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KRANENBURG EN VORDEN HEBBEN NIEUWE PRINS

Frank Leferink gaat regeren
als carnavalsprins

Gezellig en druk was het afgelopen zaterdag in zaal De Herberg, alwaar tijdens het "elfde van de
elfde-bal" afscheid werd genomen van Prins Fred de Tweede en verwelkoaMlwerd Prins Frank
de Eerste. De scheidende prins bood alle aanwezigen een zakje D.O. (DeHreajers-olie) aan.

Op deze avond lied ook de Hofliede-
rentafel zich niet onbetuigd. Zij brach-
ten een uitgebreide ode aan de nieu-
we prins. Naast Frans Kruip, Paul Eij-
kelkamp en Harrie Jansen was inmid-
dels ook de scheidende prins (Fred
Fransen) toegetreden.

Frank Leferink van de Brinkerhof
heeft zich als prins de taak gesteld om
tesamen met president en de Koper-
garde V.U.D. het karnavalsgebeuren
in Kranenburg en Vorden te propage-
ren en uit te breiden.

Veel waardering hadden de aanwezi-
gen ook voor het optreden van de
mini-dansgarÉÉtfRose Panter) en de
seniorendanslRie. De laatste bracht
met veel vaart de ruimte-dans.

Expresso zorgde voor alles voor een

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens a f sp raak ,
( a f sp raken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Raadsvergadering
d.d. 26 november 1985
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de orde.
- goedkeuring van de begroting 1985

met Ie en 2e wijziging van de Stich-
ting Openbaar Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;

- garantiesubsidie t.b.v. toneelvere-
niging Krato;

- subsidiëring Stichting Staring Insti-
tuut 1986;

- vernieuwen dakbedekking en dak-
goten voormalige kleuterschool
"de Springplank" in verband met
constructiefouten;

- vervroegde algehele aflossing van
een geldlening;

- garanderen betaling rente en aflos-
sing van een geldlening, aan te gaan
door de woningbouwvereniging
'Thuis Best" voor de bouw van
twee eengezinswoningen;

- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar gewoon lager
onderwijs over het jaar 1984;

- vaststelling exploitatievergoeding
over 1984 t.b.v. de bijzondere scho-
len voor gewoon lager onderwijs;

- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar kleuteronder-
wijs over het jaar 1984;

- vaststelling exploitatievergoeding
over 1984 t.b.v. de bijzondere kleu-
terscholen;

- vaststelling wijzigingsverordening
afvalstoffenheffing 1986;

- vaststelling van een nieuwe veror-
dening op de heffing van begraaf-
rechten in de gemeente Vorden;

- wijziging brandbeveiligingsveror-
dening;

- auteursrechten kabeltelevisie;
- verbouw bibliotheek

2. Proefinzameling landbouwplastic
Door de tegenvallende opbrengsten

zijn twee containers voor de inzame-
ling van landbouwplastic in deze ge-
meente door de inzamelaar verwij-
derd. Het betreft de container bij de
MEDO B.V. te Medler en bij de heer
Beeftink aan de Joostinkweg 12. De
container bij de heer Schutte, Henge-
loseweg 20 zal in ieder geval dit jaar
nog blijven staan. Eenieder die zwart
landbouwplastic of witte plastic voe-
derzakken kwijt wil, kan dat daar nog
deponeren.
De inzamelaar heeft te kennen gege-
ven de voorkeur te geven aan het twee
maal per jaar aan huis ophalen van het
plastic. Hierover zal te zijner tijd nog
nadere informatie volgen.

3. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet A rob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemert
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 12 novem-
ber 1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. AanH.Kamperman-Mulderij,Em-

maplein l, voor het bouwen van
een woning aan de Wilhelmina-
laan 15;

2. Aan M.E. Dijkman, Kapelweg 8,
voor het vergroten van een woning

aldaar;
3. Aan M.G. Wolsing, Nieuwstad 39,

voor het vergroten van een garage
aldaar;

4. Aan A.R.M, ten Have, het Jebbink
25, voor het bouwen van een voliè-
re aldaar.

5. Aan de vereniging voor Christelijk
Basisonderwijs in de Wildenborch,
p/a Wildenborchseweg 30, voor
het verbouwen van de school al-
daar.

4. Te verlenen bouwvergunning met
vrijstelingsbevoegdheid
Bouwplan waarmee het college van
burgemeester en wethouders het
voornemen heeft vergunning te verle-
nen middels toepassing van de vrij-
stellingsbevoegdheid als genoemd in
artikel 4 lid l van het bestemmings-
plan "Buitengebied 1982":

- N.V. Gamog, Bolwerksweg 35 te
Zutphen, voor het realiseren van
een kaststation op de hoek On-
steinseweg/Bekmansdijk, kad. be-
kend gem. Vorden sectie D no. 794.

Dit bouwplan ligt tot 7 december ter
visie bij de afdeling gemeentewerken.
Eventuele bezwaren van eigenaren
en/of gebruikers van gronden en
bouwwerken grenzend aan en/of ge-
legen nabij het perceel waarvoor de
vrijstelling zal gelden, dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

5. Verleende vergunning voor het hou-
den van een aktie
Burgemeester en wethouders hebben
aan de Evangelische Broedergemeen-
schap (Hernhutterzending), vergun-
ning verleend voor het houden van
een kaarsenaktie gedurende de perio-
de van 25 tot en met 30 november.

goede muzikale omlijsting en het was
al in de kleine uurtjes toen de karna-
valsbezoekers huiswaarts gingen. De
openingsavond zat er op. Er volgen
nog tal van evenementen . 18 januari
volgt de grote dans- en showavond in
zaal Schoenaker, waarna nog vele ak-
tiviteiten volgen. Inmiddels is men
druk in de weer voor het samenstellen
van de karnavalscourant.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Help Colombia
Wegens de grote nood en de noodzaak van directe hulpverlening,
roepen wij de leden van onze kerken en de bevolking van Vorden
op, uw gaven over te maken voor de slachtoffers van de vulkaan-
ramp in Colombia. Ook voor de wederopbouw is veel geld nodig.
HELP COLOMBIA, giro 1111222 t.n.v. mensen in nood, Den
Bosch.
Van harte aanbevolen door het dagelijks bestuur van de Raad van
Kerken Vorden/Kranenburg.

Vergadering P.v.dA.
Op de maandag 18 november gehou-
den vergadering van de P.v.d.A. afde-
ling Vorden werd de lijst van kandida-
ten voor de gemeenteraadsverkiezing
alsvolgt vastgesteld: 1. W.M. Voort-
man; 2. B. van Tilburg; 3. H.A. Hor-
sting-Spee; 4. O. Wempe; 5. G.M. Eg-
gink; 6. A.R. van Dijk; 7. J. Wester-
veld-Veerman; 8. A.F. van Laake-v.d.
Pol; 9. B.H. Stoltenborg-Neurink; 10.
G.J. Wolters; 11. G.H. Slagman; 12.
G.H. van Oijen.

Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden
De dames van de afdeling Vorlf^van
de NBvP hebben dezer dagen in zaal
de Herberg bezoek gehad van mevr.
Vrieze en mevr. Boezeman uit Dron-
ten. Deze dames brachten een pro-
gramma vol zang, muziek en voor-
drachten.
De vierjaargetijden werden op prach-
tige wijze door mevr. Boezema bezon-
gen waarij zij door mevr. Vrieze op pia-
no werd begeleid. Laatstgenoemde
droeg tevens enkele gedichten voor.
Beide dames kregen een staande ova-
tie.
Woensdag 18 december zal in de Her-
berg het Kerstfeest worden gevierd.
Een muziekgroepje onder leiding van
Lucian Venderink-Smeenk zal mede-
werking verlenen.

De Plattelandsvrouwen te Vorden
hebben tijdens een koffiemiddag be-
zoek gehad van dokter Vaneker die de
dames het één en ahder vertelde over
de meno-pauze van de vrouw. Er wer-
den vele vragen gesteld die door dok-
ter Vaneker op een duidelijke en pret-
tige wijze werden beantwoord.

Gespreksavond
Jong Gelre
Maandagavond 25 november belegt
de afdeling Vorden van Jong Gelre
een agrarische gespreksavond in het
Dorpscentrum wordt gehouden. De-
ze avond wordt het thema bedrijfsont-
wikkeling behandeld. Er zal een dia-
serie over dit onderwerp worden ge-
draaid. Deze avond staat tevens een
kwis op het programma. Voor deze
avond is Jos Roemaat, van beroep var-
kensboer te Didam uitgenodigd. Hij is
tevens voorzitter van het G.A.J.K.

Rode Kruis
afdeling Welfare
Woensdag 27 november houdt de
Welfare afd. Vorden haar jaarlijkse
verkoopmiddag in de Wehme. Ook nu
is er een ruime keuze aan mooie en
nuttige werkstukken.
Daar hebben onze enthousiaste deel-
neemsters en deelnemers thuis en op
de Wehme voor gezorgd. We rekenen
op u aller komst, er is vast iets voor u
bij en de prijs valt u zeker mee.
Tot ziens op de Wehme.

Dienst van Schrift en Tafel
in de Hervormde Dorpskerk
Aanstaande zondag is het de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, de zon-
dag van de voleinding. De kerkelijke
kleur is dan wit: de feestkleur. Want
dan vieren wij Christus's heerschappij
over de geschiedenis.
Daarom gedenken wij allen die ons
door de dood zijn ontvallen en ons
voorgingen op de weg naar Zijn Rijk.
Daarbij zingen wij lied 262.
Dat is geschreven bij het bijbelgedeele
van deze zondag: Mattheus 25:1-13.
Daarin wordt vertelt van de meisjes
die wachten op de Bruidegom om met
Hem naar het feest te aan. Echter, vijf
van hen zijn vergeten om extra olie
mee te nemen. Het wachten duurt
lang en de olie raakt op.
Zo zullen wij het nodig hebben om
het wachten vol te houden. Net voor
de overgang naar de Adventstijd vie-
ren wij dan ook de Tafel des Heren.
Daar zijn wij verbonden met de Le-
vende Heer. De Cantorij zingt met
ons lied 232 en tijdens de ronddeling
van brood en wijn lied 356.
Ds. H. Westerink gaat voor in de
dienst van het Woord, waarna ds.
K.H.W. Klaassens de liturgie van het
Avondmaal viert.

GEBOREN: Bente Anna Meinderts-
ma.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.Th.R. Eulink en J.J.G.
Hilge.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 24 november 10.00 uur Dienst van
Schrift en Tafel. Voorgangers ds. H. Weste-
rink en ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v. de
Cantorij.

KAPEL DE WILDENBORCH
zondag 24 november is er geen dienst i.vm.
de Avondmaalsviering.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 24 november 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
23 en 24 november dr. Sterringa, tel. 1255.
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.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 23 november 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277. Verder de gehele week van 19.00
tot 07.00 uur.

WEEKENDDDIENST TANDARTS
23 en 24 november P. Scheepmaker. Ruur-
lo. Te. 05735-2513.

Spreekuur alleen voor spoegevallen 11.30
uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

' Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, Tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Alte'na. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en* weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

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.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



Scherf) geprijsde moonboot
Voor nee/ 't gezin.
t/m moot 42

. • - ; • • . - , . -

29,-
vanaf maat 43

35.-

Wullink Vorden
l/bor ofe allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - tel. 1342

Bananen 1 kilo 1,49
Slabonen 500 gram 1,98
Sinaasappelen Spaanse ^ 5 stuks 3,98
Cox 2 kiio 3,50

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Leden-
kaarten
kunnen worden afgehaald vanaf
maandag 25 november a.s. t/m vrijdag
29 november '85 bij de Amro Bank
tijdens de kantooruren.
Na 1 december '85 worden de prijzen
van de ledenkaarten met 50%
verhoogd.

