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DE HAANTJES VAN BAKKER, WIE KENT ZE NIET?

Veel 'handenschudders' bij
veertig jarig bestaan Hotel Bakker

geld graag over. Wild eten lokt hier
met name vele westerlingen naar toe.
En typisch veel mensen die niet uit de
jachtsfeer afkomstig zijn. De jager
zorgt zelf thuis^ wel voor een stukje
wild", zo zegt Klaas Bakker die als
hobby zelf ook graag op jacht gaat.
Hotel Bakker was voor de oorlog ei-
gendom van de familie Jansen. Direct
na de oorlog kwam het hotel in han-
den van de familie Bakker. Klaas Bak-
ker sr. was in de oorlogsjaren onderge-
doken in Hummelo. Hij huwde daar
en kwam samen met zijn vrouw naar
Vorden waar de beide grootvaders
(van Klaas jr.) het huidige pand koch-
ten.
Tien jaar geleden nam Klaas jr. het be-
drijf van zijn vader over. Klaas had in
Den Haag met goed gevolg de hogere
hotelschool gevold, waarna hij zich

tel Bakker vanwege deze
delicatesse landelijke bekendheid. Van heinde en verre trok men naar het Achtkastelendorp om bij Bakker
haantjes te gaan eten. Intussen zgn de tijden veranderd, de bekendheid van Hotel Bakker is echter geble-
ven.
Terugblikkend op die tijd zegt Klaas
Bakker, tussen het handen schudden
door, dat de haantjes zijn bedrijf een
enorme bekendheid hebben bezorgd.
'Thans zijn de rollen omgedraaid. Het
haantje ligt thans als het goedkoopste
vlees in de supermarkt. Natuurlijk kan
men bij ons nog steeds van lekkere
haantjes genieten het is bij lange na
niet het hoofdprodukt in onze zaak",
zo zegt Klaas Bakker j r.

Wild
Vooral in deze maanden is er veel
vraag naar wild. Het propageren van
wild eten in de Achterhoek (een geza-
menlijke actie van een 26 restaurants)
vindt Klaas Bakker een goede zaak.
"Je merkt het gewoon. De mensen
hebben voor een goeie wildschotel het

in Frankrijk verder in het
vak bèTwaamde. Tevens was hij een
klein jaar op zee werkzaam.
Thans runt hij samen met zijn echtge-
note het hotel. "We beleven er veel lol
aan. Gelukkig hebben we aan aantal
medewerkers (bij hotel Bakker wer-
ken 14 man in vaste dienst, verder aan-
gevuld met parttimers) die al jaren bij
ons werken en die het klappen van de
zweep kennen", aldus Klaas jr.

Gezelligheid
Hotel Bakker is in al die jaren niet veel
veranderd. "Dat hebben we bewust
gedaan. Veel mensen vinden het schit-
terend. Goed voedsel, de Achterhoek-
se gezelligheid, het verkopen van een
stukje sfeer dat zijn volgens Klaas Bak-
ker wel zo'n beetje de belangrijkste

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

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob 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 opnemen
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 19 novem-
ber 1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer WA. Houtman, De
Steege 41, voor het bouwen van een
woning met praktijkruimte en garage
op het perceel Addinkhof 1.
2. Aan de heer J. Lucassen, Ganzen-
steeg 6, voor het bouwen van een kas
aldaar.

2. Oproep leden commissie bezwaar- en
beroepschriften gemeenteraad Vorden
Sinds 1980 kunnen bij de gemeente-
raad tegen bepaalde beschikkingen
van burgemeester en wethouders dan
wel van de gemeenteraad, beroep c.q.
bezwaarschriften ingediend worden.
Op grond van de bepalingen van de
"Verordening op de behandeling van
bezwaar- en beroepschriften" dienen
deze in handen gesteld te worden van
een commissie die hierover advies uit-
brengt aan de gemeenteraad.

Mede aan de hand van dit advies
neemt de raad een beslissing op het
beroep- of bezwaarschrift.

Tot op heden bestaat deze commissie
in hoofdzaak uit leden van de ge-
meenteraad. Teneinde de onafhanke-
lijkheid ten opzichte van de raad zo
optimaal mogelijk te maken heeft
thans de mening postgevat dat het ge-
wenst zou zijn om geen of minder le-
den van de gemeenteraad in deze
commissie zitting te laten hebben.
Op grond van het bovenstaande roe-
pen burgemeester en wethouders dan
ook kandidaten op die menen vol-
doende capaciteiten te hebben om in

een dergelijke commissie zitting te
kunnen nemen. Voor het zitting ne-
men in de commissie wordt een ver-
goeding verstrekt. Schriftelijke reac-
ties kunt u binnen een maand na deze
kennisgeving toesturen aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders,
postbus 9001, 7250 HA Vorden. Ter
secretarie kunt u bij de secretaris van
de commissie (tst. 23) nadere infor-
matie hieromtrent inwinnen.

3. Glascontainer te Linde
Aangezien er te weinig glas in de glas-
bak bij het pand Lindeseweg 23 ('t
Praothuus) gedaan werd, is de contai-
ner daar door Maatman B.V. wegge-
haald. Degenen die het glas daar inde-
den kunnen het glas in de bekende
bakken in het dorp kwijt.

4. Openstelling gemeentehuis op 5 de-
cember
In verband met de sinterklaasviering
zal het gemeentehuis op 5 december
om 16.00 uur gesloten zijn. Vanaf die
tijd is het gemeentehuis derhalve ook
telefonisch niet meer bereikbaar.

factoren waar het om draait en waar-
door Hotel Bakker bezocht wordt.
Op topcapaciteit kan Hotel Bakker
zo'n vieronderd mensen 'verstou-
wen'. De grote zaal biedt plaats aan
250 personen, de eetzaal aan 40 perso-
nen, de jachtzaal 30 personen, het café
aan ca. 70 personen, terwijl in de huis-
kamer nog eens zo'n 20 personen een
plaatsje kunnen vinden.
Voor de nabije toekomst heeft Klaas
Bakker wat plannen om de hotel capa-
citeit nog wat aan te passen.
Bakker sr. houdt zich voornamelijk
met de koetsjes bezig. In totaal be-
schikt de familie Bakker over zo'n 20 a
25 koetsen. Er is veel vraag om al of
niet in combinatie met een bruiloft of
een partij een tocht per koets door de
Vordense dreven te maken. Bakker sr.
heeft al vele mensen met het fraaie
landschap in het Achtkastelendorp
kennis laten maken.

