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Gemeente Vorden ontving
Europa Nostra Prijs

Dinsdagavond werd voor de aanvang van de raadsvergadering aan de gemeente Vorden de Europa Nostra Prijs uitgereikt. De-
ze ereprijs ("Diploma of Merit") werd aangeboden door de heer de Zwaan. Deze vertelde dat Europa Nostra een europese in-
stelling is die zich beijvert voor het behoud van cuttuur-historische monumenten in Europa.
"U hebt deze prijs gekregen voor de bewonderenswaardige restauratie van het oude kasteel Vorden en het geschikt maken
voor het gebruik als het gemeentehuis. U hebt het gebouw voor verval behoed", aldus de heer de Zwaan, die vervolgens het di-
ploma aan burgemeester Vunderink overhandigde.
Burgemeester Vunderink zei in zijn dankwoord het als een grote eer te beschouwen deze prijs te i^zen ontvangen. "Dank zijn
wij verschuldigd aan architekt Heineman (die ook aanwezig was), de heer Dubois, die een groiiBl speelde bij het verkrijgen
van de benodigde subsidies, de hoofdaannemer, onderaannemers, eigen personeel en vele anderen", aldus burgemeester Vun-
derink.
De raad bracht hij eveneens dank dat zij het heeft aangedurfd dit projekt te starten, zonder dat er zekerheid bestond over de'
verkregen subsidies. "Het is een zware dobber geweest. Zou men zich dit wel realiseren in Den Haag?" zo vroeg hij zich af.
Burgemeester Vunderink hoopte dat de overheid in de toekomst nog meer gewicht zal toekennen aan historische monumen-
ten. Hij wees in dit verband op kasteel Onstein, waar momenteel nog geen geld voor is.

Toneelgroep Graficus uit
Apeldoorn bracht goed toneel
De Apeldoornse toneelgroep "Graficus" heeft zaterdagavond voor een redelijk
bezette zaal van het dorpscentrum te Vorden "Droom van een midzomernacht"
opgevoerd.
Een klassiek blijspel geschreven door William Shakespeare in 15%. Een ongetwij-
feld bij velen bekend stuk dat ook werd opgevoerd bij het huwelijk van Beatrix en
Claus. De uitvoerenden waren toen leden van de Haagse Comedie.
"Graficus" uit Apeldoorn liet zaterdagavond zien dat ook amateurs tot een goede
toneelprestatie in staat zijn.

De medespelenden van deze toneelgroep
gaven blijk de rollen goed ingestudeerd
te hebben. De vaak zeer lange dialogen
in dit klassieke blijspel kwamen uitste-
kend tot hun recht, ongetwijfeld een
kompliment voor regisseur Jan Hen-
driks.
Aan de grimering, verzorgd door Jop

van Neck was veel aandacht besteed.
Hetzelfde kan gezegd worden van de
kostumering. Fleurige kleding, een pri-
ma omlijsting van het geboden spel.
Het verhaal speelde rondom het huwe-
lijk van Thaseus, de vorst van Athene,
die ging trouwen met zijn voormalige
aartsvijandin Hyppolyte. Wel, er onsta-

a.s. vrijdag en zaterdag

Jonge Florijn

13,95
Slijterij Smit

onden allerhande liefdesverwikkelingen
van opperst gelukkig tot diepe droefe-
nis.
Zoals te doen gebruikelijk in "sprook-
jes" ook in dit blijspel van Shakespeare
een gelukkige afloop. De kuiture kom-
missie uit het bestuur van de Stichting
Dorpscentrum te Vorden, die deze
avond organiseerde, bood alle
spelers(sters) een rode roos aan.
Opmerkelijk dat veel jongelui deze to-
neelavond bezochten.

'

Ê!
N^S

^

y% •

'a oemeeniemeuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur

^^ wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur weihouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
r 14.00- 15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Algemene Basis Opleiding (A.B.O.)
2. Bekendmaking verlenen van een Hin-

derwetvergunning.

Algemene Basis Opleiding (A.B.O.)
In het voorjaar van 1981 zal in de pro-
vincie Gelderland weer een groot aantal
Algemene Basis Opleidingen (A.B.O.)
van start gaan. Het doel van de op-
leiding is de cursisten voor te bereiden
op het volgen van een sport-technische
vervolgopleiding, een opleiding tot
jeugdsportleider of een opleiding tot
recreatiesportleider A.
Toelatingseisen voor deze cursus zijn
o.a.: de leeftijd van 16 jaar hebben be-
reikt, ervaring in een sport of spelsitua-
tie of de bereidheid deze ervaring op te
doen.

Geïnteresseerden kunnen zich voor na-
dere inlichtingen (cursusomvang, cur-
susplaatsen, vrijstellingsnormen etc.)
wenden tot de heer J. Gaasbeek,
afdeling Sociale Zaken en Welzijn ter
gemeentesecretarie alhier.

Bekendmaking verlenen van een Hin-
derwetvergunning
Hinderwet
Burgemeester en wethouders van Vor-
den gelet op artikel 31 van de wet alge-

mene bepalingen milieuhygiëne, maken
bekend, dat door hen onder diverse
voorwaarden om gevaar schade of
hinder voor de omgeving te onder-
vangen, op 18 november 1980 vergun-
ningen is verleend naar aanleiding van
de aanvraag van de heer G.J. Hendrik-
sen te Vorden voor een nieuwe, de gehe-
le inrichting omvattende, vergunning in-
gevolge de hinderwet voor een veehou-
derij met mestopslag alsmede opslag
van dieselolie en een propaaninstallatie
op de percelen, plaatselijk gemerkt
Wiersserbroekweg 3, kadastraal bekend
als gemeente Vorden, sectie D, nr. 473
en 474 (oud) sectie D, nr. 2004 en 2006
(nieuw).
De beschikking en alle ter zake zijnde
stukken liggen ten gemeentehuize, De
Horsterkamp 8 ter inzage en wel van 28
november 1980 tot 30 december 1980,
elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
en van 14.00 uur tot 16.30 uur en elke
maandag van 18.00 uur tot 21.00 uur. 's
Maandagsavond in het Dorpscentrum.
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de
wet algemene bepalingen milieuhygiëne
staat t/m 29 december 1980 beroep open
bij de Kroon voor: a. de aanvrager; b.
de betrokken adviseurs; c. degenen, die
overeenkomstig artikel 20,21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van
de wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben inge-

bracht; d. enige andere belanghebben-
de, die aantoont dat hij/zij redelijker-
wijs niet in staat is geweest overeen-
komstig artikel 20,21 of 22, tweede lid,
of 28, eerste lid, onder c, van de wet al-
gemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met
toepassing van artikel 60a van de wet op
de raad van state een verzoek wordt ge-
daan tot schorsing van de beschikking
dan wel tot het treffen van een voor-
lopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht
aan Hare Majesteit de Koningin en
worden gezonden aan de Raad van
state, afdeling voor de geschillen van
Bestuur, Binnenhof l, 2513 AA 's
Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voor-
lopige voorziening moet worden gericht
aan de voorzitter van de afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad
van state.
De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.
Datum 27 november 1980.
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
de burgemeester, M. Vunderink
de secretaris, J. Drijfhout

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Intocht Sint Nicolaas
Opgewacht door bestuursleden van de
Vordense winkeliersvereniging is Sinter-
klaas zaterdagmiddag met zijn vijf pie-
terbazen feestelijk ingehaald. De Sint
arriveerde per trein waarna hij overstap-
te op andere P.K.'s namelijk een schim-
mel. Ondanks zijn ver gevordere leeftijd
klom de Sint zeer lenig in het zadel.
Hierna maakte hij zijn tocht door het
dorp. Het muziekkorps "Concordia"
compleet met majorettes begeleidde de
Goedheiligman.
In het dorpscentrum werd hij
verwelkomd door burgemeester Mr. M.
Vunderink. Deze toonde zich verheugd
dat de Sint weer eens op zijn schimmel
aankwam.
Na een kort toespraakje, waarbij bleek
dat de Sint goed is ingevoerd in het we-
reldjt van het "paardevolk" te Vorden,
werd hij toegezongen.
In het dorpscentrum waren vele kinde-
ren aanwezig. Sint en de Pieten bleven
hier een poosje gezellig bij de jeugd om
vervolgens naar de Kranenburg te ver-
trekken om ook daar de kinderen te be-
groeten.