Ledenkaarten
voor eerste lid gezin f 7,50
Voor meerdere leden
uit het gezin onder de 16 jaar f 2,50
Gezinskaart f 1 5,00.

Het bestuur van de
IJsvereniging Vorden.

Ook deze winter weer
een fikse premie op
binnenschilderwerk!

In de periode van 25 nov. t/m 20 dec.
1985 en van 6 jan. t/m 21 maart 1986
ontvangt u een premie van

50,- per man per dag
minimum omvang 3 mandagen.

Geef uw huis nu extra voordelig een
kompleet nieuw aanzien. Voor een
vakkundige uitvoering is dit uw adres:

-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

Bakkerij
't Stoepje
Havenstraat 51, Spakenburg

Telefoon 03499-84046

Reklame:

3 Banketstaven
voor

Pepernoten
1 grote zak voor

6,-
2,50

Specialiteiten van ons zijn gevulde koekjes, natte keek enz.

Arie Mink, brood, koek en banket.

AKTUEELÜ DEELNEMER SINT NIKOLAASAKTIE -
VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR

POlO S alle modekleuren 39,90
Shetlandpullovers ds 49,50
Lambswoolpulloversds 69,50

Pantalons
Mantels
Jacks

ds. v.a.

v.a.

v.a.

59,
119,
98,

RUURLO

Alpina, Remmington
Kettingzagen

* Honda, Carraro en Ferrari
tuinbouwtrekkers 2 en 4 wielig
met aanbouwwerktuigen.

* Bladblazers
* Veegmachines

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

O-O-Safe
exclusief

Cirkel-zijreflektie, die
past op ieder wiel.
Aanbevolen door ANWB en Veilig Ver
keer Nederland.
Prijs per set (voor 1
in geschenkdoos.

Tweewielerspecialist

Reind Zweverink
lekink 8-Hengelo Gld. Tel. 05753-2888

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ttttdf dotUnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Riant wonen in de
Achterhoek

TYPE B

voor de prijs van f 120.000,- all in
exkl. bouwkavel

De woning is op de begane grond
voorzien van zit-eethoek, keuken,
bijkeuken, hal, toilet en garage/
berging. Op de verdieping, 3 royale
slaapkamers en badkamer (alternatief
slaapkamer + douche op de beg.
grond).

Voor nadere inlichtingen:
ARCHITEKTENBURO DE WIJS B.V.
Plataanweg 2, 7255 AZ Hengelo Gld. Tel. 05753-1975
AANNEMERSBEDRIJF HENDRIKS
Hengelosestraat 26 - 7256 AC Keijenborg, tel. 05753-1448

Wij houden vrijdag 22 november info-avond van
19.00 - 20.30 uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

U zoekt gewoon eens wat „anders" om uw feest te
vieren. Met een klein of groot gezelschap,
't Pantoffel(je heeft vooral na de verbouwing een precies
.passende" gelegenheid.

Vooral sfeervol, een tikje nostalgisch, eigenlijk uniek
voor deze omgeving! Met een eigen parkeerplaats en
airconditioning.

Al gereserveerd voor de Kerst?

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid .voor uw familiediner.

ege-

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

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

DE «ESENSHDF

Hint voor de Sint
Vogelkooien
v.a. 29,90 vogel voor half geld

Caviakooien cavia GRATIS
Muizen/hamsterkooien

knaagdier GRATIS
Viskom
v a 9,50 Goudvis GRATIS
Vogelboeken, honde- en katteboeken
aquaria-, hengelsportboeken

Spalstraat 12 - Hengelo G ld.
's maandags gesloten. Aktie tot 5/12 zolang de voor-
raad strekt.

Installatiebedrijf

KLEI N LEBBINK
Baakseweg 11, Wichmond, tel. 05754-755 - 267

Fabrieks- en machineonderhoud
Staalconstructie

SERVICE

La S Werk voor C.V. en vloerverwarming in var-
kensschuren, kompleet met elektrische regelingen.

Complete montage van ventilatoren etc.
in varkensschuren en loopstallen.

Onderhoud en service
van uw gastoestellen.

Speciale dakbedekking met 10 jaar garantie
zowel op lekkage als materiaal.

Installatiebedrijf

G.J. OLDENHAVE
Peggenhofweg 1, Vorden.

Tel. 05752-3425 b.g.g. 6439



Een heelgroot wonder,
een klein nieuw leven
een zoon aan ons gegeven.

Dolgelukkig geven wij U ken-
nis van de geboorte van

RENE

Johan en Jannie
Zoerink-v.d. Vlekkert

Eefde, 16 november 1985
7211 MD Almenseweg 3

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal
Noord 5 - kamer 546
te Wamsveld.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken die in welke
vorm dan ook ons 40-jarig hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

MARINUS EN BERTHA
REGELINK

"Groot Venhorstink"

Deldensebroekweg 2a
7251 BL Vorden.

Rode Kruis Welfare,
woensdag 27 november
van 2-5 uur verkoop van onze
mooie en nuttige werkstukken
in het bejaardencentrum „de
Wehme", Nieuwstad 32.

VELOCITAS stratentour-
nooi. Tel. 2446.

LOG A KADOTIP
Kruimkes van 's Heerentafel,
scheurkalender '86.

A.s. zaterdag pennenaktie
van Volleybalver. DASH.

Vrijdag 22 november 20.00
uur KLAVERJASSEN.
ZAAL SCHOENAKER.

Boomkwekerïj Lupassen
Ganzensteeg 6, Kranenburg
Vorden.
Herfst is planttijd.
Voor uw tuin hebben wij ge-
kweekt Heesters en conife-
ren groot en klein, ook haag-
coniferen.
VERKOOP OP ZATERDAG
of bel even 05752-6721

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

Schilder met

tréfex
hoogglanslak
zijdemat
muurverf
eigentijdse kleuren

verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf-

verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

Tel. 05752-1567

SCHOORSTEENBRAND?
BELBENNY!

Jongeman zoekt woonruim-
te, liefst met ruimte voor auto.
Tel. 05750-23137.

A.s. zaterdag pennenaktie
van Volleybalver. DASH.

WONINGAANPASSING
MINDER VALIDEN

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Zo'n fijne warme halfwol-
len onderblouse koopt u bij:

ZIHTHENSEWEG 29 - VOWDCN-TEL 05752-1971

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden
bestaat 40 jaar
Zie advertentie St. Nicolaaskrant.

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

Telefoon 05750-12931

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

op zaterdag 30 november 1985
van 10.00-16.00 uur.

In "Het Enzerinck", Almenseweg 60,
Vorden.

Verkoop van door patiënten vervaardigde
artikelen. Voor elk wat wils!!

Een markt van spullen, die door de
verhuizing overbodig geworden zijn.

Van alles wat: kleding, meubelen,
snuisterijen etc. etc.

Lochemse Schouwburg
Oosterwal 22 - telefoon 05730-1081

woensdag 27 november - 20.00 uur

In Holland staat een huis
De NIEUWE NEDERLANDSE MUSICAL VAN NOOY'S
VOLKSTHEATER geschreven door Dick Nooy en Frits

Lambrechts.
De spelers zijn: Ben Cramer, Hanny Vree, Piet

Hendriks, Hans Boskamp, Dick Rienstra, Guikje
Roethof, Uf Blokker, Herbert Joeks, Mady Alfredo,
Lies de Wind, Hans van der Gragt en vele anderen.

PERS EN PUBLIEK ZIJN ENTHOUSIAST OVER DEZE
VOORSTELLING.

Entreeprijs f 15,00 (Pas-65 en C.J.P. f 12,00).

Donderdag 28 november - 20.00 uur

Beschuit met muisjes
Nederlands grootmeester onder de toneelschrijvers,
Herman Heijermans, schreef deze familiegebeurtenis
in 1910. Op niets ontziende wijze toont Heijermans ons

de schijnheiligheid en de dubbele moraal van de
mensen. TONEELGROEP THEATER zal deze

voorstelling op de planken brengen onder regie van
Gees Linnebank.

Entreeprijs f 18,00 (Pas-65 en C.J.P. f 16,00).

Vrijdag 29 en zaterdag 30 november - 20.00 uur

Mimicrimi
DEZE GROOTS GEMONTEERDE MUSICAL KOMT

TWEE DAGEN NAAR LOCHEM
Mimicrimi, geschreven door Guus Vleugel en op

muziek gezet door Ruud Bos, geeft een ironische kijk
op onze criminaliserende maatschappij, waarin

frauderende personen door de media tot "sterren"
gebombardeerd worden.

In de hoofdrollen ziet U: Karin Bloemen, Sylvia de
Leur, Nelleke Burg, Hans van der Woude en LUC Lutz.

Entreeprijs f 20,00 (Pas-65 en C.J.P. f 17,50).

Zondag 1 december-12.00 uur
EXTRA KOFFIECONCERT DOOR DE

Cambridge Buskers
U hoorde ze vorig jaar in Für ELISE, U zag ze op T.V.

als gasten bij het Edison Klassiek... maar nu staat
Lochem een uniek gebeuren te wachten als THE
CAMBRIDGE BUSKERS op hun wereldtournee
Lochem aandoen. Dag Ingram op accordeon en
Michel Copley op vele fluiten brengen de Grote
Klassieken, met respect voor de componisten

"verkleind" in hun eigen arrangementen. Zowel
ongeoefende luisteraars als genieters van dit genre

kunnen er plezier aan beleven.
Entreeprijs f 12,50 (Pas-65, C.J.P. en kinderen tot 14

jaar betalen f 10,00).

Kaartverkoop: dagelijks van 13.00 tot 15.00 uur
behalve op zondag. Op zondag 1 december is de

kassa geopend vanaf 11.30 uur. Telefonisch kunt U
kaarten reserveren onder no. 05730-1081.

Peiling huijs GDe Castanghe
houdt ten overstaan van gerechtsdeurwaarder P. van Gorkum een

Zeer belangrijke
Kunst- en Antiekveiling te Lochem

uit o.a. voorname nalatenschap van J onkheer F.H .G J. van der
Wyck, voormalig landmachtofficier, 's-Gravenhage.
Antieke meubels; Schilderyen en aquarellen; Chinees-Ja-
pans-Europees porselein; Zilverwerken; serviezen; Zakhorlo-
ges, antieke wapens en poppen collectie: Armand Marseille.
Foto-albums van fam. leden Ned. Koninklijk Huis jr. ca. 1940
tot '68; Oude ridderorden, oorkonde v.d. Vrijmetselarij etc.
Deze veiling is de grootste ooit door ons georganiseerd, ca.
2000 kavelnummers.

3 Kykdagen: vr., za., zo. resp.:
22 nov.: 10.00-21.00 uur, 23 nov.: 10.00-17.00 uur,
24 nov.: 10.00-17.00 uur.
6 Veilingdagen: ma. 25 t/m vrij. 29 november.
Aanvang: 19.00 uur.
Perzische en Oosterse tapijten-Veiling: za. 30 nov.
aanvang 14.00 uur. ca. 200 kavelnrs.