Cadeau
Klaas jr. hoopt ter gelegenheid van het
40 jarig bestaan nog op een leuk ca-
deautje van het gemeentebestuur.
"Laten ze toch alsjeblieft het verkeer
laten zoals het is. Het is toch gewoon
kolder om het verkeer om te leiden.
Betere parkeervoorzieningen, daar
kan ik inkomen maar toch geen omlei-
ding. Ik kan je dit vertellen, in het dorp
gebeurt nooit wat, op de Rondweg
daar gebeuren de meeste ongeluk-
ken", zo zegt Klaas Bakker.
Ter gelegenheid van het jubileum was
zaterdag de Staatssecretaris P.H. van
Zeil (economische zaken) bij Hotel
Bakker te gast. Hij gen^|samen met
mr. M. de Bruijne (cormHIsaris van de
Koningin van de provincie Gelder-
land) en met Burgemeester M. Vun-
derink van Vorden van een wildlunch.
Voordat men aan tafeleing werd per
koets een bezoek aan •fceel Vorden
gebracht. De staatssecrmaris kondig-
de deze dag aan dat er nog voor het
eind van het jaar een nota zal komen
over het toeristisch- en horecaonder-
wijs.
Maandagmiddag en maandagavond
kwamen velen de familie Bakker on-
der het genot van een hapje en een
drankje gelukwensen aanbieden.

Jaap Zijlstra signeert
bjj Loga
Op woensdagmiddag 4 december zal
de dichter Jaap Zijlstra zijn nieuwe
dichtbundel "Lichtgeraakt" voor be-
langstellenden van een handtekening
voorzien in boekhandel LOGA aan de
Raadhuisstraat.
Het boekje bevat onder andere een
tiental gedichten over het Kerstfeest.
Jaap Zijlstra heeft een roman geschre-
ven en negen dichtbundels. De bun-
del "Lichtgeraakt" is zijn tiende boek.
In 1983 werd zijn dichtwerk bekroond
met de prijs van de Vlaamse Poëzieda-
gen.
Behalve "Lichtgeraakt" zullen woens-
dag ook andere dichtbundels verkrijg-
baar zijn, zoals "Het onland bloeit"
(natuur poëzie) en "Achter het rimpe-
lend licht" (Haiku-gedichten). Jaap
Zijlstra zal 's middags in Boekhandel
Loga aanwezig zijn.

Bosch en Ploeger
niet in in Raad
De afdeling Vorden van de Partij van
de Arbeid zal het na de gemeentever-
kiezingen van 1986 zonderde heren J.
Bosch en A. Ploeger moeten doen.
Beide heren stellen zich namelijk
geen kandidaat meer. De heer Bosch
vindt dat zestien jaar welletjes is en
dat er "doorstroming" moet komen.
De heer A. Ploeger zal vanwege zijn
dagelijkse werkzaamheden, hoogst
waarschijnlijk in de loop van 1986 uit
Vorden gaan vertrekken.
De lijst van kandidaten ziet er als volgt
uit: 1. W.M. Voortman; 2. B. van Til-
burg; 3. H.A. Horsting-Spee; 4. O.
Wempe; 5. G.M. Eggink; 6. A.R. van
Dijk; 7. J. Westerveld-Veerman; 8.
A.F. van Laake-v.d. Pol; 9. B.H. Stol-
tenborg-Neurink; lO.G.J.Wolters; 11.
G.H. Slagman; 12. G.H. v. Oijen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

BAZAR BAZAR
EN GROTE VERKOOP

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.

Ie Advent
Aanstaande zondag is het weer zover:
eerste advent. In veel gezinnen zal
dan de adventster hangen, om zo mee
te helpen met de voorbereiding op het
grote feest van Christus' komst in ons
bestaan.
In de kerk is de kleur paars van de tijd
van inkeer en bezinning die advent
heet.

De dienst met jongeren van zondag l
december a.s., aanvang 10.00 uur in de
Dorpskerk, zal worden geleid door
Annemarie Booy. Zij is industriepre-
dikante te Arnhem.
We bevinden ons momenteel in de
donkere tijd aan het einde van het jaar,
wat met zich meebrengt dat velen zich
eenzaam voelen en/of het donker in-
zien.

Toch leert deze tijd ons dat duisternis
niet het laatste woord hoeft te heb-
ben. We worden nl. weer bepaald bij
de geboorte van Christus "Het licht in
donkere dagen".
Wanneer we goed ons best doen kun-
nen we ook in donkere dagen licht-
puntjes zijn.
Na afloop van de dienst staat de koffie
in "de Voorde" klaar. De dienst is
voorbereid door de jeugdcommissie.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: A.J. Nijland oud 75
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag l december Ie Advent 10.00 uur
dienst met jongeren ds. Booy.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag l december 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
30 november en l december dr. Vaneker,
tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

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
van9.15tot lO.OOuuren 17.45tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 30 november 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur Dierenartsen-
praktijk Breukink/Wechgelaer, tel. 1566.
Verder de hele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
30 november en l december P. Waart, Bar-
chem. Tel. 05734-744.

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. Gille. Tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

HARTHULPLUN
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. Altena. 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. Voorham 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.



Heropening fa. Dijkerman

Vrijdag 15 november jl. heropende Bloemen-speciaalzaak Djjker-
man haar geheel gemoderniseerde winkel. Tevens herdacht men dat
het 15 jaar geleden was dat zy in Vorden met een bloemenspeciaal-
zaak begonnen. In een paar dagen had men het interieur van de win-
kel aangepast aan de eisen van deze tyd. Ook het assortiment is nog
verder uitgebreid om aan alle wensen van de klanten te kunnen vol-
doen.