Zilveren koorzanger
H. Wiggers gehuldigd
Vanwege het feit dat hij 2f^Br als lid
van het r. k. zangkoor Cantemus
Domino te Kranenburg de wekelijkse
eucharistie- en liturgievieringen hieip
opluisteren, is de heer H. Wiggers
(Kranenburg) ^^ sldigd.
Zaterdagavond om half zesflBd in de
Christus Koningkerk aan Het lebbink
mede ter gelegenheid van het jaarlijkse
Caeciliafeest van het koor, de jubilaris
en zijn familie in de bloemetjes gezet.
Pastoor van de Werf had in zijn toe-
spraak grote waardering voor de tijd en
moeite, de instelling en inzet van de heer
Wiggers, hij bezocht ook trouw de
wekelijkse repetities. Na afloop van de
plechtige Gregoriaanse mis speldde de
voorzitster van het koor mevr. L. Over-
mars, de heer Wiggers de zilveren speld
op van de Nederlandse Gregoriusvereni-
ging, die verleend wordt bij een zilveren
jubileum. Ook de bijbehorende oorkon-
de en draagmedalje werden hem over-
handigd.
In zaal Eijkelkamp op het Medler werd
nadien tijdens de feestavond van het
koor, de jubilaris nogmaals naar voren
gehaald. Mevrouw Over mar s had grote
waardering voor hem: "als oud-voorzit-
ter van het koor en ook tijdens de repe-
tities en bijeenkomsten hebt u uw beste
beentje voorgezet. Door uw goede
humeur wist u altijd een juiste toon te
vinden". De heer Wiggers ontving een
geschenkbon, mevrouw Wiggers
bloemen. Voor hun verdiensten voor
het koor mochten ook de oud-voorzit-
ster mevrouw Tr. Tolkamp-Groot Kor-
melink en dirigent-organist de heer T.
Wissink een waardebon in ontvangst ne-
men.
De avond werd verder op gezellige wijze
doorgebracht.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

federatie wordt gestuurd met daarin een
aantal voorstellen van de zijde van het
college. De heer Lichtenberg wenste de
inhoud van de brief woensdagavond
nog niet kenbaar te maken.
Verder beloofde de wethouder dat hij
voor l februari 1981 wat meer duidelijk-
heid zal verschaffen ten aanzien van het
beleid van de muziekschool. Volgens de
heer Stoltenborg moet gezien het
financiële aspekt dat er voor de
gemeente Vorden aan vast zit, de zaak
zo snel mogelijk worden doorgelicht.

Keukenaanbieding

HOLTSLAG RUURLO

zie elders in dit blad

Wethouder Lichtenberg;
"Subsidie voor Zutphense
zwembad discutabel"
Tijdens de openbare vergadering van de
commissie Sport en Cultuur deelde de
heer A.J. Stoltenborg (PvdA) mede dat
hij had vernomen dat verenigingen uit
Vorden niet behoeven te rekenen op
uren in het overdekte zwembad te
Zutphen. Wethouder A.J. Lichtenberg
was het met Stoltenborg eens dat in een
dergelijke situatie de 5000 gulden die de
gemeente Vorden voor dit zwembad op
de begroting heeft staan discutabel is.
Eveneens naar aanleiding van een op-
merking van de heer Stoltenborg deelde
de wethouder mede dat er deze week
nog een brief aan de Vordense sport-

Advent
Het kerkelijk jaar 1980 is (bijna) voor-
bij. Zondag j.l. was het de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar. Het nieuwe
jaar begint volgens de kerkelijke kalen-
der op a.s. zondag 30 november, de Ie
adventszondag.
In de kerken merk je het: we horen het,
we zingen er van, we vieren het. En ver-
der, daarbuiten...? Licht? Vrede? Toch
is er voor goed een begin gemaakt!

Dienst van Schrift en Tafel
In de Hervormde dorpskerk zal de kerk-
dienst op de Ie Adventszondag (a.s.
zondagmorgen 30 november) een dienst
zijn Schrift en Tafel:
Woordverkondiging en viering van de
Maaltijd van de Heer.

Er zijn er nog
Bij de uitgangen (of ingangen) van de
dorpskerk liggen nog om-mee-te-nemen
en thuis te gebruiken spaarkartonnetjes
en folders voor de aktie GAST AAN
TAFEL. Ze zijn ook verkrijgbaar bij de
koster van de kerk: Kerkstraat 15 en
ook op het adres: Ruurloseweg 19.

DE Raad van Kerken
Vorden-Kranenburg
Graag geven we twee berichten door van
de plaatselijke Raad van Kerken, waarin
vertegenwoordigd zijn de beide R.K.
parochies, de Hervormde gemeente en
de Gereformeerde kerk:
A. Tijdens een vorige week gehouden
vergadering van de Raad van Kerken
werd, na voorafgaand overleg, besloten
de Advents-Kerstdienst te houden op de
avond van de laatste, de vierde Ad-
ventszondag; zondagavond 21
decmeber in de Hervormde dorpskerk.
Aan deze bizondere dienst hoopt mee te
werken het Kranenburgse Kerkkoor
"Cantemus Domino" onder leiding van
de heer A. Wissink.
B. De Raad van Kerken te Vorden-
Kranenburg heeft besloten om de
bekende kerstcollekte dit jaar te houden
in de week van 8t/m 13 december.
In deze week gaan weer vele vrijwilligers
uit de samenwerkende kerken op pad,
om huis aan huis geld in te zamelen voor
de kerstaktie van de Vordense kerken en
om u (gratis) een kerstnummer aan te
bieden van het oecumenische tijdschrift
Open deur/Goede tijding. De opbrengst
is wederom bestemd voor een feestelijke
kerstgroet aan alle hoog bejaarde, ern-
stig zieke en chronisch zieke Vorde-
naren en aan alle inwoners van de
Vordense verpleegtehuizen en het Be-
jaardencentrum. Deze kerstgroeten in
de vorm van fruitbakjes worden op
dinsdag 23 december door een groot
aantal vrijwilligsters eerst gemaakt en
vervolgens bezorgd.

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 30 november, 10.00 uur, ds. J.
Veenendaal, Dienst van Schrift en Tafel
(Ie adventszondag)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 30 november, 10.00 uur, ds. A.
van Vliet, Eibergen, 19.00 uur, ds. J. R.
Zijlstra

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 29 en zondag 30 november
dokter Vaneker. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 29 en zondag 30 november: J.
Pieterse, Doetinchem, tel. 08340-35700
en N.J. Edens, Vorden, tel. 05752-1453
Za/zo spreekuur voor spoedgevallen
van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 29 november 12.00 uur tot
maandag l december 07.00 uur, dokter
Warringa. Komende week en avond- en
nachtdienst ook dokter Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Bellen vóór
half negen.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink, spreekuren, maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel,
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag,
dindsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastan-
jelaan 15, Hengelo (G), tel. 05753-2345.

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

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. bd|
u het alarmnummer: 055-664455.
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Z998
500gram

VARKENSROLLADE
kilo...

TARTAAR
kilo 995
HAAS- OF
RIBKARBONADE
heel kilo.

RAUWE HAM

SCHOUDERHAM

SNIJWORST

100gram 189

...100gram 98

...100gram 79

MAANDAG 1 DECEMBER:

HACHEEVLEES SOOgram 498

DINSDAG 2 DECEMBER:

HIPS (bovenbeen) kilo 398

WOENSDAG 3 DECEMBER:

GEHAKT(h.o.h.) kilo 648

groenteman

NU VOLOP MANDARIJNEN ETEN
25 heerlijke

CLEMENTINES 495
Extra mooie

WITLOF halve kilo 168
Export kwaliteit

COX ORANGE 5 x 14 kilo 295
VOOR MOEDER OF OMA EEN SPECIALE ST. NICOLAAS
AANBIEDING

2 PRACHTIGE CYCLAMEN
vol knop, diverse tinten Ö

PRACHT ORCHIDEE in kado verpakking 275

MAANDAG 1-12

500 gram

ZUURKOOL
uit het vat 48

verpakt 58

DINSDAG 2-12

1 kilo
gekookte

BIETJES
128

WOENSDAG 3-12

500 gram panklare
gesneden

RODE KOOL
68

BAILY'S IRISH CREAM
+ gratis glas 1

perflesnu l

BLACK PRINCE

WHISKY
+ gratis glast
per fles
nu...

MISPELBLOM

BRANDEWIJN

1395 a, 1495

.«_.. «•• ZUTPHEN - BORCÜLO • HENGELO (GLD.)
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN
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FRIESE VLAG

HALVAMEL
KOFFIEIYIELK

A 98

fles 0,5 liter
geen 162 of 149

MAARNU

IERAOOO

Parapers)

>aka
PASGEB. (groen) 895

30 DAG. (rood) 945
24 SUPER (oranje) 875
12 NACHT (blauw) 525
12 PEUTERS (paars) 495

voor drogere,blije babies elke dag en nacht]

DUYVIS'

BROSNOTENl
van 199voor... l

MARS OF MILKY WAY
MINI'S

grote baal
van309voor

BAK-EN BRAAD

CROMA
pak _ 4
geen 88 of 79 ƒ
maarnu

ROZIJNEN
zak 9 doosjes
van165voor

SMELIK

TOMPOEZENMIX
pak
van295voor 249
W.K.

LEKKERBEKJES
triopack
van179voor

CAVEAU WIJN
ROOD-WIT- .__.,_
ROSÉ X /R
fles nu O f W

SLAGROOM

MOORKOPPEN
doos 4 stuks
van535voor

ROOMBOTER

AMANDEL-
LETTER
500 gram
van795voor.

ROOMBOTER

?cwEJ"40°9ram

Lblltn van395voor

Voor St. Nicolaas

295
GROLSCH PILS
PULLEN
krat20fles... 1340

475
TARWEROGGE
800 gram
gratisgesneden

GOUDSE KAAS
V.V. JONG
heelkilo 798

JOLLY

MANN«}UIN
KWARK
3 smaken ^
170 gram l
van165voor... l

UNOX

SMAC
blik 200 gram
van 198 voor..

Voor St. Nicolaas

FRESH-UP
AFTER SHAVE
depper -»-
koordzeep
in geschenk-
verpakking
van 1395 voor

NIVEA

CRÈME
BAD

500 ml
van 598 voor

449
OLD SPICE

KOORDZEEP
geschenkverpakking
van825voor 579
POPPY CAR

AUTO
van 1395voor 895

GREENSPOT
LIMONADE
ZONDER PRIK * f\f\
1 literfles U
van139voor.... l \J+J

DREFT AFWAS
flacon 400 gram
van 198 voor..

ZEEUWS MEISJE

pak 250 gram
van 66 voor...