Grootste Nederlandse old-timers/
classic-cars veiling te

's-Gravenhage, Houtrusthallen
Geveild worden o.a.: Jaquars, Triumph Stags, MG's,
Fiat Dino, Willy's Overland, Citroen B-14, Austin Litcfield,
Standard Vanquard, Peugeots, Maserati etc. etc.

l Kijkdagen: za. 7 dec. 10-21 uur, zo. 8 dec. 10-18 uur,
ma. 9 dec. 10-17 uur. Veiling ma. 9 dec., aanvang 20 JO uu

Veilinghuys de Castanghe,
L.Th.H.W. Fris, erkend veilingmeester.
Kastanjelaan 34-36, Lochem, tel. 05730-1895.

Se Herberg"
VORDEN

Vrijdagavond 22 november:
in café-bar gedeelte de Ierse zanger

"MICHAEL ROBINSON"
aanvang ca. 22.00 uur.

Dinsdagavond 26 november:
maandelijkse

"KLAVERJASAVOND"
aanvang 20.00 uur.

Vrijdagavond 29 november:
in de grote zaal

"REÜNIE HAM-PARTY"
video film - live orkest - drive-in-show.

Zondagavond 1 december
Dansavond voor ouderen o.l.v. mevr. Cornegoor.

Avond met verrassingen.
Aanvang 19.30 uur.

Vorden
de tijd stond niet stil

Een leuk
geschenk
voor de
komende
feestdagen

VORDEN
de tijd stond niet stil

Een unieke uitgave, waar er niet zoveel meer van
zijn, dus . . . De Vordenkenner J. W. de Gruij-
ter, beschrijft op vakkundige en humoristische
wijze in dit kijkboek een kleine eeuw ontwikke-
ling van Vorden.

144 pag. met meer dan 140 foto's, « ^^
Slechts/ ZV.fraai uitgevoerd.

Verkrijgbaar bij boekhandelaren
Hassink en bij Foto Dolphijn.

Toneeluitvoering
Vordens Toneel

op zaterdag 23 november a.s.
in het

Dorpscentrum
onder regie van Henk Holsbeeke

spelen wij

"Vandaag geen
spreekuur"

Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur
entree f 5,-

Kaarten in voorverkoop vanaf heden in het
Dorpscentrum, bij de leden en telefonisch

te bestellen bij:
M. SCHUPPERS, TEL 2885 en

H. HOLSBEEKE, TEL 2508

TED'S 1 2 3
LOTTO SHOW

deelname formulieren
verkrijgbaar bij:

A. WENTINK
Julianalaan

KLUVERS
SPORT TOTAAL
Zutphenseweg 41

DE"HERBERG"
Dorpsstraat 10

Sig. Mag. HASSINK
Raadhuisstraat

CAFÉ UENK
Nieuwstad

Komt U ook zaterdag 30 no-
vember naar de opvoering van
de klucht "GEVAARLIJK
SNOEPGOED"? Door Toneel-
vereniging KRATO
Zaal Schoenaker, 20.00 uur.

Filmhuis Vorden
Nieuwstad 20
Under the vulcano
woensdag 2 7-11-'8 5
20.15 uur. Reserveren tel.
1647.

Te koop: Volkswagen Polo
i.z.g.st. bj. 1977.
De Stroet 26, Vorden.
Tel. 3525.

GELDIG VAN 21 t/m 23/11

Verse worst
grove of fijne per kg

Speklappen
per kg.

Pampa-schijf
gevulde karbonade met
ontbijtspek. 100 gram

VOOR DE BOTERHAM:

Bacon
100 gram

8,48
6,48
1,55

1,90
Fg,

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Laat Henk Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

Toneelvereniging KRATO.
Zaterdag 30 november "GE-
VAARLIJK SNOEPGOED".
Zaal Schoenaker, 20.00 uur.

Boeken, een blijvend geschenk.
Loga, Raadhuisstraat 22, tel. 3100

l Automobielbedrijf G. Sloot

""OPEN HUIS
V-A-G

Auói
op 22 en 23 november 1985

Uitnodiging:
GARAGE SLOOT nodigt u hierbij uit om onder het genot van
een drankje en een hapje kennis te komen maken met onze
nieuwe showroom.
Tevens willen wij u graag de VOLKSWAGEN EN AUDI mo-
dellen 1986 presenteren. Wij hebben de beschikking over
enkele zeer speciale modellen o.a.
POLO COUPÉ - GOLF GTD - JETTA GT - SCIROCCO -
AUDI 80 CD - AUD1100 CS

Onze openingstijden zijn op deze dagen:
vrijdag 22 november van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag 23 november van 10.00 tot 17.00 uur.

U BENT VAN HARTE WELKOM

GARAGE SLOOT Tramstraat 43 - Lochem. - Tel. 05730-4191

Wat is er nu mooier...
dan een kadobon te krijgen voor een huidverzorgingsbehandeling?
Specialistisch uitgevoerd en compleet afgestemd voor uw huid.
Of een kadobon die u kunt gebruiken voor een speciaal voor uw huidtype
bestemde crème?

Weet u een persoonlijker en vrouwelijker kado?

HUIDVERZORGINGS-STUDIO

Dorpsstraat 30 - Vorden - Telefoon 05753-3279 of 05752-3279



de Timmerieë ^
RKSTAl R A N T A C A F É lU

Arie Mulderink
l ochrmseweg 16-TUI PDWirmvrld Ttl.0575l-J.16

kerstmenu
'85

de hoofdgerecht-

prijzen zijn inclusief
het voor- en

nagerechten buffet.

Het
voorge rechten -

buffet bestaat uit

diverse koude en

warme hapjes en

soep, waarvan u

zoveel mag nemen
als u wenst.

Hoofd-
gerechten

Suprême de
dindonneau
"Sandeman"

Een mals

ka l koen haasje in

een saus met

sherry en whisky

39-

Cuissot de cerf è
Gueuze

Een heerlijk stuk

hertebout in een

saus met het

befaamde gueuze
bier

45-

Tournedos è la Nöel
Een zachte

biefstuk van de

haas waarbij onze
chef een perfecte

champignon-

garnering creërde

50-
Limande-Sole

"Daumont"

Smaakvolle
tongschar-filets in

een romige vissaus
met garnalen,

mosselen en

champignons

37,50
Filet de Porc a

l'arlonaise

Een malse

varkenshaas op

een saus met

groenten in rode

wijn

40-

Keuze uit
5 nagerechten
Reserveer tijdig

dan hoeven wij U

niet teleur te

stellen.

Prettige
feestdagen

Dindagsavonds

vanaf 18.00 uur

gesloten.

Sint Nicolaas tips!!i
Pyama's, tricot en flanel; nachthemden - onderjurken -
onderblouses - d u ster s - kamerjassen - shawls - mutsen -
wanten - handschoenen - strikken - bivak- en collmutsen
panty's in mod. kleuren van maat 128 tot maat 44;
pracht collectie baddoeken, tafellakens, bed-sets,
zakdoeken, keuken- en theedoeken, kasteelbaddoek.

Modecentrum

Ruurlo

oooooooooooooooooooooooe

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

HBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOd

2
SPECIALE

PAKJESDAGEN
Vrijdag en zaterdag 22 en 23 nov. a.s.

Erg gezellige aanbiedingen in twee en drie-
delige combinaties. Leuk voor de feest-
dagen!!
Aanbiedingen gelden alleen vrijdag en za-
terdag + nog St. Nicolaasbonnen cadeau
met kans op extra voordeel.

doe uw
voordeel
nu bij

Kwaliteits
gedistilleerd
tegen lage
prijzen

Jonge Brandenbarg
Bessen Brandenbarg
Vieux Brandenbarg
Jonge Florijn 2 voor

16,95
12,65
17,75
35,-

Vinotheek Smit
Burgemeester Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1391

CONFECTI EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

PARKEREN VOOR DE DEUR.

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

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

Café-Restaurant

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

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

5
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Bol of dop.
Bij Wel koop geeft Sint

er'n draai aan.
Of' Sinterklaas nu de vakman

of' de hobbyist wil verrassen, hij
maakt z'n keus bij Welkoop. Want
kwaliteit zorgt gegarandeerd voor
blije gezichten bij het uitpakken...
Of "t nou om gereedschap gaat,
handige zaken voor doe-het-zelver
of praktische spullen voor tuin en
dier.

Meer cadeau-ideeën vindt u
terug in de speciale Welkoopkrant
voor de leestmaand, Prettig idee
voor 't heerlijk avondje...

Ratelbolschroevedraaier.
ETCset, kompleet met 3 stiften en
één rond verlengstuk. Een ideale
manierom snel schroeven in en uit
te draaien.
Nu:

Doppendoos.
24-Delig, met 18 doppen van 10-32
mm, l ratelsleutel, l omslagsleutel,
l schuilgreep, l kiiiestuk en 2 ver-
lengstukken.

5,90

Gratis chocoladeletter.
Zolang de voorraad strekt: een gulle
chocoladeletter GRA I1S voor ieder-
een die voor 25 gulden of meer
koopt uit de Welkoop Sint Nicolaas

geschenkenkranL De
aktie duurt van 7 nov.

t/m 5 dec. 1985.

19,75

Binnen- en buiten-
thermometer.

Kunststofuitvoering. Geeft zowel
binnen- als buitentemperatuur
aan. Kompleet niet
voeler. Nu:

Maximum- en minimum-
thermometer.

Ivoorkleurige kunststof kast Geeft
zowel maximum- als minimum-
temperatuur aan.
Nu:

Black & Decker verfstripper.
Type 11G 991. Voor het veilig en snel
verwijderen van verflagen, vermo-
gen 1000 Watt, werktemperatuur
360 graden Celsius.
Nu: 69-

Fischer klusjesbox.
Tweevales kistje van kunststof, met
/ware metalen handgreep, voor het
handig en snel meenemen van
gereedschap, kleur rood

Klauwhamer.
Amerikaans model met houten
steel. 27 mm.
Nu:

welkoop
•YiMhirilmp-n irlclig van 7 nmrmhri l MI s drcrnihri

enz()n mklusirl HIV. U-u-imn/ohn»;
ui S l l f k l

W E L K O O P Dl G R O G R O l N E V A K W \ K E HENGELO (G). Spalstraat 37. tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN. Stationsweg 20, tel. 1 583
ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1 238
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COMMISSIE FINANCIEN:

Subsidie aan Staringmstituut
moet geen automatisme worden
De commissie Financiën adviseerde het college dinsdagavond ervoor
te waken dat subsidie aan het Staringinstituut geen automatisme gaat
worden. Met het verzoek om deze subsidie van 16 cent per inwoner te
brengen naar 37,7 cent ging men akkoord omdat, zo verduidelijkte
wethouder HA. Bogchelman (WD) deze subsidie de laatste jaren
niet is aangepast De zestien cent dateert reeds uit 1980.

COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR

De heer W. Voortman (PvdA) stak een
waarschuwende vinger op. "We moe-
ten hier goed oppassen. In andere si-
tuaties subsidieren we niet op tekor-
ten, hier doen we het wel", aldus
Voortman.
De uitzonderlijke omstandigheden,
zoals wethouder Bogchelman formu-
leerde, deden ook de heer Voortman
besluiten met het collegevoorstel in te
stemmen.
Dat gebeurde evenwel niet met het
collegevoorstel om het vast recht voor
de Afvalstoffenheffing en het Reini-
ginsrecht met 10 procent te verhogen.
De heer Voortman vond deze verho-
ging onredelijk. "De burger niet op-
schroeven met extra lasten. Zoek de
verhoging liever in de prijzen van de
vuilniszakken", zo stelde hij voor.
Wethouder Bogchelman wees erop
dat je juist de zakken niet duurder
kunt maken. "Ik ben bang dat het afval
dan ergens anders terecht komt". De
heer Groen (WD) zou het veel reëler
vinden dat wanneer er straks toch een

begrotingsoverschot zou zijn dat dan
de onroerendgoedbelasting zou wor-
den verlaagd. De heer H.J. Graas-
kamp (CDA) vond evenals zijn frak-
tiegenot R.J. van Overbeeke het ei-
genlijk niet nodig dat er een verhoging
van 10% moet komen. "Ik het nl. het
idee dat de gemeente Vorden nog
steeds goed boert en dan moeten we
de burger niet te zwaar gaan belasten",
zo zei Graaskamp.