Koude intocht Sinterklaas
Op een koud winters perron kwam zaterdagmiddag Sinterklaas met
vijf van zyn Pieterbazen in Vorden aan. De aanwezige kinderen met
hun ouders bereiden hem een warm welkom waarna de Sint een korte
rondtocht door Vorden maakte (Stationsweg, Dorpsstraat, Zutphen-
seweg, Decanyeweg, Het Jebbink, Burg. Galleestraat en het Dorps-
centrum). Hij werd hierbij voorafgegaan door de majorettes en het
muziekkorps van "Concordia".
De officiële ontvangst vond plaats in
de grote zaal van het Dorpscentrum
waar Burg. Vunderink de Sint welkom
heette. In de zeer volle zaal was het
moeilijk om boven het geluid van de
opgewonden kinderen uit te komen.

niet gemakkelijker op in deze dure tij-
den. Namens de winkeliersvereniging
overhandigde Sinterklaas de burge-
meester een enveloppe met daarin
een plannetje om in Vorden veiliger te
kunnen oversteken.

Volgens Burg. Vunderink was de Sint
snel naar Vorden gekomen omdat de
Staatssekretaris van Economische Za-
ken in Vorden aanwezig was. Sint wil-
de zelf wel eens praten over een subsi-
die want ook voor Sint wordt het er

Na het officiële gedeelte vond er een
gezellig samenzin plaats, waarbij veel
gezongen werd en Sint vele kinderen
te woord stond.
Tot besluit ontving ieder kind een zak
met lekkers.

Veiling internationale old-timers
en classic-cars

Op maandag 9 december a.s. zal te 's-Gravenhage in de Houtrusthal-
len een internationale old-timers/classic-cars veiling worden gehou-
den. Onder de veilinghamer komen ca. 100 antieke en klassieke auto-
mobielen uit de jaren 1920-1960 waaronder zeer exclusieve en zeld-
zame exemplaren.

Vrijwel alle automobielen zijn afkom-
stig uit partikulier bezit.

Geveild worden o.a.: Citroen 5HP jr.
1923; B-14 vrachtauto jr. 1927; Trac-
tion Avant; Jaguars; Renault Bülan-
court jr. 1924; Delahaye jr. 1927; Aus-
tin Healy; Triumph Roadster jr. 1949;
Morris Eight jr. 1936/'38; Lotus Elan;
Maserati; A-Ford jr. 1930; Peugeot
201 jr. 1931; Buick Super Rivièra Se-
dan jr. 1956; MG-B's; Rover P4; Aus-
tin Litcfield jr. 1934; etc. etc.

Mercedes 220A cabriolet jr. 1952 met
prijsindicatie ca. f 200.000,-.

Bijgaande foto: Willys-Overland type
Whippet Six Coach jr. 1930, deze au-
tomobiel zal worden geveild onder
kavelnummer 40.

De kijkdagen zullen zijn op: zaterdag
7 december a.s.; zondag 8 december
a.s.; maandag 9 december a.s.

Deze Old-Timers/Classic-Cars vei-
ling zal worden aangekondigd in de
landelijke dagbladen van de Benelux,
Engeland, Duitsland en de U.S.A.
Zie advertentie in dit nummer.

Entree bedraagt f 7,50 per persoon,
kinderen f 3,50 en 65+ pashouders
f 5,-. Een geïllustreerde catalogus a
f 10,- is verkrijgbaar.

Deze exclusieve veiling wordt georga-
niseerd door Veilinghuys "De Ca-
stanghe", veilingmeester L.Th.H.W.
Fris en is voor Nederland, België en
Duitsland uniek vanwege de buiten-
gewoon fraaie collectie automobie-
len.

• Nieuws van het I.V.N.
Op dinsdag 26 november werd door
de heer J. Ordelman, in pannekoeken-
huis "de Heikamp" Hengeloseweg te
Ruurlo, aan 19 FVN natuurgidsen het
felbegeerde diploma uitgereikt.
Zij volgden vanaf april 1984 een pitti-
ge cursus, waarin natuur milieu en
educatie, de grote rollen speelden.
Zelf ontdekken, studeren, excursies
meemaken en vooral "doen" met veel
inzet bracht hen tot het examen.
Er werd met 25 deelnemers gestart,
slechts 2 vielen tijdens de cursus af en
4 trokken zich om verschillende rede-
nen terug voor het examen. 19 deden
examen en slaagden.
Een enthousiaste groep mensen die al
volop bezig is het geleerde in praktijk
te brengen; en ook de "afhakers" laten
zich niet onbetuigd.
Geslaagden zijn: Hr. Krijn Blom, Vor-
den; Mw. Marry Blom, Vorden; H r.
Jan Drent, Ruurlo; Mw. Els Hendrik-
se, Ruurlo; Hr. Henny Kers, Lochem;
Mw. Dorie Kers, Lochem; Hr. Pieter
de Klerck, Vorden; Mw. Hermien
Muller, Lochem; Mw. Dous Munser-
man, Ruurlo; Hr. Pim Nobel, Ruurlo;
Mw. Arry Overgaauw, Lochem; Mw.
Joke Pasman, Lochem; Mw. Hilde
Ravenswaay, Ruurlo; Hr. Harry van
Rijn, Vorden; Hr. Peter v.d. Steuyt,
Warnsveld; Mw. Joke Stomps, Ruur-
lo; Hr. René Verstegen, Hengelo G;
Mw. Ineke van Vlimmeren, Vorden;
Hr. Borgert Vrieling, Doetinchem.

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 tt huur bij:

H ELMlNK
VORDEN ZUTPHEIMSEWEG TEL 05752 1514

P.V. de Blauwkras
Tentoonstelling in het clubgebouw.
Klasse l : ̂ plc Beus 92,5 pnt; Klasse
3: C. Goecmart 92,5 pnt; M.J. Over-
kamp 92 pnt; Klasse 4: D. Zonneveld
92,5 pnt; J.W. Bosveld 92,5 pnt.; Klas-
se 5 en 6 D. de Beus 92 en 92,5
pnt; Klasse 7: Chr. Kappert; Klasse 8:
D. de Beus 92 pnt; Chr. Kappert 92
pnt; Klasse 9; Chr. Kappert 92 pnt;
Chr. Kappert 92 pnt; C. Goedhart 92
pnt; Klasse 10: Chr. Kappert 92 pnt; D.
de Beus 92 pnt; D. de Beus 92 pnt;
Klasse 11: Chr. Kappert 92,5 pnt; Klas-
se 13: D. Zonneveld 91,5 pnt; Klasse
14: G. Arendsen 91 pnt.
Schoonste oude doffer 92,5 pnt D.
Zonnebelt; Schoonste oude duivin
92,5 pnt C. Goedhart; Schoonste jon-
ge doffer 92 pnt Chr. Kappert;
Schoonste jonge duivin 92 pnt Chr.
Kappert; Schoonste van het geheel
92,5 pnt C. Goedhart.
Ie hokkampioen C. Goedhart 368
pnt; 2e hokkampioen D. de Beus
367,5 pnt; 3e hokkampioen Chr. Kap-
pert 367,5 pnt na loting.