MODELLA

POPPENHUIS-
MEUBELEN
6 assorti
van995voor 595

EMIL

PLUCHE
BEER
80 cm groot
van 3195
voor... 1795

THEESERVIES
OP DIENBLAD

595div. kleuren
van895voor..

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG RECLAMES GELDIG VAN 27 NOV. T/M 3 DEC. 1980



Als tweede spruit
van het gezin,
vul ik mijn naam

PATRICIA in.

Patrick is mijn broertje,
Erna en Dick Buunk mijn
mamma en papa.

Vorden, 20 november 1980
De Haar 12

Hallo,

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is

MARK

Mijn ouders zijn:
Tonny en Trudy Haver-

kamp
23 november 1980
ben ik geboren.

Vorden, Het Kerspel 18

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

EDWARD

Hendrikus Haaring
Sini Haaring
Marco

23 november 1980
7255 M B Hengelo (Gld.)
Beunksteeg 4

Voor de vele blijken van be-
langstelling na het overlijden
van onze lieve moeder, be-
huwd en overgrootmoeder

J.P. Kerkhoven-Koemans

betuigen wij onze oprechte
dank.
Uit aller naam:
M.J. Maissan-Kerkhoven

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en ka-
do's welke wij bij ons 50-jarig
huwelijk mochten ontvangen,
zeggen wij u hartelijk dank.

D. Norde
G. Norde-Norde

November 1980
7251 AS Vorden
Prins Clauslaan 1

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felici-
taties, bloemen en kado's, die
ons 20-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

G.J. ten Bokkel
J.G. ten Bokkel

Wissels

Vorden, december 1980
Beunkstege 1

Rijdt Fongers
trommelrem, 3 versn. uitv.
model Ascot /601,-
modelBato f660,-

Barink Nieuwstad 26 Vorden
Ook voor uw reparaties

Op zaterdag 6 december hopen wij met onze dochter
ons 12'/2-jarig huwelijk te herdenken.

D. HOLTSLAG
D. HOLTSLAG-EELDERINK

Receptie van 20.00 tot 21.30 uur in zaal "De Herberg"
Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden, Hilverinkweg 1

Vrijdag 28 november a.s. hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen, ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

J.H.J. LANGENHOF
W.G.M. LANG EN HOF-NOTTEN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 - 17.00 uur in
zaal "den Bremer", te Toldijk.

Molenkolkweg 20
7221 AJ Steenderen

(REKTIFIKATIE)

BETALING KONTRIBUTIE

Groene Kruis
U kunt vanaf heden uw kontributie voor
het jaar 1981 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
postgiro nr. 84 79 03 ten name van het
Groene Kruis te Vorden.

De kontributie bedraagt
f ao,- per Jaar.

Wordt u na 1 maart een kwitantie aangeboden, dan
komt er f4,- administratie- en inkassokosten bij en
betaalt u f 44,-.

Vordens Tennis Park
Tennisvereniging Vordens Tennis Park

zoekt voor seizoen 1981

MEDEWERKER/STER
(65 + geen bezwaar)

voor beheer clubhuis/annex kantine.

Inlichtingen:
secretariaat V.T.P. Henny Wempe, Het Vaarwerk 17,

Vorden, telefoon 2082 (werkdagen na 18.00 uur)

Verpleeginrichting Huize "het Enzerinck"

De verpleeginrichting Huize "het Enzerinck" houdt
op vrijdag 28 november a.s. van 15.00 tot 20.00 uur in
het souterrain van "Villa Nuova", Zutphenseweg 73,
alhier, een

VERKOOPMIDDAG
voor artikelen, welke door de bewoners zijn vervaar-
digd in de afdeling bezigheidstherapie. Ook dit jaar is
er weer een grote sortering van allerhande leuke din-
gen.
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld, omdat uw be->
langstelling onmisbaar is voor de voortzetting van dit
voor onze bewoners zo belangrijke werk.

POSTBUS 154 / 7470 AE GOOR

TELEFOON 05470-4105-4175

Bent u 12'/2 of 25 jaar getrouwd?

Gratis verrassingspakket + waardebonboekje

Bel hostess: 05734-501 tussen 18.00-20.00 uur

De Chr. Muziekvereniging

SURSUM CORDA
dankt allen, die hebben meegeholpen om het 50-jarig

jubileum tot een onvergetelijk feest te maken.

Het bestuur

Koopavonden voor St.
Nicolaas

Maandag 1 december tot 21.00 uur
Dinsdag 2 december tot 21.00 uur
Woensdag 3 december tot 21.00 uur
Donderdag 4 december tot 21.00 uur
Vrijdag 5 december tot 16.00 uur

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

Vrijdagavond 5 december 1980
(St. Nicolaasavond)

gesloten zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avond-
openstelling van 5 december 1980 ver-
plaatst naar
DONDERDAG 4 DECEMBER 1980

DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN

Wil diegene die zich, voor dé
fam. Nijenhuis heeft opgege-
ven voor het familievoetbal
van 20 december a.s. in Hen-
gelo zich opnieuw bij mij aan-
melden.
Bij voorbaat dank. Fred Fran-
sen, de Bongerd 3, Vorden

Met spoed gevraagd: woon-
ruimte voor 2 personen,
voor ongeveer 2 jaar.
Telefoon 05752-1859

Gevraagd: automobilist die
's middags na schooltijd,
tijdelijk een jongen mee wil
nemen van Lochem naar
Vorden.
Telefoon 2215, Christinalaan
14

De heer Jan te Veld, wonen-
de te Roden (Dr.), tel. 05908-
15479, zoekt iemand uit
Vorden van dezelfde lich-
ting (OD), diensttijd nov.-
dec. 1948 in Schoonhoven.

Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 1 ochtend per week
Mevr. Visser, De Steege 40

Voor timmer- en metsel-
werk.

Bouwbedrijf HARMSEN
Schoolstraat 6-8, Vorden
Telefoon 05752-1486

Uiterst voordelige
aanbiedingen in keukens

en tapijt.

DOE-HET-ZELF-CENTRUM
HARMSEN

Schoolstraat 6-8, Vorden
Telefoon 05752-1486

Verkoop staatsloten
maandag 1 december

STAATSLOTEN
Afhalen uitsluitend 's mor-
gens van 9-13 uur en 's mid-
dags van 17 - 19 uur.

JEUGDSOCIËTEIT VORDEN

SRI Dl VI D

Geschenk-ideeën voor
de Sint

Stereo/tuner versterker
met ingebouwde cassette deck
Uitgangsvermogen 2 x 20 Watt

STC
henseweg 4, Vorden

telefoon 2367
Frontlader cassette deck

Draagbare radio's

Cassette recorders

Wereldontvangers
met 27 MC-band, vanaf 199,-

Stereo radio recorders
vanaf l uu.

Koptelefoons Begriffdes
Vertrauens

Microfoons

Kornett color 4601
Algemeen Ziekenfonds
"Oost Gelderland - Zuid Overijssel" OGZO

Aan onze verzekerden in Vorden wordt
medegedeeld, dat het taxibedrijf Klein
Brinke v.h. Tragter, Zutphenseweg 85,
tel. 1256 is aangewezen voor hun zie-
kenvervoer op medisch voorschrift.

Meldingen voor vervoer dienen aan ge-
noemd adres te worden gericht.

Reg. Ziekenfonds O.G.Z.O.
Goor

* 66 cm Heliochrom beeldbuis

* Ideal-Color knop

* 12 programma's

Prijs 1698,-
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

a.s. woensdag

FILMAVOND
aanvang 20.00 uur

a.s. zaterdag

SINTERKLAASAVOND
zaal open 20.00 uur

De Sint is weer in Vorden
Hij proefde reeds die heerlijke
speculaas van

Warme Bakker OPLAAT
U ook?

Wij maken:
dik speculaas
gevuld speculaas
speculaaspoppen

Bestelt u vroegtijdig voor de 5e december?

TELEFOON 1373

Modieuze kilt

in zuiver wol
diverse ruitdessins

139,-
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

VELE PRIJZEN EN GRATIS REIZEN
DAT BIEDEN U DE VORDENSE WINKELIERS IN DEZE GROOTSE ST. NICOLAAS AKTIE

OP! ^oe nu uw s'nt' ^erst en anc'ere aankopen bij de in de gemeente Vorden gevestigde
winkeliers, ze doen allemaal mee. En of u nu een paar pakken koffie koopt of iets kostbaars,
zij geven u graag en gratis bonnen waarmee u kunt meedingen naar een van de vele prijzen
en alle gewonnen prijzen worden u thuisbezorgd.

De tweede reis naar Parijs werd gewonnen door mw. Jansen-Rouwenhorst, Sarinkdijk
U doet nu toch ook mee. Wij hebben nog 3 reizen te verloten. 3e trekking donderdag 27 november,

VORDEN BIEDT U
EEN ST. NICOLAAS AKTIE VAN 13 NOV. T/M 6 DEC.
EEN UNIEK EN KOMPLEET KOOPCENTRUM
GEZELLIGHEID EN ECHTE BEDIENING
VEEL PARKEERRUIMTE BIJ IEDERE ZAAK
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CONTACT TWEEDE BLAD
Donderdag 27 november 1980
42e jaargang 39

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Landbouw mechanisatiebedrijf
opende haar poorten te Vorden

Aan de Industrieweg 13 opende LMB haar nieuwe bedrijfspand vorige week don-
derdag. De heer drs. J. P. Bosch, direkteur van B. V. Techno-Import te Rotterdam
verrichtte de officiële opening.
Tevens werden de moderne David Brown/Case landbouwtrekkers, land- en tuin-
bouwmachines en gereedschappen tentoongesteld. De LMB vertegenwoordigd
verder hydraulische kranen en laders en Dalla/Bona, Braud maaidorsers, Jones
opraappersen, Barrault-Lepine bietenoogstmachines enz. enz.
De heer G. Verbeek kan u alles haarfijn uit de doeken doen en is gaarne bereid u
een en ander te demonstreren.
Wij wensen de LMB veel sukses in Vorden.