Beide heren kwamen met het voorstel
om het vast recht met vijf procent te
verhogen. De heer Groen steunde het
collegevoorstel van tien procent en de
heer Voortman zei nee tegen het voor-
stel.
De commissie had er geen moeite
mee om de garantiesubsidie voor de
toneelvereniging Krato pas voor 1987
te verlenen. Bij monde van mevrouw
Roelvink deelde Krato nl. mede dat de
geplande openluchtvoorstellingen
waarschijnlijk in 1986 niet haalbaar
zijn. Vandaar hun verzoek voor 1987.

Geslaagde zangers kontaktavond
Vordens Mannenkoor
Zaterdag jl. organiseerde het Vordens Mannenkoor een Zangers
Kontaktavond in de grote zaal van het Dorpscentrum te Vorden. 3 Ko-
ren werden hiervoor uitgenodigd. De Chorgemeinschaft "Disteln"
Duitsland, de Gemengde zangvereniging "Volharding" uit Etten en
de Mannenzangvereniging "De IJsselzangers" uit Zutphen. Veel
kwaliteit, dat mag gezegd, by alle koren.
Het Vordens Mannenkoor ziet kans
op eigen kontaktavonden, steeds het
beste zangersmateriaal in huis te ha-
len, een avond van hoog nivo dus.
De aangepaste grote zaal van het
Dorpscentrum, is er met de nieuwe
lambrisering niet in akoestisch op-
zicht op achteruitgegaan, integendeel
met het nieuwe akoestisch podium en
de verbetering in de zaal is het een
goed "concerthuis" gebleken.
Het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert
Nijhof beet het spits af voor deze
avond, en kwam zeer goed voor de
dag met een tweetal werken: "Veni
Creator Spiritus" van Alphons Die-
penbrock en "Ritters Abschied" van
Johanna Kinkel. In beide werken
heeft het koor de juiste koorbalans,
vooral de tenoren en bassen komen
voortreffelijk tot hun recht.
"Die Zwölff Rauber" met Bariton solo
van Ludo Eijkelkamp dwingt respect
af: Ludo bezit een geschoolde vaste
bariton, met uitstekende vloeiende
Koor begeleiding.
"Tollite Hostias" in een bewerking van
Gotze Kaspersma met piano begelei-
ding van Lucian Venderink, werd ste-
vig gebracht, terwijl het niet in zuiver-
heid inboette.
De Chorgemeinschaft "Disteln", is
een fijn koor, opvallend fris gekleed
en stijlvolle vlotte presentatie, mede
door de sympatiek en vaardig overko-
mende dirigent Heinz Eugen Speng-
ler.
Sterke sopraan partij in het hele pro-
gramma van de Duitse vrienden, met
aan het slot een klinkende drinkliede-
ren portpouri van W. Trapp.
De voorzitter van het Duitse koor
overhandigde voorzitter Leo Wester-

hof een fraai bord met het wapen van
de stad Disteln-Herten.
Na de pauze met grote verloting, ver-
volgde de Gemengde zangvereniging
"Volharding" o.l.v. Joh. Radstake het
programma. Een heel mooie opening,
met de negro spiritual "Nobody
Knows" met een goede tenor solo van
Hans Vriezen.
Naar onze mening heeft de Koor disi-
pline toch enigzins te lijden, in die
gevallen waar de dirigent de piano
hanteert, in het best goed gebrachte
"Maske in blau" met solisten Hans en
Gerda Vriezen, wordt het toch wat
zwakker op het eind, niet direkt slecht
maar toch met beduidend minder
zeggingskracht.
De Zutphense Mannenzangvereni-
ging "De IJsselzangers" leverden on-
der leiding van Bert Nijhof een hoog-
tepunt van de avond, "Motona mia ca-
ra" van Orlando di Lasso werd schitte-
rend vertolkt, "He's the Lilly of the
Valley" met bariton solo van Co Ha-
gendoorn is in één woord profesio-
neel. De heer Hagendoorn heeft een
flair het publiek zo te boeien dat dit
werk voor de liefhebber als klapstuk
van de avond kan worden beschouwd.
Bert Nijhof gaf een duidelijk kwali-
teitsstempel op het zangers gebeuren
van deze avond, wat zijn uitwerking
kreeg in het slotwerk "Erde" van
V.C.L. Csajanek: Professionele
zangkwaliteiten, kristal helder en
voortreffelijk afgewerkt.
Een Kontaktavond waar het Vordens
Mannenkoor tevreden op terug kan
zien. Van de gelegenheid om op de
muziek van de Forever-band nog een
dansje te maken is door velen gebruik
gemaakt.

Filmhuis Vorden
Under The Vulcano
Het boek "Under the Vulcano" van
Malcolm Lowry kreeg meteen al na
zijn eerste druk het predikaat klassie-
ker. Het verhaalt de laatste dag van
het leven van de Britse ex-counsul in
Mexico, gezien vanuit de getroubleer-
de denkwereld van die consul.
De-verfilming van het boek laat alle li-
teraire franje achterwege en konsen-
treert zich op het verhaal van die ene
laatste dag.
Albert Finney krijgt volop de gelegen-

heid zijn beurtelings meelijwekkende
en trotse consul aanschouwelijk te
maken. De val van de aan alcohol ver-
slaafde Britse consul, G. Firmin, in het
Mexicaanse Cuernavaca in 1938, staat
natuurlijk niet op zichzelf.
Het is een afspiegeling van de onder-
gang van de beschaving, nu in Mün-
chen de hand wordt gelicht met fat-
soenlijke afspaken en in Mexico het
fascisme bloederig opgang maakt.
Wie kan de die situatie mooier perso-
nifiëren dan de beter gesitueerde En-
gelsman, die tot het uiterste be-
schaafd probeert te blijven.
Zie advertentie.

"De kleine gemeentes krygen steeds te kleine woningcontingenten
toegewezen. Wat moetje hier nu aan doen?", zo vroeg CDA fraktie-
voor/itter C.Chr. Voerman zich dinsdagavond in de commissie Alge-
meen Bestuur af. "Is een bundeling van krachten van deze kleine ge-
meentes zinvol?" zo informeerde Voerman by Burg. Vunderink.
Laatstgenoemde betwijfelde sterk of
er überhaupt wat aan te doen is. "De
normale toewijzingen zijn over het al-
gemeen al te weinig. Gezien het ver-
grijzingsprobleem waar we hier in
Vorden mee te maken hebben geloof
ik niet dat we sterke argumenten voor
meer woningcontingenten kunnen
aandragen.

Het is niet alleen het provinciaal be-
leid maar ook het Rijksbeleid waar we
mee te maken hebben. Bovendien is
het Rijksbeleid vrijwel onaantastbaar.
Misschien is het streekplan Oost-Gel-
derland een mogelijke invalshoek", al-
dus burg. Vunderink die beloofde in
een volgende commissievergadering
op dit onderwerp terug te zullen ko-
men.

Trottoirhandel
De Commissie Algemeen Bestuur
kan binnenkort een nota van het colle-
ge tegemoet zien met betrekking tot
de trottoirhandel en het verhuur van
standplaatsen in de gemeente Vorden.
Dit naar aanleiding van opmerkingen
van de heer C. Chr. Voerman (CDA).
De heer E. Brandenbarg (WD) kreeg
desgevraagd te horen dat het college
het eindrapport ten aanzien van de
plannen die er zijn voor een bunga-
lowpark deze maand verwacht.
De raad zal dan een voorstel tegemoet
kunnen zien. Burgemeester Vunde-
rink lichtte alvast één tipje van de
sluier op: "We willen hier in elk geval
geen pretparkentoestanden", zo zei
hij.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
A'j zo veurugge wekke in "Contact" least: 'n lesten winkel op de Kranen-
burg dichte, och dan vin i'j dat al 'n betjen gewoon. Niks gin besunders
want d'r bunt t'r de leste jaorn al zovölle dichte egaon.
Toch, a'j zoiets veur viefentwintug jaor trugge veurspeld hadd'n, zoll'n
z'ow veur gek veklaord hemmen. Zo'n buurtschap zonder bakker, kleer-
maker, schoenmaker of kruidenier dat kan jao neet.

Intussen kreeg iederene 'n auto, trok oaveral rond, kochen hot en haar en
zo bloe'n de buurtwinkels dood. Hoelange duurt 't nog veur 't zelfde ge-
beurt met de winkels in 't darp? 't Liekt te dol a'j zekt dat t'r oaver twintug
jaor meschien maor de helfte oaver is. Grote filiaalbedrieven vindt Vor-
den neet interressant umme zich te vestuggen maor maakt vanuut grote-
re plaatsen 't d^inkeliers hier d'r neet makkelukker op. Allene de heeL
wakkeren zöltlpHschien oaverleaven of de winkeliers mot zich zodanug'
wett'n te vinden dat ze van Vorden 'n ech koopcentrum maakt, waorbi'j
'n veurname rolle veur 't gemeentebestuur is wegeleg umme 't darp "an
te klejen" en t^romoten nao buuten.

Promoten b.v. deur de Zeskamp waor Vorden an met dut. Die daor de
prieze weg mot haal'n traint dat de stukken d'r afvleegt en prebeert zo ho-
ge meugeluk te kommen. De plaatse waor 't gebeurt (de Rijnhal in Aa-
rum) is un mooie plaatse umme via folders, of wat dan ok Vorden onder
de andach van heel volle luu te brengen. Die'w hier dan later meschien ng
's weerziet en allichte nog 'n kwatjen achter laot.
Ok de VW zal an die reclame de neudugge andach mott'n bestejen, veu-
ral in de randstad. Meschien net zo veurnaam as 't op touw zett'n van 'n
boer'nbrulfte waor de toeristen ok zuutjesan de boek van vol kriegt.

In 't kot: de winkeliers, de VW en 't gemeentebestuur zölt arg attent
mott'n wean, wil Vorden blieven wat 't now is: un darp met un Ie klas win-
kelbestand. Daorumme zölt ze mott'n zorgen dat 't ok um gezellug darp
wod, bi'j ons in 'n Achterhook!

H. Leestman.

Vordens toneel
Ondanks een minimaal ledental en
derhalve met medewerking van een
gastspeler is "Vordens Toneel" er ook
dit jaar weer in geslaagd een toneel-
spel in studie te nemen.
De opvoering van het stuk "Vandaag
geen speekuur" van de bekende
schrijver voor het amateurtoneel J.
Hemmink-Kamp zal zijn op zaterdag
23 november a.s. in het dorpscen-
trum.
Het is een stuk uit de oude doos. Zo'n
12 jaar geleden bracht "Vordens To-
neel" het al een keer op de planken.
Het thema ervan is misschien weinig
eigentijds, maar het laat wel zien hoe
de opvattingen over bepaalde maat-
schappelijke problemen zich in vrij
korte tijd hebben gewijzigd.
Dit stuk met een lach en een traan is
goed voor een gezellig avondje ama-
teurtoneel.