In KOSTUUMS-KOLBERTS
TRUIEH en PWALOHS
niet de goedkoopste, wel de beste

g rOOt h Off is mode
Nieuwstad 8,7201 NP Zutphen, telefoon 05750-1 50 10

Het gemak van
een bankrekening.
"Dat betalen gaat toch wel gemakke-
lijker dan vroeger", constateerde de
man, die zojuist een flink stapeltje ac-
ceptgiro's op de balie had gelegd met
het verzoek om de bedragen van zijn
privé-rekening over te maken.
"'t Is nog geen vijftien jaar geleden,
dat ik iedere week mijn loonzakje
kreeg, toen werd de huur, evenals het
gas, water en licht ook nog contant
opgehaald".
Echter er is veel veranderd op het ge-
bied van betalen. Thans zijn er in Ne-
der land b i j na evenveel pr ivé-
rekeningen als landgenoten. Iedereen
maakt nu ook wel op één of meer ma-
nieren gebruik van het uitgebreide
dienstenpakket van de bank.
Zij sparen er, sluiten er een hypotheek
af, laten zich over verzekeringen advi-
seren, boeken een vakantiereis, enzo-
voort. Bij al die diensten is een goede
voorlichting waardevol.
Een persoonlijk gesprek is het middel
voor een advies op maat, maar voor de
algemene informatie gaan we gebruik
maken van "her Contact", waarin re-
gelmatig voorlichting zal worden gege-
ven over allerlei bancaire aangelegen-
heden.
Nog even deze tip, regelmatige beta-
lingen kunt u nog gemakkelijker via
uw privé-rekening laten verlopen. U
kunt energiebedrijven en een groot
aantal andere instellingen en onderne-
mingen machtigen om hun nota auto-
matisch van uw bankrekening te laten
afboeken.

Dat bespaart u werk en u btfAalt altijd
op tijd. Bent u het met ee^Pepaalde
afboeking niet eens, dan geeft u de
bank een seintje en wordt de betaling
teruggedraaid.
Nu we het toch over veranderingen
hebben, denken we meteen^n de au-
tomatisering.
De bank maakt steeds meer gebruik
van computers. Dankzij deze moderne
ontwikkelingen, kunnen wij de cliënt
nog beter van dienst zijn, overigens,
zonder dat dit ten koste gaat van de
persoonlijke contakten.
Soms zijn de bancaire diensten in
combinatie met automatisering zelfs
zo interessant dat ze de basis kunnen
vormen voor een boeiend spel. Hierbij
doelen wij op Het Nationale
Beursspel, dat binnenkort van start
gaat.
Deelnemers beslissen met behulp van
hun computer over aandelentransac-
ties en proberen zo in competitie met
duizenden andere spelers "de waarde
van hun kapitaal" zo veel mogelijk te
vergroten.

Zo'n 750.000 Nederlanders beleggen
al in effecten; de meeste van hen laten
zich bij hun transacties door de bank

Bi'j ons in d'n Achterhoek
lederene die dizze stukskes least hef vaste en zeker in bepaolde opzich-
ten wel belangstelling veur 't dialect. Daorumme wo'k in dit stuksken ow
andach vraogen veur 'n "dialectmark". Zo'n mark wod n.l. eholl'n op
donderdag 28 november in zaal Bousema in Lochem, 't begint um drie
uur en i'j kont t'r tot 's aovunds tien uur trechte. 't Geheel wod op touw
ezet deur de verenuggink "Vrienden van de streektaal veur Lochem en
umgeving".

Wat t'r zoal te doan is? In de eerste plaatse bunt t'r allerhande buuken te
koop die iets met 't dialect te maak'n heb, wieters bunt t'r de vrouwluu
van de klederdrachtgroep "Wat veurbi'j geet en wat blif' uut Lochem.
Zee bunt daor met klere uut oavergrootmooders tied, knipmutsen, sie-
raoden en gebruuksvoorwerpen.

D'r kump ok un mosterdmaker uut Gorssel, 'n mandenmaker uut Loar-
ne, un vrouw uut Lochem zal laot'n zeen hoe'j botter mot kamen en ene
uut Borkelo zal ow 't kantklossen veurdoon.
'n Warme bakker uut Lochem zal ow laot'n zeen hoo Sinterklaöskes
vrogger en now emaakt wod.

Dan bunt t'r ok nog 4 vrouwluu uut Loarne die daor Snieboon'nsoep en
pork maakt. I'j kont 't daor pruuven en ok 't recept met nao huus nemm'n.
Umme de boel wat op te vrolukken zal d'r ok nog ene op 'n trekharmoni-
ka spöll'n. Wat ni'js is t'r ok: ni'joorskaarten met dialectopdruk.

Zoa'j zeet: bes de moeite weerd um 's hen te gaon. En dan blief i'j metene
op de heugte met wat t'r zoal gaonde is rond 't dialect bi'j ons in d'n Ach-
terhook.

H. Leestman.

N C R V
ZESKAMP
CUP'86

De kaarten zijn binnen
Een ieder die kaarten heeft besteld wordt verzocht deze a.s. vrijdag vanaf
12.00 uur bij drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, af te halen. U dient gelijk
af te rekenen, kinderkaarten f 10,-, volwassenen f 12,- incl. vervoer, zon-
der vervoer f 5,-.
Let op! Indien u met de bus gaat dient u er op te letten welke bus u moet
hebben, dit kunt u aan de kleur van de buskaart zien, b.v. met een rode
kaart moet u in'de bus die ook rood is aangegeven. Om moeilijkheden te
voorkomen dient u zich hieraan te houden.
Aan de Rijnhal zijn geen kaarten verkrijgbaar, bespaart u zich deze reis.
De supportersbussen vertrekken zaterdag 7 december om 18.00 uur pre-
cies vanaf café-restaurant „De Herberg".

