
hebben de laatste maanden hiervan
duidelijk geprofiteerd toen de Mexi-
canen hun munt een deuk gaven en
dit verschijnsel vergezeld deden gaan
van een banknationalisatie. In heet
Zuid-Amerika veroorzaakte dit mone-
taire schrikreacties.

SCHOMMELENDE DOLLAR

VEEL Zuidamerikanen zetten hun ver
mogen om in dollars en deze bewe-
ging zal nog aanhouden. Een aantal
Zweden zal zijn monetaire zekerheid
ook in de V.S. zoeken. Belgen en
Fransen maar ook Nederlanders gin-
gen hun voor. Het is dus geen wonder
dat de waarde van de dollar hoog blijft
en het zit er in dat dit voortduurt, zelfs
nu de monetaire autoriteiten in de
V.S. voornemens schijnen te zijn om
de geldhoeveelheid uit te breiden om
daarmee met name de rente te laten
dalen. Het is anderzijds echter ook
duidelijk dat een toenemend waarde-
verschil tussen de dollar en een reeks
andere munten de kooplust van de
vreemde volken in de V.S. niet zal
aanmoedigen. Wel zullen de V.S. hun
economische invloed in de wereld
kunnen uitbreiden door op voordelige
voorwaarden en tegen dure dollars in
het buitenland bedrijven op te kopen.
Daarmee zullen de V.S. in het bui-
tenland kunnen produceren en verko-
pen zonder dat zij op eigen markt
belang hebben bij vreemde produkten
zoals Japanse auto's en ijzer uit Eu-
ropa. Daarmee wordt de tendens om
het eigen land te beschermen tegen
import groter in de V.S. en president
Reagan zou dit middel wel eens
kunnen gaan gebruiken om in eigen
land de werkloosheid te gaan bestrij-
den. Een dergelijke ontwikkeling zou
de wereldhandel verder schaden.
Ondanks de snelle en abnormale
koersstijging van de aandelen in
de VS ziet de toekomst van de
wereldeconomie er niet gunstig
uit. Zij die hun kruit droog houden
en hun besparingen beschermen
zouden daarvan de vruchten kun-
nen plukken via een ophanden
zijnde prijsdaling als het inleveren
werkelijk ernst wordt. Maar ook zij
kunnen zich verrekenen als de
wereldfinanciers besluiten tot een
algemene verruiming van de geld-
middelen in de wereld via nieuwe
inflatiegolven. Dat veroorzaakt
dan wel nieuwe duurte explosies
met mogelijk een aanzet tot meer
economische activiteit. Achter
zo'n bewegiflfl gluurt het gevaar
van nog rrifll tekorten en nog
meer tekorten en nog meer vast-
lopen. De hier liggende tweespalt
beslist erover of wij in de toe-
komst meer of minder kunnen ko-
pen voor onheld. Het aarzelende
economischĵ Êleid in tal van lan-
den wijst op twijfel en dat bevor-
dert voorlopig overal speculatieve
bewegingen.

Drs. A. van MIERLO

ADVERTEREN 919 ET VERKOPEN

12 Fiets-winter-tips
Tip l: Draag warme, royaal zittende kleding.

Een fietsregenpak geeft óók warmte.
Tip 2: Bescherm handen en oren. Hou ze warm.
Tip 3: Doe niet een te lange das om, dat is gevaarlijk.
Tip 4: Schoenen of laarzen met grof rubberprofiel zijn aan te

bevelen. Zo glij je bij op- en afstappen niet zo gauw uit.
Tip 5: Een goed bandenprofiel geeft houvast op de weg. Pomp ze bij gladheid niet te

hard op.
Gebruik fietstassen, snelbinder of mandje. Hang niets aan 't stuur.
Zorg voor de juiste stuur- en zadelstand. Zorg dat uw voeten goed bij de grond kunnen.
Verlichting is uw veiligheid, vermijd vooral een slippende dynamo.
Banden met reflecterende zijkant-strips of reflectoren in de spaken zorgen dat
de fiets bij wegkruisingen goed zichtbaar is.

Tip 10: Wat extra vet en olie op alles wat draait en beweegt. Regelmatig onderhoud
voorkomt roest.

Tip 11: Fiets in een gelijkmatig tempo. Zo fietst u stabiel.
Tip 12: Wees bij sneeuw en gladheid attent. Niemand kan dan snel remmen.

Tip 6
Tip 7
Tip 8
Tip 9

Veilig op de fiets bij sneeuw en gladheid.
Uitgebreide voorlichting in het boekje Goed en veilig fietsen. Verkrijgbaar door
overmaking van f 7,90 op postgiro 234567 t.n.v. stichting: fiets, Amsterdam.

Wij maken gaarne
c//u/r-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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