Vooral zij, die al eens gespeeld hebben
met de gedachte zelf toneel te gaan
spelen moeten eens een kijkje gaan
nemen, wellicht kan deze opvoering
hen de stap doen nemen ook lid te
worden van "Vordens Toneel".
De vaste klanten van "Vordens To-
neel", zij, die weten wat ze van deze
vereniging mogen verwachten, zullen
ook dit keer waar voor hun geld krij-
gen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: zilverkleurig polsarm-
bandje; grijze portemonnee geen inh.;

grote zwarte hond met witte bef, reu;
armbandje met naamplaatje (doublé
"Jhon" of "Jlon"; blauwe handschoen;
blauw/witte linker handschoen; werk-
handschoen, rubber, groen, links; l
negatief strookje; tarnme fazant; au-
tosleutels, Ford, nr. TX-1179; blauwe
vingerhandschoen met wit biesje,
links; blauwe nylon handschoen,
links; plaktang; d. grijze pet met em-
bleem van koper; tas met sportschoe-
nen en broekje; blauwe handschoen;
voor en achterdeursleutel in bruin
etui; blauwe handschoen (wit-blauwe
streep); bankbiljet van f 10,-; kleine
jachthond.
VERLOREN: portefeuille, rijb. pas-
poort, kentbew. div. pasjes en f 200,-
Siamese poes met blauwe halsband
met bef; l zwart-bont kalf; dameshor-
loge, merk Indus met donker rode wij-
zerplaat en bandje; bruine portemon-
nee inh. f 140,-; herenportemonnee,
zwart inh. klein geld, bankpas; witte
sjaal met lichtgroen en grijs erin; gou-
den armband met dwarse schakels
met kleine schakels (grote schakels
zijn bewerkt); zilverkleurige wieldop,
merk Primo; 2 x f 100,-; l antenne
portefoon; vetlederen overschoen;
plexi-glas plaat (2 m. bij 0,5 m, opschr.
N.B.V.A.P.); plastic wieldop met gaat-
jes; linnen tas metgymspullen, zwarte
korte broek met blauwe schoenen; 4 a
5 sleutels in groen hoesje met Au-
diembleem erop).
Deze opgave loopt vanaf 19 oktober
1985 tot en met 14 november 1985.
Informatie te verkrijgen aan het poli-
tiebureau te Vorden, Raadhuisstraat
5.
Tijdens bureau-uren. Niet telefo-
nisch.

Uitslag Rabobank
Prijsvraag Agrado '85
Op de onlangs gehouden landbouw-
tentoonstelling Agrado te Doetin-
chem werd door de Rabobank een
raadwedstrijd gehouden.
De deelnemers moesten aan de hand
van foto's diverse spreekwoorden sa-
menstellen, en het geheel complete-
ren met een slagzin.
Uit Vorden konden twee bezoekers
een cadeaubon in ontvangst nemen
op de RABOBANK in Vorden.
De heer B. Bloemendaal, Hengelo-
seweg 4 won een cadeaubon t.w.v.
f 100,-; de heer R. Groot Nuelend,

Schuttestraat 24 won een cadeaubon
t.w.v. f 50,-.
De volledige lijst met prijswinnaars
hangt vanaf a.s. maandag op alle Ra-
bobanken in de regio.

De bazar die de voetbalvereniging
Vorden dit weekend in het Pantoffel-
tje organiseerde mocht zich in een re-
delijke belangstelling verheugen. De
opbrengst van deze bazar, waaraan
een grote verloting was gekoppeld
komt ten goede aan het te bouw club-
huis en aan de jeugd van de vereni-
ging.

N C R V
ZESKAMP
CUP'86

Onze zeskampploeg gaat
er netjes uitzien

Op 't artikel zeskamp in diverse kranten reageerde kapsalon
Heersink, Zutphenseweg. De gehele zeskampploeg mag geheel
gratis hun haren laten knippen, permanenten enz. zodat allen er
goed geknipt gaan uitzien, als klap op de vuurpijl, als de ploeg

zich plaatst voor de finale krijgt de gehele ploeg 10% korting
een jaar lang, door middel van een klantenkaart.

Dat is medewerking, dat is meedenken, dat geeft ons moed.
Hartelijk dank familie Heersink.

P.S. De bedoeling is om plaatselijke produkten uit te wisselen
met de andere ploegen, zoals de gemeente Hoorn en Bolsward
hebben gedaan, een tas of doos met Vordense koek, koekjes,
kaas of kastelenbitter of heeft iemand een leuk origineel idee.
Het boekje over Vorden en het zeskampteam is al in produk-

tie, indien u dit wilt sponseren dan wordt uw naam vermeld er
worden geen advertenties in geplaatst, het wordt in vier kleu-

ren gedrukt tegen inkoopsprijs. Wij willen Vorden gewoon
goed verkopen", de kans is er nu, wilt u met spoed reageren?

De tijd is kort, tel. 1404, de zakelijk leider zeskamp.

Onze denker G. Bloemendaal en denkster Ria Veldkamp zijn
een kijkje gaan nemen bij hun ploeggenoten. Zij waren onder
de indruk wat er allemaal gebeuren moet, de opgaven zijn: spel 1.

de pinguinrace; spel 2. Sneeuwbalans; spel 3. kerstboom op-
tuigen; spel 4. kerstklokken luiden; spel 5. denkkamp en dan

nog het verrassingsspel wat niet eerder bekend wordt gemaakt
dan vrijdag 6 december.

Zijzelf oefenen ook wat betreft de vragen. Hans Dekker elektro
heeft een paar prima drukbellen gemaakt dus op reaktie kan vol
getraind worden. Wij laten niets aan het toeval over, op allerlei
gebied wordt keihard gewerkt en de stemming is goed. Wat de
kaartjes betreft er is nog geen bericht wanneer deze in ons be-

zit zijn, wij zijn praktisch uitverkocht, alleen onder voorbe-
houd kunnen wij nog bestellingen aannemen. Tel. 1404.



KLAVERJASSEN
vrijdag 22 november, zaal
SCHOENAKER. Tel. 20.00 uur.

Denkt u aan het Velocitas
straten tour n oo i.
Tel. 2446.

Ten Cate en Hollandia on-
dergoed voor dames en heren
haalt u bij:

CONFECTIE EN MODE

Zl/TPHENSCWEG 2» - VOBDEN- TEL 05752-1971

heeft het.

Te huur: blauw bloed? Neen?
Toch riant wonen in op oud
landgoed te Hengelo. 2 Ka-
mers: f 307,- + f 270,- p/m
all in.
05220-61303 (9-1 7 uur).

Ruiten kapot?

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

SPAAR
VEEL

GELD UIT!

Reinig nu
zelf uw

VLOERBEDEKKING
of

TAPIJT met de
unieke

CARPETBOY
eindelijk een nieuw,

kompleet, voordelig en
probleemloos systeem

voor IEDEREEN
Het resultaat: Uw

vloerbedekking of tapijt
is weer ALS NIEUW

CARPETBOY
is te huur bij:

Schildersbedrijf
verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 7-9

Vorden. Tel. 1567

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

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Te koop: oliehaard grote ca-
paciteit i.z.g.s. met evt. olie-
tank 150 liter f 175,-. Spoed.
Tel. 05752-1603.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

A.s. zaterdag pennenaktie
van Volleybalver. DASH.

Biedt zich aan: hulp in de
huishouding voor halve da-
gen.
Tel. 3525.

LOGAKADOTIP
Boeken voor motorfietstech-
niek.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
Terinzagelegging beschikking
(artikel 31, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 22
november 1985 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uurter inzage de beschikking op het verzoek van:

1. dhr. J.W. Reinders, Hoetinkhof 123,7251WJ Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een inrichting voor het hakselen,
ontsluiten, mengen en persen van verschillende stro-
en hooisoorten (veevoederbedrijf), datum verzoek 7
oktober 1985, adres inrichting Kerkhoflaan (on-
gen), kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie M,
nummer 841 (ged.);

2. dhr. J. Wentink, Stuwdijk 5,7251LK Vorden om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning vooreen agrarisch bedrijf met mestopslag, c.q.
het bedrijfsmatig houden van dieren, datum verzoek
23 september 1985, adres inrichting Stuwdijk 5, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie C, num-
mer 1309;

3. dhr. L.J. Rietman, Baakseweg 12, 7251 RH Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf c.q. het bedrijfs-
matig houden van dieren, datum verzoek 23 juli
1985, adres inrichting Baakseweg 12, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie N, nummer 07.

De strekking van de beschikking luidt; voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waar de in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hin-
der buiten die inrichting.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij re-

delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
,in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kr
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum 21 november 1985.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

Honderden zien uw etalage
duizenden uw advertentie

Kunstgebittenreparatie

DROGISltRIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
-—• öïrec»

naar

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 22 november 1985, gedurende één
maand, voor een iedertergemeentesekretarie ter inzage
liggen de door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluiten van 28 oktober, respectievelijk no.
R085.1830/5-ROV/G5208 en R085.1831/5-ROV/
G5208 goedgekeurde bestemmingsplannen:
— Buitengebied 1984, no. 1 (uitbreiding bouwperceel
Ruurloseweg 96);
- Buitengebied 1984, no. 4 (Lindeseweg 21 en 23),
vastgesteld bij raadsbesluit van resp. 26 februari 1985
en 26 maart 1985.

Aangezien niemand zich met bezwaren tot Gedeputeer-
de Staten heeft gewend kunnen gedurende genoemde
termijn van één maand alleen de gemeenteraad en de
Inspekteur van de Ruimtelijke Ordening nog in beroep
komen bij de Kroon.

Vorden, 21 november 1985.
De burgemeester van Vorden,
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 22-
11 -'85 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van Drukkerij Wee-
vers B.V., Nieuwstad 12,7251 AH Vorden om een nieu-
we, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een drukkerij, adres van de inrichting Nieuwstad 12, ka-
dastraal gemeente Vorden, sectie K, nummers 3972 en
3048. Datum verzoek 6 november 1985.
Aangezien voorshand wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorl̂ Èng
of beperking van gevaar, schade of hinder buiten oB in-
richting.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking k
een ieder gedurende een maand na dagtekening
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 1 5 december 1985. U ge-
lieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 21 november 1985
B urgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 19.

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-1381?.

WINTERRRRÜ!
VOORKOM SCHADE
DOOR BEVRIEZING

DIKAIR
HETELUCHT-
KANONNEN

borendsen Zutphenseweg 15 - Vorden
Tel. 05752-1261

Lichte stijging ledental
v.v. 'Torden"
Het meest opmerkelijke feit, tijdens
de ledenvergadering van de voetbal-
vereniging "Vorden" was wel de kon-
statering van de sekretaresse mevr.
Stokkink in haar jaaroverzicht dat het
aantal leden licht gestegen is.
Momenteel telt "Vorden" 370 leden.
Verder werd in het jaarverslag uitvoe-
rig de resultaten van de verschillende
elftallen uit de doeken gedaan. Bij af-
wezigheid van de sekretaresse werd

het jaarverslag door Dick Vlogman
voorgelezen. Penningmeester G.
Bloemendaal kon eveneens optimisti-
sche geluiden laten horen. Doordat de
vereniging financieel gezond is is het
niet noodzakelijk dat de kontributie
verhoogd wordt. Voor senior-leden
blijft dit 144 gulden per jaar.
Leo Slütter gaf uitgebreid verslag van
de aktiviteiten van de A.C. waarbij het
accent ligt op de plannen die er zijn
ten aanzien van het nieuw te bouwen
clubhuis.
Leo Slütter wees op de onzekerheid
die er nog steeds bestaat ten aanzien

van de plannen tot de bouw van een
bungalowpark. "Voor "Vorden" is het
beter dat wij op de huidige plek blij-
ven. We gaan er dan ook vanuit dat er
begin 1986 met de bouw van het club-
huis kan worden begonnen". Hij
voegde eraan toe dat de tijd voor de
voetbalvereniging echt begint te drin-
gen aangezien het huidige clubge-
bouw handen vol geld kost.
Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende leden G.J. Bloemendaal,
G. Rietman en D. Vlogman bij akkla-
matie herkozen. Er moet nog voor-
zien worden in de vakature Jansen.