Ons zeskampteam vertrekt vrydag 6 december om 1330 uur vanaf
café-restaurant „de Herberg". U kunt ze dan uitzwaaien.

Ze zullen er van top tot teen verzorgt uitzien
Daar bedoelde de heer Lammers onze zeskampploeg mee, na het aan-
bod van kapsalon Heersink voor geheel gratis haarverzorging, gaat de fa.
Lammers confectie en mode de gehele ploeg voorzien van ondergoed en
nog wel twee stel. Voor de heren van dat prachtige Hollandia ondergoed
en de dames Hollandia ondergoed en Triumph sport B-H. Dus kwaliteit
van de bovenste plank. Onze zeskampploeg is zeer verheugd dat van alle
kanten van de Vordense bevolking zo'n medewerking is.

Vordense produkten
Het plan om een pakket samen te stellen van Vordense produkten is
goed aangeslagen. Er komt een pakket waaraan meewerken: de Zuivel-
fabriek, bakker van Asselt, banketbakkerij Wiekart en Schurink 't Win-
keltje, met enkele mensen zijn nog besprekingen gaande. Diegene die
nog iets willen toevoegen kunnen dit opgeven tot a.s. zaterdag (tel. 1404,
Weevers). Deze pakketten worden uitgewisseld met de andere ploegen.
Dit is gebruikelijk.

adviseren. Voor kandidaat-beleggers
kan Het Nationale Beurspel een leer-
zame eerste stap zijn, maar deelnemen
is vooral spannend en - door de vele
prijzen - lucratief. De Rabobank is sa-
men met de Microcomputer Club Ne-
derland initiatiefnemer van het spel.

Nadere informatie is bij onze kanto-
ren verkrijgbaar.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.
Iedere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International,
ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.
Iedere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het Si. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.
ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.
ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.
Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.
ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

29 nov.: algemene ledenvergadering met
de film "Wie het laatst lacht".
Dorpscentrum Jong Gelre

3 dec.: K.P.O.
5 dec.: Bejaardenkring Sinterklaas

13 dec.: Volleybalavond Dorpscentrum
Jong Gelre

16 dec.: H.V.G. dorp Kerstviering
17 dec.: N.C.V.B. Kerstviering
19 dec.: Bejaardenkring Kerstviering
21 dec.: Regionaal zaalvoetbaltoernooi

in de Veldhoek bij Appie Hap-
pie Jong Gelre

23 dec.: Kerststukjes maken met Floralia
in Dorpscentrum.

23 dec.: Agrarische gespreksavond
Dorpscentrum Jong Gelre.

27 dec.: Jaarafsluiting Dorpscentrum Jong
Gelre.

28 dec.: Oudejaarscrossloop V.R.T.C. de
Achtkastelenrijders.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon
DENNISBRIAN

Roepnaam:

DENNIS
Roy en Betsy
Leidel me ijer

Julianalaan 46
7255 EG Hengelo G ld.
20nov. 1985.

Tijdelijk adres:
St. Jozefziekenhuis
Doetinchem.

Wij zijn heel erg blij met de ge-
boorte van onze dochter en.
zusje
EVERDIENJANOUK

Roepnaam

ANOUK
Jan, Ineke en Jolien
Pardijs

24 november 1985
"De Boggelaar"
Hekkelerdijk 5
7231 RK Wamsveld

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen en
cadeaus, die wij mochten ont-
vangen bij ons 40-jarig huwe-
lijk.

FAM. KORENBLEK

Wildenborchseweg 17
Vorden.
November 1985.

Wij willen allen die ons met het
25 jarig huwelijk feliciteerden
hartelijk danken.
Het was een onvergetelijke dag
samen met familie en vrienden.

RIEN EN TRIEN
ROUWENHORST

De Steege 47

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van mijn man

GRADUS BULTMAN

Aangezien het ons onmogelijk
is U allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij U op
deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij
van U mochten ontvangen.

Uit aller naam,
R.E. Bultman-Schurink

Vorden, november 1985.

Een goed uitziende, agrarisch
aangelegde jongeman van 18
jaar, zoekt een meisje van 18
jaar die deze zelfde eigen-
schappen bezit. Ik ben in bezit
van bromfiets en houd van dis-
co en tappen. Daarbij zeer so-
ciaal voelend.
Ben je geïnteresseerd schrijf zo
snel mogelijk.
P.S. Kinderen geen bezwaar.
Postbus 25 AA Vorden.

Kwaliteits ondergoed voor
dames en heren haalt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEO » - VOWDCN- TEL 05752-1971

LOG A KADOTIP
Keukennotitiekalender
met recepten 1 5,95

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

Sinterklaas tip
Achterhoekse almanak

1986
voor slechts 5,25

Verkrijgbaar bij uw bladen-
man

G. KREMER
Tel. 05735-2532, tevens bij

Sigarenmagazijn BRAAM
Burg. Galleestraat.

LOG A KADOTIP
Wubbo Ockels

Wonen in de ruimte
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Op zaterdag 7 december a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te vie-

$ /e/7.

D. J. LAMMERS
l G. LAMMERS-TE LOOi
(̂  Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
<!> 17.00 uur m hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
*) Vorden.
ï

l 72 51 DG Vorden
<> Zutphenseweg 27

i <̂ "> \&* <^^> '&*'4?^ -^^ .̂ 1 >.^\ .̂ ^ ̂ ^ <,^\ .,̂ * .Ĵ -1 .̂ ^ .̂ -, ,.̂ , ,̂ î ̂ ,̂ .̂ F, .̂ ^̂  ,̂ >̂ .̂ ï tĵ , ,̂ ^ lâ , ̂ ,̂ .̂ ,̂ .̂ ifi - ^
Op zaterdag 7 december a.s. hoopt de heer $

G.J. VOORHORST *i
S
§

65 jaar te worden. Hij is dan tevens 25 jaar $
plaatselijk vertegenwoordiger van Sociaal- §
/b/7e/s Bouwnijverheid geweest.

\

Gelegenheio hem hiermee te feliciteren van §
15.00 tot 16.30 uur in bar bodega 't Pantof- §
feitje te Vorden.