Winterserie "De Baakse Beek"
Het is weer zover... u kunt weer aan de wandel! De in het vorige seizoen door de
NCWB georganiseerde serie winterwandeltochten - samengebracht onder de naam
Winterserie "De Baakse Beek" -is bij de wandelaars zo goed in de smaak gevallen,
dat besloten werd met het organiseren van deze winterwandeltochten door te
gaan.

De routes zijn 7, 14 en 21 km lang (naar
keuze) en zij zijn gekenmerkt door het
begrip "puur natuur".
Gestart kan worden op zaterdag, 29 no-
vember: bij restaurant-café "De
Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo; op
zaterdag, 27 december: bij restaurant-
café "De Herberg", Dorpsstraat lOa te
Vorden; op zaterdag, 17 januari: bij
restaurant-café "De Luifel" te Ruurlo.
Degenen die de drie winterwandeltoch-
ten voor het eerst met sukses volbren-
gen, ontvangen een exklusieve herinne-
ring bestaande uit een lintdrager met
een lang lint en daarop een gesp met een
afbeelding van de Baakse Beek; zij die

voor de tweede maal de Winterserie
"De Baakse Beek" volbrengen, ontvan-
gen een vervolg-gesp, eveneeens met een
afbeelding vanuit het gebied waar men
gewandeld heeft.

Mocht u één keer verhinderd zijn, dan
kunt u om een serie van drie wandel-
tochten vol te maken nog deelnemen
aan een wandeltocht van de parallel lo-
pende winterseries "Twente" en "Sal-
land". Daarover kunt u bij de VVV's te
Ruurlo en Vorden en op het adres Din-
kelstraat 13, 7555 KM Hengelo (Ov.),
telefoon 074-425922, nadere inlichtin-
gen ontvangen.

VOETBAL

Vorden ten onder tegen
SDOUC uit Ulft
In Vorden hebben ze zondagmiddag de
aanstaande kampioen SDOUC uit Ulft
aan het werk gezien. De kompetitie
duurt weliswaar nog lang, maar
SDOUC is ongetwijfeld de beste club te-
gen wie de geelzwarten tot dusver
hebben gespeeld.
Toch moeten we de Vordenaren, on-
danks de 1-5 nederlaag een kompliment
maken, want ook Vorden kan op een
goed gespeelde wedstrijd terug zien. Dat
de nederlaag wat hoog is uitgevallen
vindt zijn oorzaak in het feit dat de
thuisclub bij een 1-2 achterstand met
aanvallend voetbal probeerde langszij te
komen. Helaas hadden kopballen van
Eddy Hiddink en Bennie Wentink geen
kracht genoeg om doelman Kraane te
passeren. Op dat moment bleek echter
dat SDOUC over twee voortreffelijke
spitsen beschikt.
Spelers als M. Reuzer en Overbeek blij-
ken een goede neus te hebben voor
counter-voetbal. Doordat de Vordense
defensie wat al te ver was opgedrongen
slaagden deze twee spelers erin om geza-
menlijk 5x te scoren.
Het tweede SDOUC doelpunt was er
een uit het boekje. Op rechts speelde
Eddy Zwarts Klein Brinke uit waarna
Reuser heel beheerst scoorde. De derde
goal gescoord door Overbeek mocht er
ook zijn. Ter hoogte van de middellijn
pikte hij een afgeslagen bal op, maakte
een paar schijnbewegingen, rukte regel-
recht op richting doelman Harms, weer
een schitterende schijnbeweging, Harms
volkomen uit positie en daarna een be-
keken doelpunt. Trainer Ab Fleming
behoeft zich echter geen zorgen te ma-
ken. Gezien de wijze waarop enkele
jeugdige spelers (ik denk bijvoorbeeld
aan Richard Bargeman) deze middag
speelden dan kan het niet anders of Vor-

den zal in de toekomst nog een tegen-
stander zijn waar veel ploegen het erg
moeilijk mee zullen hebben.

uitslagen v.v. Vorden
zaterdag 22 november
Neede Ao-Vorden Ao 0-2, AZC Bl-
Vorden BI 3-7, Vorden B2-Warnsveld
BI 1-4, Vorden C l-Hercules Cl 0-1,
Erica C3-Vorden C2 1-1, Vorden C3-
HerculesC20-12
Zondag 23 november
Vorden-SDOUC 1-5, Vorden 3-De
Hoven 0-1, Vorden 5-K1. Dochteren 3 0-
0, Oeken 6-Vorden 7 0-5, Vorden 8-
SHE5 1-2.

Programma 29 november
Vorden Ao-AZSV Ao, Vorden Al vrij,
Vorden Bl-Zutphen BI, Eefde Bl-Vor-
den B2, Voorst Cl-Vorden Cl, Vorden
C2-Gazelle C2, Lochem C3-Vorden C3.
Programma 30 november
Eibergen-Vorden, Vorden 2-Ruurlo 2,
SHE 3-Vorden 3, Vorden 4-De Hoven
4, Oeken 4-Vorden 5, Vorden 6-Erica 7,
Vorden 7-AZC 6, Be Quick 7-Vorden 8,
KSH 4-Vorden 9

Warnsveldse Boys - Ratti 8-2
Ratti uit Kranenburg-Vorden heeft in
Warnsveld een grote 8-2 nederlaag moe-
ten slikken tegen een vooral na rust
sterk Warnsveldse Boys-team.
Het begin leek hoopvol voor de Rat-
tianen, daar Wim Koers al in de tweede
minuut de score opende uit een directe
vrije trap: 0-1. Na zeven minuten lag de
gelijkmaker in het net; uit een hoek-
schop van de linkervleugel wist voor-
stopper R. Daayer te scoren: 1-1. Na
een half uur wist Jolink, die een fraaie
voorzet vanuit het midden kreeg aange-
speeld, twee Ratti-spelers te passeren en
de stand was 2-1. Nog voor rust scoorde
Vincent Jansen het derde doelpunt van
de Boys: 3-1.
Niet lang na de hervatting wist opnieuw
Koers gebruik te maken van een fout in
de Boys-verdediging. Hij schoot de
stand naar 3-2. De thuisclub kreeg hier-
na steeds meer een overwicht; toen Tjal-

links uit een hoekschop de bal te pakken
kreeg was zijn schot op het doel te
machtig voor Joh. Huitink, die het leer
moest laten glippen: 4-2. Een strafschop
voor de Boys - vanwege het "vloeren"
van Jansen - werd door V. Mouw inge-
schoten: 5-2. In de zeventigste minuut
passeerde invaller Van de Laan de Ratti-
doelman voor de zesde keer: 6-2,
waarna Tjallinks de stand op 7-2 bracht.
Invaller v.d. Laan werd in de laatste
minuten in het strafschopgebied onre-
glementair ten val gebracht, de
strafschop van Vincent Jansen bracht de
eindstand hierdoor op 8-2.

Damesvoetbal
Ratti l - Markelo l
Ratti begon na 2 weken rust vol goede
moed aMtdeze wedstrijd. De Ie helft
verliep ̂ Pet begin erg rommelig, maar
na veel onbenutte kansen kreeg Marjo
via een voorzet van Anitav toch de
mogelijkheid om te scoren, 1-0.
voor rust scoorde Brigitte, 2-0. De 2e
helft was net 10 min. aan de gang toen
Marjo ^^r een hoekschop weer scoor-
de 3-0.̂ ^ goed doorgaan van Lisette
scoorde zij 4-0. Markelo had enkele
uitvallen maar door het goede werk van
de achterhoede kwamen zij niet tot sco-
ren. De eindstand werd 5-0 door een
mooi doelpunt van Brigitte.

Uitslagen s.v. Ratti 22 en 23 november
afd. jeugd: s.v. Ratti Al-SVBV Al 3-1,
s.v. Ratti Bl-Dierense Boys BI 2-3, s.v.
Ratti Cl-Eerbeekse Boys B2 1-1.
afd. zaterdag: s.v. Ratti 1-PTT l afge-
last, DZC 3-s.v. Ratti 2 2-0, AZSV 7-
s.v. Ratti 3 1-4, AZSV 3-s.v. Ratti 4 5-2.
afd. zondag: Warnsveldse Boys-s.v.
Ratti l 8-2, s.v. Ratti 2-Erica 5 5-0, Eri-
ca 9-s.v. Ratti 3 afgelast, s.v. Ratti 4 vrij
afd. dames: s.v. Ratti l-Markelo l 5-0,
s.v. Ratti 2-De Hoven l 0-5.