LEKKERE WINTERKOST
Deze week een lekkere goedkope en voed-
zame maaltijd. Profiteer en proef onze ei-

gen gemaakte rookworst, grof of fijn.
Gratis krijgt u dan 1 pond Zuurkool uit het

vat. geldig
t/m 27 nov.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

MHi|IJM500gr. 8,25

Kjppepoten kilo 5,65

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

Boterhamworst
150 gr. 1.15

Ham
eigengemaakte
100 gr. 1.65

SPECIALITEIT

.MARKT
AANBIEDING

Bij 1 rookworst
pond zuurkool

GRATIS

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrst per M 9,90

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Gevulde schnrtzels
5 halen 4 betalen

h.o.h. gehakt

per kilo 0,95

Runder-gehakt per kiio 9,90

Alle gekruid gehakt -» nc
per kilo /r«JÜ

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70 i

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

GROTE KOLLEKTIE HERENMODE!
PULLOVERS - SPENCERS - VESTEN -
PANTALONS - OVERHEMDEN - JACKS

Modecentrum

Ruiirio

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

Uw
meubels
versleten.-

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
In terieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735 1438

Worm gevoerde mannen
pantoffel. Gun uw
voeten dit gemak.

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



Sparen met een hoge rente,
zónder vastzetten. .

Heeft de bank met de
daar soms het patent op?

Hoge rente en toch m
Met de unieke Patentrekening krijgt u altijd een aantrekkelijke basisrente, plus een
premieren™ Bjing heeft

gestaan. Samenfl •nodig,
voor welk doel dafl Hier enige

beperking. E lerekent u ook geen kosten. Mag zo'n prima rekening een
Patentrekening heten9

_
PAteNTREKENING

Eekeningsgorl j Minimumsaldo l Basisrente*

Patent! l31/40/O

' renlewijzigingen voorbehouden

Heeft u elders spaargeld dat minder rente oplevert? Dan moet u daar gauw iets aan doen. U kunt ook
schriftelijk een Patentrekening openen: maak het gewenste bedrag over op rek. nr. 96.06.11.010't.n.v.
Bondsspaarbank, onder vermelding van „nieuwe Patentrekening". Vermeld ook uw naam, adres en

geboortedatum. En binnen 10 dagen krijgt u uw eerste dagafschrift!

Aan hun Patentrekening te zien
zou je zeggen van wel!

voor Twente en Oost Gelderland spaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Welh. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
WesSelerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor. Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. GossaertstMjBL - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v. Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminad^^K!5.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

In KOSTUUMS-KOLBERTS
WIEH en MHTALOHS
niet de goedkoopste, wel de beste

q rOOt h Off is mode
Nieuwstad 8, 7201 NPZutphen, telefoon 05750-1 50 10

Honderden zien uw etalage...
duizenden uw advertentie

wellcooji
Sinterklaasvoordeel
10%

korting
extra
Van 22 november t/m 5 decem-
ber a.s. geven wij op ons:
TOTALE WELKOOP assortiment
én op onze SPECIALE AAN-
BIEDINGEN uit de Welkoop
Sint Nicolaaskrant nog eens
10% KORTING EXTRA.
Vanaf maandag 2 december
t/m woensdag 4 december
a.s. zijn wij 's avonds open
tot 21.00 uur.

HENGELO (G)f Spalstraat 37, tel. 1713

RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

AUTO-KEMP Ü3 BOVAG-LID
•La ĴÉk.

/

Na een goede start van 4 maanden, kunnen wij u
tevreden meedelen, dat wij m.i.v. 1 november BOVAG-LID zijn.

VOOR U BETEKEND DIT:

Wanneer u in ons BOVAG-
bedrijf uw auto laat
onderhouden of repareren, kunt
u erop rekenen dat deze
werkzaamheden uiterst
vakkundig worden verricht. Een
BOVAG-bedrijf betekent immers
altijd de goede onderdelen,
moderne apparatuur en
vakmensen.

- Verkoop + reparatie
van elk merk auto.

- Schade - Reparatie
— Accu's, banden en uitlaten

tegen scherpe prijzen.
- Inbouw LPG
— 3 maanden

reparatiegarantie
- Op échte service

afgestemd.

Bij de BOVAG-vakman bent u zeker!
Graag tot ziens bij:

St. Janstraat 28
l l K O (l l' D l ( . K O l S l \ \ K H I N K I I

05753-
1977

Keijenborg (Gld.)



Vorden op valreep
naast Vios Beltmm
Een voetbalwedstrijd is nooit eerder
afgelopen dan het laatste fluitsignaal
van de scheidsrechter moet geklon-
ken hebben. Deze aloude voebalwet
hebben de spelers van Vorden l zich
uitstekend in de oren geknoopt.
Toen Vios Beltrum zondagmiddag nl.
vijf minuten voor tijd middels een
doelpunt van Eddy Groot Zevert de
stand op 3- 1 had gebracht gaf niemand
in Beltrum meer een stuiver voor de
kansen van de Vordenaren. Chris
Hissink dacht er anders over.
De afgelopen weken heeft Chris
Hissink, toen hij een schorsing moest
uitzitten, zich suf lopen te prakiseren
op welke wijze hij weer opnieuw in het
nieuws kon komen. Maar dan wel op
een positieve wijze. Met nog vier mi-
nuten te spelen dacht hij het antwoord
gevonden te hebben. Wil ik in de krant
dan moet ik scoren. Deze overpein-
zing gaf Chris Hissink vleugels want
met twee doelpunten in de 41e en 44e
minuut zorgde hij ervoor dat Vorden
alsnog een 3-3 gelijkspel behaalde!
Ongetwijfeld zal de neutrale toe-
schouwer meer dan kontent zijn met
deze uitslag want over het geheel ge-
nomen hadden de Vordenaren dit re-
sultaat zeer zeker verdiend.
De eerste helft werd afgesloten met de
stand 1-1 door doelpunten van Eddy
Groot Zevert en Peter Hoevers met
een fraaie kopbal. Nadat Rob Raterink
Vios twee minuten na de rust op-
nieuw op voosprong had gezet, kwam
Vorden sterk terug.
Gedurende de gehele tweede helft
leek de gelijkmaker in het verschiet
maar zoals hierboven omschreven
was het eerst Vios dat scoorde maar
gelukkig voor Vorden zorgde Chris
Hissnk voor gerechtigheid 3-3.

Afd Jeugd: Heeten A - Vorden A 1-0;
RKZVC b l - Vorden b l 2-5; Vorden
b2 - Baak b l 2-1; Lochem b3 - Vorden
b3 2-3; Vorden cl - Heeten cl 1-0;
EGW cl - Vorden c2 2-3; Vorden c3 -
Baak cl 4-1.
Programma zaterdag 23 november:
Vorden A - Zutphen A (beker); Vios.
B b l - Vorden bl; Vorden b2 - Almen
bl; Vorden b3 - Brummen b3; Wilh.
SSS cl - Vorden cl ; Longa c4 - Vorden
c2; Vorden c3 - Steenderen c2.
Zondag 17-ll-'85 uitslagen: Vios Bel-
trum l -Vorden l 3-3; Vorden 2 -Wit-
kampers 3 0-0; Sp. Neede 3 - Vorden 3
1-0; Klein Dochteren 4 - Vorden 4 0-2;
Sp. Lochem 8 - Vorden 5 0-4; Zutpha-
nia 6 - Vorden 6 0-5; Vorden 7 - SVB V 3
2-4; Vorden 8 - Voorst 7 9-2.
Programma 25-ll-'85: Vorden -
Voorst; Vorden 2 vrij; Vorden 3 -
MEC 2; Vorden 4 vrij; AZC 7 -Vorden
5; Vorden 6 vrij; Vorden 7 vrij; Vorden
8 - AZC 8.

Ratti l - Markelo l
Na een rustig begin was het Marjo
Toebes die in de twintigste minuut na
een individuele aktie de stand op 0-1
bracht. Dit was een goed voorbeeld
voor de rest van de Ratti-dames. Na
het rommelig wegwerken van de bal
aan Markelo zijde was het Gerrie
Steenbreker die met een prachtig af-
stand schot de stand op 0-2 bracht.
Vlak voor rust was het Ria Spithoven
die uit een corner de bal inkopte.
Ruststand 0-3.
Na de rust ging het duel gelijk op met
enkele kansen aan beide zijden. De
dames uit Markelo begonnen fanatie-
ker te voetballen wat na een misver-
stand aan Ratti-zijde resulteerde in
een tegendoelpunt.
In de laatste minuut was het Ria Spit-
hoven die een prachtige voorzet gaf
en deze werd ingetikt door Gerrie Be-
rendsen. Eindstand 1-4.

Winst voor Velocitas
In een goed gespeelde wedstrijd won
Velocitas thuis met 3-0 van Pandawa 2.
In de tiende minuut werd het 1-0 door
een doelpunt van Mark Rouwen. Acht
minuten later werd het 2-0 toen Fred-
dy Bos een prima combinatie met
Tonnie Jurriens afrondde. Dit was te-
vens de ruststand.
Jan Leegstra scoorde vlak voortijd het
derde Velocitas doelpunt. Daarvoor
had doelman Overzet in het Vorden-
doel enkele fraaie reddingen verricht.
De dames van Velocitas hebben tij-
dens een tournooi van Pandawa te
Zutphen een derde plaats behaald. Ve-
locitas verloor achtereenvolens met 1-
OvanGonemoenmet 1-OvanSedap 1.
Tegen Putri Maluku werd het 2-2 gelijk
gespeeld. Pandawa l werd met 1-0
verslagen, terwijl met 5-0 van Seda II
werd gewonnen. De doelpunten in dit
toernooi werden gemaakt door M.

Jansen 4 x; A. Pierik, H. Spithoven 2x
en L. Metz.
Uitslagen: Velocitas 2 - Sp. Ambon 2-
2; Velocitas 3 - Meddo 2 1-5.

Programma: vrijdag 22 noverpber
SMS - Velocitas (dames); maandag 25
november AZC - Velocitas; Velocitas -
Savodo 2 (dames); Velocitas 2 - Half-
weg 4; vrijdag 29 november: Vios 2 -
Velocitas 3; Angerlo 2 - Velocitas 2.