§
Aangezien de heer Voorhorst zijn p.l.v. $>
beëindigd, is er tevens gelegenheid kennis te $
maken met de nieuwe p. l. v. ^

§
Vorden, november 1985. j

§

In plaats van kaarten.

Op vrijdag 6 december a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-
jarig huwelijksfeest te vieren.

Tevens herdenken wij dan het 25-jarig
jubileum van onze zaak.

J. v. ZEEBURG
J. v. ZEEBURG-v. KLOMPENBURG

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur en
's avonds vanaf 19.30 uur in Bodega
„ 't Pantoff eitje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Vorden, november 1985
Het Jebbink 11

„Rust nu maar uitje hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Niemand weet watje hebt geleden.
Niemand weet watje hebt doorstaan ".

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij U mede, dat na voorzien te zijn
van het Sacrament der Zieken, in het St. Radboudzie-
kenhuis te Nijmegen, toch nog vrij onverwacht van ons
is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

GRADA BERENDINA GROBBEN
echtgenote van WA.B. Borgonjen

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: W A.B. Borgonjen
Vorden: Jan - Cecilia

Mark - Rob
Kranenburg: Ineke - Jos

Remco
Ruurlo: Cor - Gerrie

Marcel
Vorden: Bert.

7251 XL Vorden, 25 november 1985
Hertog Karel van Gelreweg 6.

Donderdag 28 november a.s. om 19.00 uur zaal moe-
der worden herdacht tijdens de Gebedsdienst in de
Christus Koning Kerk, het Jebbink 8 te Vorden, waarna
van 20.00 tot 20.30 uur gelegenheid bestaat tot con-
doleren in de aula van Monuta Stichting, het Jebbink 4a
te Vorden.

De Eucharistieviering, waarbij U wordt uitgenodigd, zal
plaatsvinden op vrijdag 29 november a.s. om 10.30 uur
in bovengenoemde Kerk, waarna de begrafenis plech-
tigheid zal zijn op het R.K. gedeelte van de Algemene
Begraafplaats te Vorden om ca. 12.00 uur.

Na de plechtigheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren in „Het Pantoff eitje", aan de Dorpsstraat te Vorden.

MEVROUW TE SLAA
neemt van 2 december t/m 7 december

GEEN ADVERTENTIES
aan.

LOGA is
de maand
december
ook
woensdag-
middag
geopend.

KANTOOR/BOEK

Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden
bestaat 40 jaar.
Mede dank zij u is 'Bakker in Vorden' al 40
jaar een begrip tot ver buiten de regio.
Daarom doen wij graag iets terug.
Als u als gastheer /-vrouw in de maanden
januari, februari of maart een dineetje
bij ons geeft van tenminste 20 personen,
nodigen wij u met uw wederhelft uit om in
de week erna nogmaals in alle rust GRA TIS*
van onze culinaire specialiteiten te kunnen
genieten.
Dus tot ziens bij

Dorpsstraat 24 - Tel. 05752-1312

'tot een bedrag van f. 50,- voor twee personen.

Met ingang van 1 december a.s. gaan we onze
zaak overdragen.

Wij willen U hartelijk danken voor het in ons
gestelde vertrouwen en wij bevelen onze op-
volgers van harte bij U aan.

Fa. B runekreeft
Dorpsstraat 17
Vorden

In aansluiting op bovenstaande delen wij me-
de, dat wij m.i.v. 1 december a.s. de groente-
zaak van de fa. Brunekreeft zullen voortzetten
onder de naam „de Groentevakman".

Fam. J. Huitink

Wegens reorganisatie is de zaak van 2 de-
cember t/m 4 december GESLOTEN!
Vanaf donderdag 5 december 9.00 uur zijn
wij u geheel tot uw dienst.
(Zie volgende week onze advertentie, met
openingsaanbiedingen).

dijkermon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

F.D.O. Dansschool

Th. A. Houtman
Op veler verzoek houden wij in-
schrijving voor gehuwden en ver-
loofden. Danscursus in zaal A.J. Eij-
kelkampof café-rest't Medler Vor-
den. (her of bijscholing moderne
dansen) op 3 december, 11 decem-
ber van 6-8 uur. Aanvang, spoedig.
U kunt zich opgeven bij
de heer J A. Weg, de Haar 24,
tel. 2018.

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.

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 (9-17 uur).

Vrijwel direkt te leveren diver-
se sporten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

LOGA KADOTIP
Achterhoekse almanak

GELDIG VAN 28-11 t/m 30-11

Schouderkarbonade
per kg

Kipfilet
per 100 gram

VOOR DE BOTERHAM

Leverkaas
150 gram

6,98
1,65

1,49
Om de Sintnicolaas avond nog gezelliger te
maken kunnen wij een mooie gourmet- of
fondueschotel verzorgen.
Ook hebben wij een ruime keuze in salade's -
gevulde stokbroodjes en diverse paté's.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Wapen- en Sporthandel

Martei
KteJs doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden.
Telefoon 1272.

Te koop: beste groot York
beren S-1 ij n.
D. LETTINK,
Lieferinkweg 1, Vorden.
Tel. 05753-1526.

Te koop: 2 tons binnensilo +
10 kraamhokken.
Teunissen, Lochemseweg 32,
Warnsveld.

Warm gevoerde pantoffel in nubuck-
velours. Natuurlijk
met koesterend
voet bed.

79,95

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

St. Nicolaas surprises

Uw Sint Nicolaas
dealer

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

BINGO PRACHTIGE PRUZEN BINGO

Op vrijdag 29 november a.s.
organiseert de schutterij „Eendracht Maakt Macht"

grote BINGO
IN ZAAL WOLBRINK Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Aanvang 20.00 uur— Zaal open 19.00 uur.

KOMT E N WIN

BINGO Hoofdprijs f 200- BINGO



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM) - Rectificatie van kennisge-
ving d.d. 21-11-1985.

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 29
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 onderde voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder buiten die in-
richting.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
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 22 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: 28 november 1985.
Burgemeester 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.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis dat de raad van de gemeente Vorden op 1 mei
1985 de onderstaande verordeningen gewijzigd heeft:
— de Bouwverordening;
— de Verordening logiesgebouwen;
— de Verordening op de verblijfsgebouwen;
- de Verordening opslag gas-, huisbrand- en stooko-

lie;
— de Kapverordening;
— de Verordening ter bevordering van het dorps- en

landschapsschoon;
- de Verordening op de kampeerplaatsen en kampeer-

middelen;
— de Bouwregistratieverordening;
— de Algemene Politieverordening;
— de Drank- en Horecaverordening;
— de Afvalstoffenverordening;
- de Lozingsverordening riolering;

— de Verordening op de recreatiewoonverblijven;
— de Brandbeveiligingsverordening;
— de Verordening op de standplaats van woonwagens.