Programma s.v. Ratti 29 en 30 novem-
ber
afd. jeugd: Halle Al-s.v. Ratti Al, Eri-
ca B2-s.v. Ratti BI, Dierense Boys Cl-
s.v. Ratti Cl
afd. zaterdag: Reünie 1-s.v. Ratti l, s.v.
Ratti 2-Gaz. Nieuwland 3, s.v. Ratti 3-
SSSE 6, s.v. Ratti 4-F.C. Oversteege 2
afd. zondag: s.v. Ratti 1-SHE l,
Zutphania 5-s.v. Ratti 2, s.v. Ratti 3-
Zutphania 6, s.v. Ratti 4-Halle 4
afd. dames: SHE 1-s.v. Ratti l, Halle 1-
s.v. Ratti 2

Damclub DCV uit Vorden
kampioen Gelderse hoofdklasse
Het eerste tiental van de Vordense dam-
club DCV heeft aan de kampioenstitel
nog een extra glans gegeven door de
voorlaatste competitiewedstrijd tegen
DVD 2 uit Doetinchem met niet minder
dan 18-2 te winnen. De individuele uit-
slagen waren als volgt: M. Rouw-T.
Harmsma 0-2, J. Wissing-H. Groten-
huis 1-1, J. Teunis-J. Masselink 0-2, J.
Stronks-J. Krajenbrink 0-2, J. Bosch-
H. Ruesink 0-2, J. v.d. Vliet-H. Graas-
kamp 0-2, J. Busser-W. Wesselink 0-2,
G. Leeflang-T. Slütter 1-1, F. de Jong-
B. Nijenhuis 0-2, S. Wiersma regl. 0-2.
Vrijdagavond speelt DCV de laatste
competitiewedstrijd thuis tegen DES uit
Lunteren.
Het tweede tiental handhaafde zich in
de eerste klas door een 12-8 zege op
Denk en Zet uit Dinxperlo. Hier waren
de uitslagen: A. Wassink regl. 2-0, S.
Wiersma-H. Luymes 0-2, B. Nijenhuis-
J. Heezen 1-1, J. Lankhaar-J. Rexwin-
kel 2-0, B. Breuker-J. Gerritsen 1-1, G.
ter Beest-G.Heezen 2-0, H. Klein Kra-

nenbarg-J. Geven 1-1, G. Hulshof-G.
Lenkhof 0-2, B. Wentink-T. Boon 1-1,
H. Hoekman-M. Westerveld 2-0. Het
derde zevental van DCV boekte een 12-2
overwinning op Warnsveld 3. Klein Kra-
nenbarg, Lamers, Wentink, Esselink,
Hoekman en Hiddink zorgden voor de
punten. DCV 4 verloor met 4-6 van
Wehl. Nico de Klerk en Rene Brummel-
man scoorden voor DCV de volle winst.

Judowedstrijden
Zaterdagavond werd in de sportzaal te
Vorden de tweede ontmoeting van de
dirstriktscompetitie van de Judobond
Nederland van distrikt Oost Nederland
gehouden. Voor deze ontmoetingen
georganisserd door Judokwai Vorden
onder leiding van Dick Smit bestond een
goede publieke belangstelling. De strijd
werd gestreden tussen de senioren-teams
van klasse 3. Voor het nog jonge team
van Judokwai Vorden, bestaande uit
Jan Groot Roessink, Frans Burger,
Henk Pasman, Appie Winkels en Jan
Kamperman een goede gelegenheid wat
wedstrijdervaring op te doen. De
uitslagen waren zaterdagavond: Rhe-
den-Vorden 3-2; J.V.O. Didam-sport-
school Edozeen uit Deventer 3-2;
Rheden-Didam 1-4; Vorden-Deventer 2-
3; Didam-Vorden 4-1; Deventer-Rheden
3-2.
De Volgende wedstrijden vinden plaats
in Didam op zaterdag 20 december.

Wildrit de Graafschaprijders
Voor de wildrit die de Vordense motor-
club "De Graafschaprijders" zondag-
middag organiseerde bestond een goede
belangstelling. In totaal gingen 65
equipes van start. De rit was uitgezet
door de heren B. Regelink en B. Hor-
sting.
De heer D.J. Rouwenhorst reikte na af-
loop aan de volgende personen de
prijzen uit:
Auto's Sportklasse: 1. J. Luyten, Hen-
gelo 60 str., 2. W.D. Wisselink, Ruurlo
120 str., 3. G. Verstege, Hengelo 120
str.
Auto's A-klasse: 1. J. Kalsbeek, Leme-
lerveld 154 str., 2. P. Reinders, Zutphen
157 str., 3. G. Kranenbarg, Borculo 160
str.
Auto's B-klasse: 1. M.L. Braakman,
Eefde 165 str., 2. H.G^hrtumme,
Toldijk 168 str., 3. J.H.^m Hoonte,
Neede 179.
Bromfietsen: 1. W. Fleerkate, Neede
210strafpunten.
Toerklasse: 1. E.D. Aaldej^k, Toldijk
47 str., 2. H. Krenblek, BcMlo 74 str.,
3. W. Leerkes, Lettele 86 st^4. H. Vel-
dink, Harfsen 90 str., 5. J. Slagman,
Vorden, 95 str.
De poedelprijzen werden gewonnen
door F. Verstege, Vorden met 373 straf-
punten en J.H. Lichtenbarg, Vorden
334 straf punten. De eerstvolgende rit
van "De Graafschaprijders" te weten
de pannekoekenrit is gepland op 14 de-
cember.

Vordense Politie winnaar
volleybaltoernooi
In De Cloese te Lochem is een regionaal
politievolleybaltoernooi gehouden,
waaraan deelnamende aspiranten van
De Cloese, de gemeentepolitie Zutphen,
alsmede de rijkspolitiecorpsen Vorden,
Gorssel en Lochem. De organisatie was
in handen van de rijkspolitie Gorssel.
De door de groep beschikbaar gestelde
beker werd gewonnen door Vorden.
1. RP Vorden, 2. GP Zutphen, 3. RP
Lochem, 4. De Cloese, 5. RP Gorssel.

Jong Gelre te Vorden
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdagavond 28 november om
19.45 uur haar jaarvergadering in hotel
Bloemendaal. Bij de bestuursverkiezing
zijn Ria Kuenen, Dick Regelink en Wil-
ma Rossel aftredend en niet herkies-
baar. Dick Regelink vanwege het feit
dat hij voorzitter is geworden van de re-
gio West-Achterhoek en provinciaal
bestuurslid. Jan Abbink en Herbert
Bouwmeester zijn aftredend en wel her-
kiesbaar. Na de pauze wordt er een film
vertoond.

De Knupduukskes
Op de onlangs geplaatste advertentie in
Contact waarin werd geprobeerd om te
komen tot de oprichting van een kin-
derdansgroep zijn niet genoeg reacties
binnen gekomen.
Het bestuur is van mening dat hiervoor
minimum tien meisjes en jongens nodig
zijn. Jammer voor die kinderen welke
zich al reeds hadden aangemeld.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: J.H. Rikkers en
G.W. Grooters; W.G.M. Stapelbroek
en A.V.M. teBraake.
GEHUWD: R.G. Pellenberg en B.
Meijer
OVERLEDEN: A. de Ronde, oud 95
jaar, H.G. Stapper, oud 77 jaar.

Geen herplantplicht voor de heer
B.H.A. Mullink
Beroepschrift door raad gegrond verklaard

Het beroepschrift van de heer B.H.A. Mullink aan de Ganzesteeg 7 te Vorden,
tegen de opgelegde herplantplicht voor een bosperceel aan de Hamelandseweg
heeft de gemoederen in de raad van Vorden dinsdagavond danig bezig gehouden.
Vorige week in de commissie algemeen bestuur is over dit onderwerp ook al een
langdurige discussie voorafgegaan. Met overgrote meerderheid 9 stemmen voor
en 5 tegen besloot de raad het voorstel van het college naast zich neer te leggen en
te besluiten tot gegrondverklaring van het beroepschrift.

Het gaat hier niet om een 20-tal bomen
die volgens het college heringeplant
dienden te worden. De belangen van de
Vordense rij vereniging "De Graaf-
schap" zijn hier ook mee gemoeid want
op de plek waarvoor de herplantplicht is
opgelegd en waar tegen de heer Mullink
in beroep is gegaan, heeft de rijvereni-
ging "De Graafschap" haar domein.
Alvorens het voorstel van het college ter
tafel kwam achtte Burg. Vunderink het
zijn plicht, gezien de gecompliceerdheid
van de materie, alles nogeens op een rij-
tje te zetten.

De heer Vunderink handhaafde de visie
van het collge. "Wij moeten het be-
roepschrift ongegrond verklaren, anders
zouden wij in strijd handelen met onze
planologische uitgangspunten".
Het punt waar het in deze kwestie
omgaat is, dat wanneer de herplant-
plicht door zou gaan, de rijvereniging
haar terreink kwijt is. En dat wilde de
raad in elk geval voorkomen.
De heer J.F. Geerken (fraktievoorzitter
van het CDA) stelde in eerste instantie
voor (daarbij gesteund door de fraktie-
voorzitter van de VVD de heer H.
Tjoonk) de herplantplicht te laten ver-
vallen en daaraan gekoppeld een poging
van de raad aan het college een wijziging
van het bestemmingsplan op gang te
brengen. "Ook al omdat het oude ter-
rein aan de stortplaats door de rijver-
eniging niet geschikt wordt geacht", al-
dus de heer Geer ken.
De heer J. Bosch, fraktievoorzitter van
de P.v.d.A. vond het tegenover de heer
Mullink onrechtvaardig hem de bomen
te laten herinplanten. "Met het stand-
punt van de heer Vunderink dat het ter-
rein landschappelijk waarde heeft ben ik
liet volstrekt oneens", aldus Bosch.
MOEILIJK VERTEERBAAR
Burgemeester Vunderink had er voor-
dien al een paar maal opgewezen dat
mocht de raad besluiten tot gegrond
verklaren van het beroepschrift van de
heer Mullink, hij dan geen heil zag in
het op gang brengen van een wijziging
van het bestemmingsplan. "Op deze
plek krijgt de rijvereniging nooit toe-
stemming om er gebouwen te plaatsen.
Overleg met Staatsbosbeheer en provin-
cie heeft dan ook echt geen zin", aldus
Vunderink.
De heer G. J. Bannink (eenmansfraktie)
wees er op dat het college maar één ding
had te doen, namelijk de wet te hante-
ren. "Wanneer we dit allemaal tolereren
dan kan iedereen wel gaan kappen.
Voor mij moeilijk verteerbaar, dus be-
roepschrift ongegrond verklaren",
aldus Bannink. Hij verweet Burg. Vun-
derink dat deze de raad de Zwarte Piet
wilde toeschuiven.
Burg. Vunderink: "Dat is niet waar.
Wij denken namelijk dat wanneer Mul-

link niet behoeft her in te planten, de
ruitervereniging daar niet mee is ge-
diend. Ik waarschuw de raad, blokkeer
de ontwikkelingsmogelijkheden van de
ruitervereniging niet".