DAMMEN
DCV 2 - DIOS Eibergen 2
Het tweede leed puntverlies tegen
DIOS 2, een team dat nog geen punt
had gehaald deze kompetitie. Na be-
nauwde remises van Wim Berenpas
en Henk Klein Kranenbarg kwam
DIOS op voorsprong middels winst
op Gert Hulshof. Ab Wassink kon zijn
voordeel niet zodanig uitbouwen dat
de stand weer gelijkgetrokken werd, al
scheelde het bijna niets. In plaats
daarvan zette Bernard Breuker het
team nog verder op achterstand in een
dunne klassieke stand, waarin hij ge-
forceerd een schijf won. Saskia Buist
speelde remise, waarna captain Theo
Sluiter zijn agressieve partij tegen kol-
legavoorzitter Kerkdijk tot winst kon
voeren.
S. Wiersma - E. Smalen 2-0; H. Klein
Kranenbarg - M. Jacobs 1-1; S. Buist -
J. Bakker 1-1; T. Sluiter - G. Kerkdijk
2-0; A. Wassink-D. Roosenboom 1-1;
B. Breuker -J. Lippinkhoff 0-2; J. Slut-
ler - J. Helmink 1-1; G. Ier Beest - J.
Frissen 1-1; G. Hulshof - W. Bennink
0-2; W. Berenpas - H. Harenberg 1-1.

Gelders kampioenschap
In Huissen zijn de Gelderse kam-
pioenschappen 1985/86 van start ge-
gaan. In de hoofdklasse is DCV verte-
genwoordigd met oud-kampioen
Henk Ruesink en Gerrit Wassink, vo-
rig jaar als 2e geëindigd. Beide spelers
openden het toernooi met een remise
tegen resp. Klein en Geert Berends.
In de eerste klasse geeft Simon Wiers-
ma acle de presence. Middels een ly-
pezetje kwam hij al vlot een schijf ach-
ter, maar het duurde nog tol 5 uur
voordat hij zich gewonnen moest ge-
ven. Henk Hoekman won bij de junio-
ren van klubgenoot Jurgen Sluiter.

Onderlinge kompetitie
J. Masselink - H. Graaskamp 0-2; G.
Brummelman - B. Rossel 2-0; H. Wan-
sink - J. Hoenink 0-2; J. Kuin - W.
Hulshof 1-1; B. Wenlink-H. Berenpas
2-0.
JEUGD: de eindsland van de trai-
ningskompelilie was: 1. Mark Klein
Kranenbarg, na barage mei nr. 2 Mike
Voskamp; 3. Alexander Berenpas; 4.
Ton Bolder, na barrage mei nr. 5. Su-
zane Suelers. Voor een nieuwe kom-
pelilie is gespeeld:
M. Molendijk - C. Voskamp 0-2; A.
Berenpas -N. Golink 2-0; A. Berenpas
- C. Voskamp 2-0; M. Voskamp - A.
Berenpas 2-0; T. Bolder - H. Wempe 2-
0; M. Molendijk - H. Wempe 2-0; W.
Wollerink - N. Golink 0-2; M. Klein
Kranenbarg - T. Bolder 2-0.

Fietsenduro
'Graafschaprijders'
De fielscrossafdeling van de "Graaf-
schaprijders" organiseerde rond de
camping "De Reehorsl" een fielsen-
duro waaraan 85 jongens en meisjes
deelnamen. Hel parcours van 6 kilo-
meier lelde zes non-slops, een cross-
parcours van 400 meier en een accel-
leralieproef van 80 meier. De 14-jarige
Slephan Braakhekke kwam als eersle
uil de slrijd Ie voorschijn mei hel min-
sle aanlal punlen en vier ronden.
De uilslagen waren als volgl: Jongens
en meisjes t/m 7 jaar: l. Jarno Driezen;
2. Slephan Grool Nulend; 3. Niels de
G reef.
Idem 8 en 9 jaar: 1. Pieler Kinds; 2.
Niels Hilverink; 3. Elibert Sievers.
Idem 10 en 11 jaar: 1. Derk Joosl Ral-
link; 2. Frank Ridderhof; 3. Arna Lin-
nebank.
Idem 12 en 13 jaar: 1. Gerben Vrug-
gink; 2. Rudy Wijkamp; 3. Erwin Pie-
lerse.
Idem 14 en 15 jaar: 1. Slephan Braak-
hekke; 2. Jeroen Vriezekolk; 3. Ger-
ben Dorland.
Idem 16 jaar en ouder: 1. M ie re l Buil;
2. Roy Jurriens; 3. Gerard Heuver.

Volleybal Dash
Dames: SVS l - Dash l 0-3; Dash l -
Bruvoc 3-0; Hansa III - Dash II 3-0;
Dash II - Harfsen l 3-l;Dash3-Epse
l 1-2; Olympia l - Dash 4 1-2; Wilhel-
mina 2 - Dah 5 3-0; Isala 5 - Dash 5 3-0;
Dash 7 - Soci l 0-3.
Meisjes: MA 2 Gorssel - Dash 2 3-1;
MB l ABS l -Dash 10-3; MB 2Dash2
- Sp. Devenler 3-0; MC l SVS - Dash
3-0.

Heren: Dash l - ABS l 2-2; Voor-
waarts 2 - Dash 2 2-2; Dash 2 - SVS 2 3-
0; Dash 4-Almen 2 2-1.
Jongens: Wilhelmina - Dash 1-2.

Tweemaal winst
Dash dames
De dames van de Vordense volleybal-
vereniging Dash hebben Iweemaal
achlereen voor de compelilie ge-
speeld legen resp. SVS II uil Schalk-
haar en Bruvoc uil Brummen. De onl-
moeling legen SVS welke in Harfsen
werd gespeteld eindigde in een 0-3 ze-
ge. Dash had in eersle inslanlie op een
pillige legensland gerekend. De ploeg
van SVS speelde deze avond evenwel
niel slerk waardoor Dash vrij gemak-
kelijk mei 6-15,10-15 en 7-15 kon win-
nen.
Zalerdagmiddag in de sporthal Jeb-
bink Ie Vorden kreeg Dash legen Bru-
voc helemaal geen legensland van be-
lekenis. Via de selslanden 15-2, 15-0
en 15-6 werd hel een zeer eenzijdige
vertoning. Komende week slaan er
voor Dash weer Iwee wedslrijden op
hel programma. Donderdag 21 no-
vember uil legen Wilp en zaterdag 23
november Ihuis legen Hansa.

Kampioenen
'Graafschaprijders'
De kampioenen bij de Vordense mo-
lorclub "De Graafschaprijders" zijn
bekend. Op hel circuil "Delden" wer-
den de afgelopen maanden in lolaal
14 manches verreden, waarvan de 12
beste resullalen meetellen voor hel
clubkapioenschap.
In de klasse A: slarbewijshouders mo-
lorcross werd Jan Koop kampioen; 2.
Tonny Harmsen; 4. Tjeerd Slapel-
broek; 4. Rolf Ooslerink; 5. Waller
Arendsen.
Klasse B (overige rijders) l en kam-
pioen Marcel Bullen; 2. Jan Klein
Brinke; 3. Joop Wueslenenk; 4. Gerril
Berendsen; 5. Theo Pragl.
Klasse jeugd 50/80cc: l. Hans Berend-
sen; 2. Angelo Slapelbroek; 3. Gerben
Vruggink; 4. Bert Jan Teunissen; 5.
Herbert Slokkers.
Klasse 125cc: 1. Rob Grool Tjooilink;
2. Gerril Pardijs; 3. Erik van Ark; 4.
Jan Dijk; 5. Johannes van Kempen.
De kampioenen zullen lijdens de
feeslav(M|op l februari volgend jaar
worden gehuldigd.

WAT^RPOLO
Dames winnen met 9-7
van Brummen
De dames van Vorden hebben na een
zeer spannende slrijd zaterdagavond
mei 9-7 gewonnen van Brummen. De
eersle periode werd mei de sland 2-1
afgesloten. Grielje Welleweerd en
Hermien Tiessink scoorden de doel-
punten.
Nadal Brummen in de Iweede perio-
de gelijk had gemaakl nam Vorden via
Hermien Tiessink opnieuw een voor-
sprong. Bij een man meer silualie Hel
Brummen 3-3 aantekenen.
In de derde periode scoorde beide
ploegen om en om. Deze periode
werd afgesloten mei een 6-5 voor-
sprong voor Vorden dankzij doelpun-
ten van Grielje Welleweerd, Disere
Weslerveld en Jacqueline Ier Huerne.
In de laalsle periode, waarbij Disere
Weslerveld Iweemaal hel water werd
uilgezonden opnieuw een spannende
aangelegenheid. Vorden won uitein-
delijk mei 9-7 door doelpunten van
Hermien Tiessink 2x en Grielje Wel-
leweerd.

Nederlaag voor heren
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond een 4-6 nederlaag geleden
legen hel bezoekende Nalara uil Aal-
len. Doordal Mark Besselink hel wa-
ter was uilgesluurd konden de bezoe-
kers in de eerste periode vrij gemakke-
lijk een 0-2 voosprong nemen.
In de Iweede periode herhaalde zich
deze silualie zij hel dal nu Arnoud de
Koning hel waler werd uilgezonden.
Nalara liep loen uil naar 0-4. In de der-
de perode scoorden beide ploegen
Iweemaal. Voor Vorden scoorden Ru-
di Slool en Jaap Slertefeld 2-6. In de
laalsle periode brachl Han Berenpas
die in eersle inslanlie uil hel water
was gezonden mei Iwee fraaie goals
de eindsland op 4-6.

Samengestelde
wedstrijden Ryver.
'De Graafschap1

De Vordense rijvereniging "De Graaf-
schap" organiseerde zaterdag op hel
terrein van de familie Pardijs aan de
Wildenborchseweg samengestelde
wedslrijden voor paarden en ponies.
De uilslagen waren als volgl:

Paarden samengesteld: L-klasse 1.
Henk v.d. Berg mei Unix; 2. Wim
Lenselink mei Zirus.
Idem B-klasse: 1. Irma Woltering mei
Venix; 2. Annie Kornegoor mei Pan-
dora.
Idem groene klasse: 1. Albert Bielder-
man, Zeslrona; Kajsa Mens, Winner.
Ponies samengesteld L-klasse: l. Karin
Grool Jebbink, Slrawinsky; 2. Lilian
Cuppers mei Alie.
Idem B-klasse: 1. Monique Grool
Roessink mei Irene; 2. Karin Hem-
mink mei Easler.
Idem Groene Klasse: 1. Raimond
Droppers mei Queen; 2. Lianne
Bouwhuis mei Colelle.
Paarden dressuur L-klasse: 1. H. v.d.
Berg mei Unix; 2. W. Grool Nuelend
mei Norman.
Idem B-klasse: 1. J. v.d. Berg mei Ani-
la; 2. Irma Woltering mei Venix.
Idem Groene klasse: l. Albert Bielder-
man mei Zeslrona; 2. Henk Grool
Roesink mei Sasja.
Ponies dressuur L-klasse: 1. Karin
Grool Jebbink mei Slrawinsky; 2. Li-
lian Cuppers mei Alie.
Idem B-klasse: 1. Monique Grool
Roessink mei Irene; 2. Karin Ham-
mink mei Easler.
Idem Groene klasse: 1. Raymond
Droppers met Queen; 2. José Brinker-
hof mei Tacha.
Beste combinatie paarden (gevord.) H.
v.d. Berg met Unix.
Idem groen: Albert Bielderman mei
Zeslrona.
Idem ponies gevord.: Karin Grool Jeb-
bink mei Slrawinsky.
Idem groen: Raymond Droppers mei
Queen.