Deze wijzigingen hebben alle betrekking op de strafbe-
palingen. Genoemde verordeningen liggen vanaf heden
gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing ter
secretarie, afdeling Algemene Zaken. Tegen betaling
der kosten zijn exemplaren van deze verordening ver-
krijgbaar.
De verordeningen treden in werking op de dag volgende
op die van afkondiging.

Vorden, 28 november 1985.
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Tip voor Sint
Op de hele hengelsportafdeling

15% korting
(BEHALVE OP AANBIEDING)

Warmte overalls
van 269 voor 21 B,-
Tevens aanbiedingen in div. voeders.
ZIE ONZE ETALAGE!

Bij vogelkooien vogel voor half geld
hamster/cavia kooien knaagdier voor half geld

SPALSTRAAT12 - HENGELO (GLD)
Aanbieding tot 5/12 zolang de voorraad strekt.

GEMEENTE
VORDEN

Verkiezing van de leden van de gemeente-
raad.
Inschrijving naam politieke groepering.

De burgemeester van Vorden brengt op grond van het
bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de kieswet ter openba-
re kennis, dat politieke groeperingen kunnen verzoeken
ten behoeve van de op 19 maart 1986 te houden stem-
ming ter verkiezing van de leden van de raad dezer ge-
meente, waarvoor de kandidaatstelling zal plaatsheb-
ben op 4 februari 1986, hun naam, een aanduiding
daarvan of beide in te schrijven in een register, dat door
het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aan-
gelegd.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht
tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad dezer gemeente, binnen acht weken
doch uiterlijk zes weken voor de dag der kandidaatstel-
ling (dus na 9 december 1985 en vóór 25 december
1985).
Wanneer een politieke groepering de inschrijving'ver-
zoekt van een naam of aanduiding welke bij de kiesraad
is geregistreerd, wordt daarbij een verklaring overge-
legd van de rechthebbende groepering, dat de eerstge-
noemde groepering gemachtigd is, de inschrijving aan
te vragen.

Plaats en datum: Vorden, 25 november 1985.
De burgemeester voornoemd,
M. Vunderink.

dijkermon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Te koop:

PERCEEL BOUWLAND
Grootte 1.43."^Pna, gelegen aan de
hoek Galgengoorweg/Wientjesvoort-
seweg te Vorden. Prijs n.o.t.k.

INLICHTINGEN:
Tel. 05753-30^

Gloednieuwe, steun-
gevende muil uit het
Kom i ka-assortiment.

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

TRUIENDAGEN
Met vlotte aanbiedingen
op 28, 29 en 30 nov.
Profiteer nu bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

PARKEREN VOOR DE DEUR.

SINT NIKOLAAS1985

VORDEN heeft een grote

Sint Nikolaas aktie
van 15 november tot en met 7 december

* VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen

•k VORDEN brengt uw

gewonnen prijs thuis
•

* VORDEN heeft een

gezellig koopcentrum

ie VORDEN telt wel 60 zaken met een

breed assortiment
én voor ieders beurs

* VORDEN geeft U een

persoonlijke bediening

jt VORDEN heeft nog ruime

parkeergelegen heden

Waarom dan niet uw
inkopen doen in Vorden

Vorden
de lijd stond niet stil

Een leuk
geschenk
voor de
komende
feestdagen

VOIOEN
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, « ^o
fraai uitgevoerd. Slechts ƒ 2,7.

Verkrijgbaar bij boekhandelaren Loga en
Hassink en bij Foto Dolphijn.

Grote opruiming
van
grammofoonplaten en
cassettebanden.
Singels Ned. en Engels
v.a. f 0,50.
L.P.'sv.a.f 2,50

FA. WOLSING
Julianalaan 20, Vorden. Tel. 05752-1209

Grandioze
najaarsaanbieding

Met enthousiasme mogen wij U de
volgende aanbieding doen

Een studio portret
Toneelvereniging

KRATO
presenteert op zaterdag 30 november in

zaal Schoenaker
de klucht in 3 bedrijven van

Max Andrea:

'Gevaarlijk
snoepgoed'

Aanvang 14.00 uur
G rat is toegankelijk voor alle bejaarden uit

de gemeente Vorden.
20.00 uur

Entree f 5,-. Tot 14 jaar f 2,50.

op groot formaat
28 x 35 cm op linnen
met schildersraam voor

Voor U zelf of om weg te geven.
Maak snel een afspraak want de
afwerking op linnen duurt
ca. 14 dagen.

Met vriendelijke groeten,

foto$tudi°
Video--

TEMMIN|<

i O b / b 3 ?386
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Raad Vorden weer in discussie
over buitendienst gemeentewerken
Burgemeester Vunderink zegde dinsdagavond de raad op voorstel van de heer A. Ploeger (P.v.d .A.) toe dat
op de eerstvolgende raadsvergadering het punt 'personeelsbezetting buitendienst' op de agena geplaatst
zal worden. Op indicatie van de heer M. Groen (VVD) zullen tydens deze zelfde vergadering tevens de tot
dusver over de buitendienst gemeentewerken gemaakte rapporten besproken worden. Van de zyde van
het college werd deze avond gesteld dat er geen nieuwe voorstellen tot privatisering van taken van de bui-
tendienst gemeentewerken zullen komen.

Het college zal namelijk gaan werken
aan het 'vertalen' van het rapport
Hendriks. 'Een rapport, zo stelde
Burg. Vunderink dat geen aankno-
pingspunten biedt voor privatisering'.