SCHORSING
Vervolgens werd de raad voor intern
overleg ruim twjntig minuten geschorst.
Nadat de meningen eerst nog verschil-
den over de vraag wat nu eigenlijk met
meest verstrekkende voorstel is, werd
allereerst het voorstel van de heer H.
Tjoonk (VVD) in stemming gebracht.
Dat voorstel omvatte: Gegrond
verklaren van het beroepschrift van de
heer Mullink, daaraan gekoppeld een
bestemmingswijziging op gang te
brengen. Lukt dit laatste niet dan alsnog
tot herplantplicht besluiten. Dit voorstel
van de heer Tjoonk was deze avond in
eerste instantie ook in grote lijnen het
voorstel van de heer Geerken (lees
CDA). Na de schorsing zei Geerken tot
veler verrassing alleen: gegrond verkla-
ren van het beroepschrift. Hetzelfde
standpunt dat door de P.v.d.A. fraktie
werd ingenomen.
VERWOEDE POGING
Burgemeester Vunderink ondernam
voor de stemming nog een verwoede
poging de raad op andere gedachten te
brengen. Tot de heer J. Bosch zei hij
bijvoorbeeld: "U hebt het belang van de
rijvereniging er niet bijbetrokken".
Tot de raad: "Geen herplantplicht be-
tekent dat de rijvereniging tot in lengte
van dagen op dit terrein kan blijven
rijden. Een terrein waarop niet
gebouwd mag worden, geen
bergruimtes, geen toiletten, geen
cantine etcetera. Er staan nu ook licht-
masten. Deze zijn zonder vergunning
geplaatst. Dus die zullen verwijderd
moeten worden. Zo zal het ook gaan
met welke akkomodatie dan ook die
daar gebouwd wordt", aldus Burg.
Vunderink.
Wil de rijvereniging in de toekomst op
een ander terrein bouwen dan zegt de
hogere overheid: jullie hebben in
Vorden toch voor permanent gebruik
op de huidige plek gekozen, het terrein
waarop niet gebouwd mag worden! Een
bestemmingsplanwijziging op gang
brengen kost tien duizend gulden. Met
als resultaat op deze plek alleen een
buitenmangege. Ik waarschuw de raad
voor de konsekwenties", aldus Burg.
Vunderink.
Wel de woorden van Burg. Vunderink
werden in de wind geslagen, want de
raad besloot het beroepschrift van de
heer Mullink met 8 stemmen voor en 5
tegen gegrond te verklaren.
Tegenstemden de VVD fraktie, de heer
G.J. Bannink en de beide wethouders
Bogchelman (VVD) en Lichtenberg
(CDA).

Excuses van rij vereniging aan
gemeentebestuur
Tijdens een bijzonder geanimeerde bijeenkomst heeft de Commissie Algemeen Be-
stuur te Vorden, woendsdagavond de gehele problematiek met de rijvereniging
"De Graafschap" en de "Stichting Manege In Oprichting" besproken. Veel oud-
zeer werd definitief "onder de grond" gestopt zodat beide partijen in staat waren
in alle rust en zonder emoties elkaar aan te horen. Ben Wagenvoort die namens de
rijvereniging het woord voerde, zei het te betreuren dat de ruitervereniging begin
januari overhaast bomen heeft gekapt zonder dat daarvoor een kapvergunning
was verleend. "Het spijt ons dat hierdoor storingen in de kontakten met de ge-
meentezijn opgetreden", aldus Wagenvoort.
Burg. Vunderink toonde zich verheugd over de aangeboden excuses. "Dit komt de
sfeer van het gesprek ten goede''.

In het verdere verloop van het gesprek
bleek hoe gekompliceerd één en ander in
elkaar steekt. Wat is er gaande. Wel de
gemeente heeft de rij vereniging en de
Stichting "Manege in Oprichting" een
terrein aangeboden van twee duizend
vierkante meter. Een terrein gelegen
naast de oude stortplaats. Voor het ge-
schikt maken van dat terrein wil de ge-
meente de rijvereniging een bijdrage
verlenen van vijftien duizend gulden.
Het voorstel van het college is echter in
de ogen van de rijvereniging niet accep-
tabel. "Wij kunnen absoluut niet met
dat terrein uit de voeten. Voor ons is er
maar één geschikt terrein en dat is het
terrein waar we nu op zitten, het terrein
van de heer Mullink", aldus Wagen-
voort.
Daar zit hem nu de kneep want de heer
Mullink is in verband met het onrecht-
matig kappen van 20 dennen door de
rijvereniging, een herplantplicht opge-
legd. Hier tegen is de heer Mullink in
beroep gegaan. Gaat de herplantplicht
door dan is de rijvereniging definitief
haar terrein kwijt.

Burg. Vunderink deed uitvoerig uit de
doeken waarom het college het stand-
punt van de rijvereniging niet deelt.
Door meerdere commissieleden was
voorgesteld een bestemmingsplan wij-
ziging van het terrein van de heer
Mullink aan te vragen, waarbij de aan-
tekening dat de herplantplicht dan
dient te vervallen.
"Indien de raad ook deze mening is toe-
gedaan dan zullen wij aan de aanvraag
om besteimmingswijziging gevolg
moeten geven. Ik ben er echter van
overtuigd dat wijziging van het bestem-
mingsplan op grote problemen bij de
hogere overheden zal stuiten. Men wil
zuinig blijven op de bossen. Daar komt
bij dat de rijvereniging in de toekomst
wellicht kleedakkomodaties, bergruim-
tes en een cantine wil bouwen. Hiervoor
krijg je op die plek volgens mij nooi$
toestemming" aldus de heer Vunderink^
Burg. Vunderink benadrukte dat de ge
meente best wil praten ov<
alternatieven, maar die zijn er momer
teel niet. Het laatste woord in deze kwi
stie is dan de gemeenteraad.



OPHEFFINGSUITVERKOOP
Aanstaande zaterdag 29 november sluiten wij definitief de zaak om 16.00 uur

Zo'n kans krijgt u nooit meer

NOG 3 DAGEN 75% KORTING
MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Te koop: prima eetaard-
appelen, o.a. Lekkerland en
Parel, tevens voor winter-
voorraad Surprise en Pimper-
pernel.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond, tel. 05754-
793

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

SPECIALE AANBIEDING!!!
Polyether matrassen div. maten • wollen dekens • matrasdekken

kussens • molton dekens • molton hoezen
2O % KORTING

NOG ENKELE SPREIEN HALVE PRIJS

CARRERA - AUTOBANEN - KOERSELMAN
Nuttige wenken voor de Sint.

Een lekker warme duster
of zo'n handige rokspuit.

Een alles-knipschaar,
centimeter of spelden,
of gewoon aanvulling

voor de naaidoos.

Allemaal bij

zumcNsewcc N - vonden - m

TE HUUR
Mobiele diesel cirkelzaag

met beweegbare zaagtafel,
zodat ook het zagen van zwa-
re stammen geen problemen
oplevert. Er kan ook een vaste
tafel op met gelei voor het za-
gen van timmerhout. Zaag-
diameter 750 mm.

Mechanisatiebedrijf Menk
veld. Koningsweg 18, Hen-
gelo (Gld.), tel. 05753-1399

TE KOOP
Panter wentel diepploeg

Verkeert in uitstekende staat.

Mechanisatiebedrijf Menk
veld. Koningsweg 18, Hen-
gelo (Gld.), tel. 05753-1399

Losse verkoop:

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Joke ter Bogt-Tichelman
GEDIPL. PEDICURE

Behandeling volgens afspraak
Tel. 05754-669 - Wichmond

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

Radio/
TV-serwiee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

letters,

ikke, grote
Amandel
staven
pret,
lekkers
banket!

vers van uw echte bakker
A

Zutphenseweg - VORDEN Telefoon 1384

ZARESKA
kussenpakketten

15,-
Uw zaak:

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zulphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ

Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, Ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

kunst.

zondag 30 november

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

IJSBAAN VORDEN
LEDEN KAARTEN kunnen worden afgehaald vanaf
zaterdag 29 november t/m zaterdag 6 december 1980
bij de AMRO-bank tijdens de kantooruren.

Ne 6 december worden de prijzen van de ledenkaar-
ten met 100% verhoogd.