Flash-Vorden
Badminlonvereniging Flash-Vorden
uilslagen compelilie. Team 2 4e klasse
disricl Flash-Vorden 2 - Babo 37-1.
Team 3 5e klasse dislricl. Voor de 2e
achtereenvolgende keer is hel 3e
team van Flash-Vorden erin geslaagd
om een klinkende overwinning Ie be-
halen. Deze keer was de legenslander
"Rianlo" uil Zulphen en de wedslrijd
werd op dinsdag 5 november jl. ge-
speeld in de sporthal 'l Jebbink, alhier.
Onverwachl kon hel 3e team zijn le-
genslander goed de baas en alleen in
de 2e herenenkel en de herendubbel
kon pas na hel spelen van 3 sels de
wedslrijd in hel voordee^an Flash-
Vorden worden beslechl,^lgeen ook
geldde voor de Iweede rmYed partij.
Aanvankelijk kon Coppiëns in de eer-
sle sel zijn legenslander inviel geheel
niel de baas en verloor didMc prompl
mei 3-15, door later goeo^E anlicipe-
ren lukl hel hem in dé 2e en 3e sel zijn
legenslander de baas te blijven door
mei resp. de selslanden 15-12; 15-12 Ie
winnen. Ook de herendubbel Kaler/
Coppiëns verliep eersl slroef maar
door bekeken spel konden de heren
van Flash-Vorden nel voor sluilings-
lijd van de zaal de winsl naar zich loe
Irekken door mei resp. 12-15; 15-5 en
15-4 Ie winnen.
De dames Baars en Weslerveld had-
den geen enkele moeite mei hun le-
genslanders en zij konden de sels
door een ruim overwichl naar zich loe
Irekken door mei resp. 11-3 en 11-0 en
11-2 en 11-6 terwijl ook de damesdub-
bel geen belemmering vormde.
De uiteindelijke sland werd 8-0 in hel
voordeel van Flash-Vorden, waardoor
hel team nu 3e slaal in zijn poule van 9
teams op nog maar l punl achlersland
van de nummer 2 en mei nog Iwee
wedslrijden Ie spelen voor hel einde
van de eersle helft van de compelilie.
Hel 3e team van Flash-Vorden heeft
hel jl. dinsdag 12 november voor el-
kaar gekregen om voor de nummer 2
in de poule Ie winnen. De wedslrijd
werd in de sporthal 'l Jebbink ge-
speeld terwijl de legenslander Spees
Sjullel uil Silvolde/Terborg was. Dil
team had nog maar l wedslrijd verlo-
ren dus hel beloofde nog een moeilij--
ke wedslrijd Ie worden.
Nadal eersl de Iweede herenenkel
verloren werd volgden hierna drie
overwinningen door resp. R. Kaler,
Annel Baars en Janny Weslerveld die
resp. de eersle heren-enkel, eersle
dames- en Iweede damesenkel in de
wachl konden slepen, zodal de sland 3
legen l werd in hel voordeel van
Flash-Vorden.
Hel team van Spees Sjullel zag kans
om naderhand de herendubbel en de
eerste mixed-partij Ie winnen, vooral
de herendubbel was erg spannend en
de iweee sel kon slechls mei gering
verschil 17-15 door vorengenoemd
team worden gewonnen.
Gelukkig wonnen de dames van Flash
Vorden hun dubbel-partij en de uil-
eindelijke doorslag dienden dus hel
duo Weslerveld/Coppiëns te geven.
De mixed-partij werd een spannende
gebeurtenis, mede omdal Spees Sjul-
lel maar l punl boven hel Vordense
team slond in de poule, was hel voor
de laalsle van belang dal de wedslrijd
gewonnen werd.

Na veel inspanning gelukte hel pas in
drie sels mei 15-9, 14-17 en 15-10 de
wedslrijd naar zich loe Ie Irekken.
Einduilslag 5-3 voor Vorden.
De eerste helft van de compelilie zil
er nu op en hel 3e team van Flash-Vor-
den heeft nu elf punlen uil 8 wedslrij-
den en slaal vooralsnog op de Iweede
plaals in de poule of deze behouden-
zal worden zal mede afhankelijk zijn
Spees Sjullel op 18 november a.s. van
Poona uil Gaanderen winl.

Biljarten Kranenburg
Hel eersle team van de Kranenburgse
biljartvereniging leed mei 36-26 een
forse nederlaag in Drempl tegen De
Gouden Druif 1. Ook hel Iweede
leam kon hel Ihuis legen Excelsior 4
niel bolwerken (26-35).
Kranenburg 3 bleef op de goede weg
en versloeg Ihuis Gouden Druif 2 mei
37-31. Ook Kranenburg 4 won, dil-
maal van de Hummelose VOP 4 mei
30-35. De nieuweling Kranenburg 5
moesl mei 40-27 de eer aan Ons Ge-
noegen 5 in Baak laten.

Klubtentoonstelling
4De Vogelvriend'
De klublenloonslelling van de vogel-
vereniging "De Vogelvriend" mochl
zich afgelopen weekend in een goede
belangstelling verheugen. Vrijdaga-
vond kon de voorziller Th. Eijkel-
kamp reeds een grool aanlal leden en
belangstellenden (w.o. de ere leden
Meening en Bijenhof) verwelkomen
bij de opening.
Hel aanlal inzendingen was dil jaar
bijzonder grool. Ten opzichte van vo-
rig jaar was hel aanlal ruim 25% hoger.
De 198 inzendingen werden gekeurd
door de heren van Zwam uil Velp, Ja-
cobs uil Lichlenvoorde en Grefhorsl
uil Apeldoorn.

Na de bekendmaking van de winnen-
de vogels dankte voorziller Eijkel-
kamp de dames van de leden voor de
aankleding van de lenloonslelling, de
heren Harmsen en Bleumink voor hel
dagelijks voederen van de vogels en
verder al degenen die hadden mede-
gewerkl aan de organisalie w.o. bingo
en verloling.
Als vanouds werd waardering uilge-

sproken aan Kluvers Tolaal, die we-
derom de diverse geselecteerde dier-
voeders ter beschikking had gesteld.
De mooiste vogel, een bandvink X
roodkop, amandine, was van inzender
B. Horsting mei 91 punlen. Bij de
jeugd kreeg de grijze valkparkiel van
Harm Harmsen mei 86 punlen de eer-
sle prijs.
Opmerkelijk was dal hel aantal jeugd-
inzendingen dit jaar gering was. Al
enige jaren dingen ook de jeugdinzen-
dingen mee naar de prijzen. De mee-
ste jeugdleden echter zijn nu overge-
slapl naar de senioren. De instelling
van een jeugdklasse heeft dus wel de-
gelijk vruchten afgeworpen.
De uitslagen: Kleurkanaries; 1. H J.
Slokkink; 2. H.J. Slokkink; 3. P.J. Jan-
sen.
Enkelingen: 1. H.J. Slokkink; 2. W.
Docter; 2. Th. Eijkelkamp; 2. B. Hor-
sting. 1. C. klasse L. Harmsen; l b.
klasse L Harmsen. Derby H. Stok-
king.
Postuur: 1. W. Berendsen; 2. W. Be-
rendsen; 4. W. Berendsen. Derby: Th.
Eijkelkamp.
Bastaarden: 1. B. Horsting; 2. G.
Groot Jebbink; Derby: G. Grool Jeb-
bink.
Tropen: 1. B. Horsling; 2. W. Be-
rendsen; 2. G. Grool Jebbink; 2.
B.A.M. Horsling. C. klasse Edwin Ply-
ler.
Grasparkielen: 1. H.L. Harmsen; 2.
W. Dockler. Derby Laurens Eijkel-
kamp.
Agaporniden: 1. H.L. Harmsen, 2. W.
Bijenhof; Derby W. Bijenhof.
Grole parkieten: 1. Harm Harmsen;
derby H. Harmsen. Jeugd: 1. Harm
Harmsen; 2. Robert Kuiperij; 3. E.
Docler.
De bloemsierkunl van de dames, Ier
opfleuring van de lenloonslelling
werd als volgl beloond: Snijbloemen:
1. Mevr. Harmsen-Beks; 2. Anny
Harmsen; 3. Marianne Jansen.
Fanlasie: 1. Marianne Jansen; 2. Erna
Berenpas; 4. Gerrie Grool Jebbink.
Herfsl: Mini Jansen.

Jong Gelre
Vrijdag 22 november gaal de afdeling
Vorden van Jong Gelre schaalsen op
de kunslijsbaan Ie Deventer. Mei ver-
Irek is vanaf hel Dorpscenlrum.

Verrassingspakketten
1. E.J. Lettink, Lieferinkweg 3, Vorden
2. Erwin Broekman, het Hoge 78, Vorden
3. K.G. Idema, Reeoordweg 8, Vorden
4. L.E. Steeman, Veldslagweg 97, Vorden
5. J. Westerveld, de Stroet 32, Vorden
6. A. Eggink, Zutphenseweg 93, Vorden
7. B.J. Dijk, Vordenseweg 33, Warnsveld
8. Braakhekke, Hengeloseweg 10, Vorden
9. Elkink, Storm van 's-Gravenzandestraat 3, Vorden

10. H. Harmsen, Lekkebekje 2, Vorden
11. G. Hellewegen, 't Hoge 12, Vorden
12. A. Ellens-Bethbeder, Staringstraat 19, Vorden
13. J. Jeeninga, Molenweg 18, Vorden
14. G.M. Eggink, Zutphenseweg 88, Vorden
15. R. Schouten, Insulindelaan 8, Vorden
16. J.J. Slager, Bongerd 36, Vorden
17. S.W. Siebelink, Vordensebosweg 7, Vorden
18. G. Dimmendaal, Eikenlaan 26, Vorden
19. H. Schot, Insulindelaan 21, Vorden
20. G. Harmsen Mevr. Hoetinkhof 38, Vorden
21. A. Walgemoet, Stationsweg 15, Vorden
22. A. Wentink, Brinkerhof 60, Vorden
23. H. Arfman, Zutphenseweg 43, Vorden
24. G.H. Weekhout, Hoetinkhof 6, Vorden
25. Gerrie Elkink, Storm v. Gravensandestraat 3, Vorden
26. A. Voorhorst, B.v. Hackfortweg 8, Vorden
27. DJ. Pardijs, Wildenborchseweg 5, Vorden
28. P.C. Kramer, Het Hoge 56, Vorden
29. R.N. de Jonge, Brinkerhof 89, Vorden
30. A. Bos, Mispelkampdijk 46, Vorden
31. A. Ploeger, Hoetinkhof 18, Vorden
32. G. Nieuwenhuis, de Stroet 5, Vorden
33. Remco Docter, de Stroet 24, Vorden
34. Ida Mombarg, Nieuwstad 3, Vorden
35. W. Rietman, Zutphenseweg 80, Vorden

Vleespakketten
1. A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden
2. Fam. de Ruiter, Het Jebbink 51, Vorden
3. B. Gotink, Wilhelminalaan 20, Vorden
4. H. Menkveld, 't Jebbink 61, Vorden
5. Mevr. Lenselink, Margrietlaan 17, Vorden
6. J. v. Resteren, Jachtlust 2, Vorden
7. Berenpas, Prins Bernhardweg 13, Vorden
8. W.B. Bruggeman, Hoetinkhof 115, Vorden
9. Klijn, Deldenseweg 4, Vorden

10. Donninger, Lankhorsterstraat 5, Wichmond.
11. Bosman, Prins Bernhardweg 17, Vorden
12. J. Gr. Jebbink, Nieuwstad 36, Vorden
13. J. Korf, Het Jebbink 24, Vorden
14. C.S. Taal, Mispelkampdijk 14, Vorden
15. J.W Maalderink, Hoetinkhof 23, Vorden.