Ledenkaarten voor eerste lid gezin
Voor meerdere leden uit het gezin
onderde 16 jaar
GEZINSKAART

f 7,50

f 2,50
f 15,00

Sint komt keuze maken
in onze ruime
gesorteerde voorraad

lederwaren
- damestassen ook echt leder
- parapluies de echte Knirps
- portef uilles
- portemonnaies
-rijbewijsetui's
- dokumentmappen
en koffers

- polstassen
- broekriemen
- kindertassen

LEDERWAREN

B. Lammers
Burg. Galleestraat 26, Vorden - Telefoon 1421

De originele Sola elite

sterren

grandioos

* hoogwaardige kwaliteit edelstaai
* levenslange Sola garantie
*geschikt voor gas en electra
*extra aluminium patent bodem voor snel en

gelijkmatig verwarmen
*blijft altijd mooi (ook de edelstalen,

handgreep)

Tijdelijke
aktieprijs

Ook per stuk
een aarrtrekkefijke korting.

Wilt u deze set nog verder uitbreiden of Uw huidige
pannenset aanvullen, dan ontvangt U op iedere Sola Elite
pan een vorstelijke korting van 25%.

Verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 15-VORDEN



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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MIEREN! Doe uw voordeel
serie costuums
serie pantalons
serie overhemden
Modecentrum

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.

Mister Steam is te huur bij:

JHELMINK
VORDfcN ZiJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen

- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l , telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Rijwielspeciaalzaak
REIND ZWEVERINK
TE HENGELO (GLD.) - IEKINK 8 - TEL. 2888

heeft ruime keuze in olie merken
rijwielen, fietstassen en verdere
benodigdheden.

SPECIALE AANBIEDING:

Cross-rijwiel f 320,-
St. Nicolaas doet er f 25,- bij Of}["

dus u betaalt cl«f ü

Voor een Sintsurprise nog geen idee
misschien iets van rijbewijsetui of

portomonee
een leuke schoen of leren tas

ook een pantoffel komt a/tijd van pas

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

De S zit in de maand.

JMb l

-,

•^MJ^-

er wat mee!
December. IV S /it weer in de m.iaiui. IV S v.m Sinterklaas, problemen miv te hebben, want de Kink met de S staat voor

Surprise en Sfeer. Maar ook de S vanSaldoen Sparen. u klaar. De S van Service en Snelheid De S van de
Nu is december een dure maand. Toch hix'ft u daar geen Bondsspaarbank. DeLuok voor jlle/.ikenenallem>

Salarisrekening. Sparen. Leningen en hypothekea \erzekeringen.

NDSSPAARBANK
te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

In ons jonge dynamische bedrijf is de laatste tijd, meoj^door een
gestaag groeiende klantenkring, de behoefte ontstaan aan een zo
volledig mogelijk landbouwmechanisatie programma, met name
waar het de verkoop betreft.

Het feit dat wij hoge eisen stellen aan:
- Kwaliteit
- Moderne techniek
- Levensduur
- Service en garantie
- Ruime keus in typen

én de toekomstverwachting dat de zelfrijdende machine nog ver-
der de markt zal veroveren, heeft ons doen zoeken naar een trek-
kerfabrikant die tevens een meerderheidsbelang heeft in werktui-
genfabrieken.

Na maanden van vergelijken en aftasten van de markt is het ons
gelukt met de verkoopleiding van Leonard Lang B.V. te Apel-
doorn een overeenkomst aan te gaan betreffende de verkoop van:

Door de grote toevloed en veelzijdigheid van het ons toevertrouw-
de werk lukt het ons niet meer om dit jaar een introduktieshow te
houden. Deze show hopen we nu komend voorjaar te houden, zo
God wil.

Op deze show kunt u Fiat trekkers en hef-
trucks bekijken van grd|̂ tot klein. (Enkele
hebben we nu al in voorraad.)

Verder ploegen en andere grondbewerkings-
werktuigen van de Duitse fabriek Rabewerk,
deze jongens kunt u niets nieuws vertellen
over grondbewerking, ze hebben en weten al-
les op dit gebied en wat kwaliteit betreft staan
ze eenzaam aan de top; en kunt u een ploeg
opnoemen die zonder sleutel en zonder moei-
te zo gemakkelijk is te verstellen?

Verder Kemper opraapwagens, tussen twee
haakjes, weet u dat er voor Kemper opraap-
wagens een speciale korting en betalingsrege-
ling is, die geldt tot 31 december 1980?

Maar er zal nog veel meer te zien zijn.

Maar de bijdrage die wij leveren aan de
mechanisatie van de landbouw bestaat niet
alleen hieruit, dat we tractoren en machines
verkopen, maar ook hierin, dat we zonodig
machines veranderen al naar dat gewenst is
of zelfs dat we machines zelf ontwikkelen en
bouwen.

Zo bouwden we in het verleden een zelfrijden-
de maishakselaar die vijf seizoenen gedraaid
heeft, zelfrijdende mengmesttanks met
krachtverdeelaandrijving op alle wielen en een
aandrijving van de pompen zoals u dat ner-
gens anders gezien heeft.

Bouwden we regenaggregaten met beveili-
gingen om U tegen te zeggen, en het geluids-
nivo en de prijs zijn allebei zo laag dat u het
nauwelijks zult willen geloven.

MECHANISATIEBEDRIJF
MENKVELD
Koningsweg 18 - Hengelo (GId.) - Telefoon 05753-1399

Zo bouwden we een zelfrijdende bietenrooier,
gebouwd met het oog op morgen. Volledig
hydrostatisch aangedreven, dus lastige
smeernippels zijn tot een minimum terugge-
bracht. Een machine zoals u er op dit moment
nog geen tweede vindt.

En of u nu ergens een spiebaan in wilt hebben
of problemen hebt met een trekker die niet wil
starten:
Wij helpen u snel.

En of u nu moeilijkheden hebt met een hy-
draulische kraan of een doodgewone lekke
band:
Het levert voor ons geen problemen op.

En of u nu zit met een kromme ploegbalk of
met een elektrisch systeem dat weigert:
Wij laten u niet in de steek.

En of u nu problemen hebt met een elekt-
trische waterkraan dan wel met een as zit die
uitgesleten is:
Voor ons een fluitje van een cent.

Als uw geld u lief is, moet u ons bellen on-
geacht waar het om gaat: verkoop, reparatie
of onderhoud.

P.S. Wist u al dat over enkele maanden ons
magazijn een oppervlakte van 142 vierkante
meter zal beslaan?

Tot ziens.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 27 november 1980
42e jaargang 39

MARKLIN - TREINEN - KOERSELMAN
Gelegenheid voor het stal-
len van caravans in overdek-
te ruimte.
J.W. Wagenvoort, Dennen-
dijk 12, Warnsveld, telefoon
05752-1378

TIPS VOOR
DE SINT

45.00
49.00
99.50

139.00
295.00
525.00
29800

75.00

SPIEGELS met massief eiken lijsten
SCHILDERIJEN met massief eiken lijsten
KAPSTOKKEN geheel massief eiken
MIMISET geheel massief eiken 3-delig
FAUTEUILS geheel massief eiken vanaf
SECRÉTAIRE eiken met vakverdeling vanaf
TV KASTEN eiken met deuren nu
STEREO MEUBEL grenen struktuur nu

Puck
24J5

„Snowboot".

Maten:
31-41 Hl .Ml NK B.V

Zutphenseweg 24, Vorden.
Tel. 05752-15 14.

3400 M2 MEUBELTOONZAAL

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane
kamp 4, telefoon 2492, Vor
den

1486 bellen om
hout- en bouwmaterialen

te bestellen. sportieve geschenken

DOE-HET-ZELF-CENTRUM
HARMSEN

Schoolstraat 6-8, Vorden
Jachtkleding in loden, katoen en
wol. Knickerbockers, kousen,
hoeden, petten, laarzen, truien,
vesten, jagersjassen.

Rijkleding, caps, zweepjes, spo
ren, laarzen, sjaals, boeken.

en sporthandel
Sportschoenen en -kleding.
Trim- en trainingspakken
Mantels en coats van echt loden

Luchtbuksen en -pistolen.
Echte jagerskijkers met kontrast-
rijk helder beeld, coated lenzen. 9 - Vorden

T e l e n 05752-1272

GOED GEKOZEN

die mooiere duster

GOED GEKOZEN

die mooiere nachtpon

GOED GEKOZEN

die mooiere kamerjas

GOED GEKOZEN

die mooiere pyama

GOED GEKOZEN BIJ

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Bebie-hoek „ El i e ritje"
uw bebie speciaalzaak ;»

Sint Nicolaas aanbieding &k?«*
bij aankoop van jasje of jack

maat 68 t/m 92.

Gratis sjaal, muts en
fl« handschoenties
M

'é
(werkelijke waarde ƒ 18,-)

Makelaars- en assurantiekantoor

Veiligheid voor alles bij:

Burg Galléestraat 44 Vorden.
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

Van Zeeburg
Zutphenseweg 31

Telefoon 05752-1531

Neder la ndsche|___| Middenstands
Spaarbank

SRI Dl -VI D

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

Sinterklaas
geschenken
voor het
hele gezin

kreatief
centrum

KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752 -1921

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

TAO-SING
Dorpsstraat 28 - Vorden
TELEFOON 05752-1905

iedereen is van harte welkom!
Gezellige sfeer - Ook telefonisch bestellen
Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.30 uur.

Ook zaterdags en zondags

Een roombof^mandellener van
*>w

Warme Bakker OPLAAT
Dat is lekker!!

U zegt maar welke letter
Wij maken hem van A tot Z

Bestelt u vroegtijdig

TELEFOON 1373

Perfectie in prijs
en in geluid

i

PRIJS 529,-

@ KENWOOD
Hl Fl STEREO

7 Laatste woord inperfektie.

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

Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank
"Vorden" W.A.

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de
jaarlijkse ledenvergadering te houden op donderdag
11 december 1980 's avonds acht uur in zaal Eskes,
Dorpsstraat te Vorden.

Verkorte agenda:

1. Opening.
2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers.
3. Notulen vorige vergadering.
4. Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststel-

ling notulen.
5. Balans en winst- en verliesrekening 1979.
6. Bestuursverkiezing.
7. Verkiezing Raad van Toezicht.
8. Mededelingen.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

De volledige agenda, alsmede de jaarrekening over
1979 liggen vanaf heden op het kantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

Het bestuur.

Rabobank S

een land vol heiligen
is nog niet
het heilige
land...

Nederland viert binnenkort weer St. Nicolaas.
Oe pakken zijn al besproken.

De pakje* komen er aan.
Want wij houden van St. Nicolaas
En als we 't zelf niet zijn. spelen we toch voor goed* gever
Eens per jaar laten we ons hart meer spreken dan ons verstand.

Geloven we d'r weer inl
Gaven we met gulle hand elkaar de mooiste hartewensenl
Maar wel geschenken van blijvende waarde.
Want als w* Acht willen gev«n. is 't niet gauw goed genoeg

Deze advertentie toont u enkele
mogelijkheden. In onze winkel is uiter
aard veel meer verrassends te zien.
Ook u zutt zeker slagen.
Daar zijn we heilig van overtuigd.

r ' SIEMERINK
Opticien — Juwelier

Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon J 505



NU IN VORDEN KOPEN! GEEFT U
SPEEL GRATIS MEE! WIJ GEVEN U: VIJF 2 PERSOONS REIZEN NAAR PARIJS EN HO

NIET NAAR ELDERS LOPEN! MAAR

Als leuke kado's ook nuttig mogen zijn,
haal dan uw voordeel uit onze
SPECIALE AANBIEDINGEN!!

Kinderjacks en coats 20-50% korting
Mantels als spec. aanbieding nu v.a. 125,H

Konijnenjasjes nu 10% korting
ApenjaSJeS (lm.) in zwart, wit en blauw nu 69,"

Bij aankoop van een mantel of jasje v.a. 200,-
een shawl kado.

Modecentrum

Ruurlo
VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR (MET EXTRA ST. NICOLAAS BONNEN)

A.S. MAANDAG OPEN!! WOENSDAGSMIDDAGS OPEN!!
DEELNEMER ST. NICOLAASAKTIE

reisbureaus

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

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

service
station

Winneer u kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

VialleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt. Kom eens
langs voor 'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Beckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

Zeiler Schwarze Katz

•
liter 7.95

„
Cötes du Ventoux

5,95 per fles, 6 voor «5.5 j"

SLIJTERIJ - - WIJNHANDEL

SMIT
TELEFOON 1391

Sint Nicolaas kado's\
voor groot en klein

moet u bij
H el mi n k zijn

AUTOSCHADE-
HERSTELBEDRIJF
HOEKSTRA bV Goorseweg 13, Lochem

D Voor alle autoschades met
modernste richt- en meetapparatuur

D Voor alle spuitwerkzaamheden eigen
verfmengerij en spuit/moffel cabines

D Voor alle antiroest-behandeling,
Waxoyl met 6 jaar garantie

D Voor klap- en vouwdaken. Sunroof
Corvayr

D Voor alle andere carrosserie
werkzaamheden

D Voor gritstralen van verroeste
onderdelen

D Voor industrie-spuitwerk
D Voor taxaties en expertises

Telefoon 05730-4765; na 18.00 uur 05735-2378

GARANTS

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

J O WE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G

Telefoon 05753-2026

ELKE ZATERDAG DEMONSTRATIE

Bebie-hoek „Elientje"
uw beble speciaalzaak

Sint Nicolaas aanbieding

in textiel

op de maten 98, 104, 110

nu 25 W korting.
Veiligheid voor alles bij:

Daar kan
de koudste
winter met
tegenop.
Warme laèrs met

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

*&, • • l ' •̂ •«••MÉÉ
&, Burg Galléestraat 44 Vorden.
J£ Telefoon 05752-2999.
£!• ook op woensdagmiddag geopend

De grote mode: PLOOIROKKEN
Maak ze zelf

Wij leggen de plooien er
haarscherp in

in 2 dagen klaar; 50 et per plooi

Chemisch reinigen V. TONGEREN
Raadhuisstraat 29 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2896
tegenover het gemeentehuis

Tijdelijk in onze noodwinkel achter in de tuin

Tijdelijk ONGEKENDE

KEUKENAANBIEDING
nog nooit eerder vertoond:

Prachtige, allernieuwst model kunststof keuken, met massief eiken handgrepen,
zeer compleet.
i

Met een inbouwkoelkast: flinke koel- en vriesruimte, automatische ontdooiing
van de koelruimte, zeer zuinig met energie slechts 1,4 kW per dag;

een inbouw-elekrische oven, mooi bruin, glad glazen deur/front, compleet met
een bakplaat en een ovenrooster en een aansluiting voor een grill;

een elektrische kookplaat met een roestvrijstalen vangschaal;

een allernieuwste wasemkap, geheel achter een kastdeurtje ingebouwd, afvoer
traploos regelbaar en uiteraard voorzien van verlichting.

Bovenomschreven keuken heeft bovendien zeer veel bergruimte, is 270 cm lang en kan naar eigen wensen

ingedeeld en eventueel uitgebreid worden.

Deze keuken bieden wij, slechts tijdelijk, zolang de voorraad strekt aan voor:

f 2.538,14 excl. btw

of wel f 2.995,00 incl. btw

HOLTSLAG
bouwmaterialen B.V.

SPOORSTRAAT 28 - 7260 AA RUURLO
TELEFOON 05735-2000

Openingstijden:

dagelijks van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur;

vrijdag van 19 tot 21 uur; zaterdags van 9 tot 13 uur



KANS OM DOOR PARIJS TE LOPEN
NDERDEN VLEES- EN VERRASSINGSPAKKETTEN

IN VORDEN KOPEN
In Vorden doen alle

winkeliers mee aan deze
grootse St. Nicolaas aktie

RESERVEERDE
ZOMERZON

VANDAAG
// WIEMU

>

\
bOEKT.BOEKT

\\ T BEST!

Rabobank
Óók goed in reizen.

01.22

MATRASSEN
handenvol komfort: uitgekiende prijzen!

Het
Ma tra-ma trassen

assortiment puilt uit
van kwaliteit.

Stuk voor stuk zyn het
zeer verantwoord

samengestelde matrassen
met een dikke lading

slaapkomf ort. Geen wonder
dat ze vergezeld gaan van het
G-garantiesymbooL
Overduidelijk bewys van

gegarandeerde kwaliteit, in de
damast verweven.

NIEUW IN ONZE MATRA-SERIE:
MATRACEL! SUPERIEUR MATRAS!

Matraspring.
Binnen veringmatras,
15 cm dik. De stalen,
konische veren in 't
interieur zijn thermos-
tatisch en roestwerend
behandeld. Eén schape-
wollen en een fiberfil]
zijde. 80/190 t/m
140/200.

Vanaf385.-
Vervaardigd door Beka.

MatrapoL
Polyether matras van
16 cm dikte. Soft poly-
etherkem(SG40).
Daaromheen dacron
aan één zijde, polyether
aan andere zjjde. In de
maten 80/190 t/m
140/200.

Vanaf255.-
l igd door Olga.

Matraflex.
15,5 cm dikke kombi-
flexmatras. Kern: 8 cm
Santaflex polyether soft
(SG 45) en 5 cm
schuimrubber.
Eén schapewollen en
een polyether zijde.
In de maten 80/190 t/m
140/200.

Vanaf 415.-
Vervaai'digd dooi' Vredestein.

MatraceL
Een 15,5 cm dik perfo-
latex schuimrubber
matras. Afgedekt met
een damast meubelstof.
Bijzonder geschikt voor
beweegbare bedden en
lattenbodems. In de
maten 80/190 t/m
140/200.

i i£d door Vredestein.

Alle matra-matrassen z\jn voorzien vaneen etiket met c, -matje.

TRJMSCHOENEN normaal 37.50
divkl. ML 34-47 sint P r. 24.95

LEREN VOETBAL normaal 4995
waterproof sint Pr 3495
^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ •̂ ••••«•••̂ ••••••••••••B•̂••••••••••••••••••••••MPHMHHBHBMBHHBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

KiNDERSPORTTAS normaal 12.50
schoudertas sint Pr 9.50

TRAININGSPAK argentina mt110-8
EXTRA VOORDELIG!

schaatsen, i4jkleding.badminton- en
tennisrackéfe,voetbQlschoenenetc.

KLUVERS
SPORT TOTAAL

VORDEN

hensewei

gratis
VORDEN
PARIJS meubelsw ,

stofferen H
KOOP IN VORDEN
tijdens de
St. Nicolaas aktie
en u maakt kans op een
van de vele prijzen
waaronder vijf 2 persoons
reizen naar PARIJS

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van

shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Sint heeft overal goed rondgekeken
en zag dat menig kinderschoentje was

versleten
daarom geeft hij u een goed advies

ga verstandig kopen en kies
een goed gepast en gemeten schoentje
dan zingt uw kind blij sinterklaas

kapoentje
en Mokkink geeft u nog een extra remise
dafn hebt u een voordelige Sintsurprise

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwsled 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

UITSCHIETER WEEK!!

Kinder-vingerhandschoen



700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

s^S5ï>
*58£

»*^*TUunW>*-

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124
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