Het college stelde bij monde van wet-
houder J.F. Geerken (CDA) dat haar
handelswijze gebaseerd is op de uit-
spraken zoals de raad die vorige
maand had gedaan. Zowel de heer M.
Groen (WD) alsmede de heer A.
Ploeger (P.v.d.A.) bestreden deze
zienswijze van het college op felle wij-
ze. 'U zou komen met een uitspraak
over de beide rapporten die er mo-
menteel zijn en waaruit leidt U af dat
de raad tegen privatisering is', zo
kreeg het college van beide heren en
van de heer J. Bosch (P.v.d.A.) voor de
voeten gegooid. Wethouder Geerken
(CDA) zei tot zijn konklusie te zijn ge-
komen omdat de meerderheid van de
raad vorige maand geen drie mille be-
schikbaar wilde stellen voor de inven-
tarisatie van de dienst gemeentewer-

ken, waardoor de raad privatisering
heeft geblokkeerd.
De heer Ploeger (P.v.d.A.) verweet het
college dat op deze wijze de onzeker-
heid bij de mensen van de buiten-
dienst blijft bestaan. 'Hoe gaan de
werkzaamheden van de dienst er uit-
zien (thans is er volgens Ploeger een
onderbezetting) en welk personeel
wordt eraan gekoppeld?, zo infor-
meerde hij.
Nadat de heer C.Chr. Voerman
(CDA) had opgemerkt dat er op dit
moment in de raad een spraakverwar-
ring aan de gang is over konklusies die
nog niet getrokken zijn, maakte bur-
gemeester Vunderink een eind aan de
discussie en kwam hij tot bovenge-
noemd voorstel.

Wethouder Geerken deelde de raad
mede dat het college aan de Gamog
opdracht heeft gegeven een enquête
in Vorden te houden. Dit houdt in dat
wanneer 70 procent van de onder-
vraagden 'ja' zeggen de Gamog de

aanleg van het antennesysteem te-
vens mag verzorgen. De heerE. Bran-
denbarg (WD) stak zijn ongenoegen
over deze handelswijze van het colle-
ge niet onder stoelen of banken. 'Ik
onderschrijf deze gunning niet. We
beperken op deze wijze de vrijheid
van de burger', zo sprak hij veront-
waardigd. Aangezien het hier niet om
een vastgesteld agendapunt ging werd
verder niet op deze materie ingegaan.
De heer Lichtenberg (CDA) sprak er
zijn teleurstelling over uit dat de firma
Maatman de container op het Medler
(waar men het grof huisvuil in kan de-
poneren) heeft weggehaald. 'In deze
container wordt veel meer plastic ge-
deponeerd dan op de Hengeloseweg.
Ik begrijp het wel de Hengeloseweg
ligt op de route van Maatman', aldus
sprak de heer Lichtenberg. Burg. Vun-
derink antwoordde hierop dat het col-
lege binnenkort een gesprek heeft
met de standsorganisaties waarbij ook
het ophalen van huisvuil aan de orde
zal komen.

Collegevoorstel verworpen

Vast recht voor afvalstoffenheffing
en reinigingsrecht ^at

volgend jaar niet omboog
Het voorstel van het college om het vast recht voor de afvalstoffenheffing en het reinigings-

recht volgend jaar met tien procent te verhogen werd met 7 stemmen tegen en zes voor
verworpen. Tegen stemde defraktie van de Pardij van de Arbeid en defraktie van het CDA

met uitzondering van de heer R J. van Overbeeke.

De WD fraktie bepleitte bij monde
van de heer M. Groen om het college-
voorstel van tien procent te volgen.
De heer Groen was van mening dat
dit soort heffingen zoveel mogelijk
kostendekkend moeten zijn. Wethou-
der H.A. Bogchelman (WD) had
daarvoor al uitgelegd dat wanneer de
verhoging van tien procent niet door
zou gaan het dekkingspercentage van
85 naar 84 zou teruglopen.
De heer C.Chr. Voerman sprak als
fraktievoorzitter namens de grootst
mogelijke meerderheid in het CDA.
(De minderheid werd gevormd door
de heer van Overbeeke).
De heer Voerman hield een warm

pleidooi voor de mensen met de laag-
ste inkomens. 'We konstateren een
achteruitgang van het besteedbaar in-
komen en dit is één van de weinige
mogelijkheden om de zwakken te spa-
ren. De heer Voerman stelde voor om
tot een verhoging van 5 procent te be-
sluiten en stelde daarbij tevens voor
om de discussie over dit agendapunt
bij de begrotingsbehandeling te voe-
ren. De heer A. Ploeger (P.v.d.A.)
sprak zich in soortgelijke bewoordin-
gen uit. Ook hij nam het op voor de
mensen met de lage inkomens. Ook
Ploeger wenste de discussie graag bij
de begrotingsbehandeling te voeren.
Zou de raad wel tot verhoging beslui-

ten dat was hij eerder voorstander om
de vuilniszakken in prijs te verhogen.
Zover kwam het niet want toen de
stemmen geteld werden bleek dat de
meerderheid van de raad zich had uit-
gesproken om het voorstel tot verho-
ging in februari 1986 bij de begroting
te behandelen. Dit houdt wel in dat
mocht de raad dan alsnog besluiten
om het vast recht te verhogen, deze
verhoging niet eerder dan op l januari
1987 kan ingaan.
Met uitzondering van de fraktie van
de Partij van de Arbeid ging de raad
deze avond wel akkoord met 10 pro-
cent tariefsverhoging van de begraaf-
rechten.

Het doek valt over 'Het Enzerinck'
'Over en sluiten maar'. Roei Ottens ziet het allemaal met gemengde gevoelens aan. Op l januari 1986 zal
'Het Enzerinck' zoals bekend niet meer als verpleeghuis door mogen draaien. Inmiddels zyn de mensen
overgebracht naar Villa Nuova. Wat voor Ottens overbüjft is een stukje nostalgie.
Zegt hg: 'Ik was in die tgd op 28 jarige leeftyd hoofdverpleger op het Groot G raffel. Al een ujdje had ik
plannen om voor mezelf te beginnen. Op gegeven moment kwam ik de familie Roghaar tegen die nuj ver-
telden dat ze op 'Het Enzerinck' wilden stoppen. Er waren toen 20 bewoners, waarvan er nu nog drie over
zijn. In augustus 1963 heb ik toen het Enzerinck overgenomen. In de kortste tijd verpleegden we 40 men-
sen a raison van elf gulden per dag. Daarmee barstte Het Enzerinck byna uit zyn voegen, waarna ik op 6
maart 1964 Villa Nuova aankocht', zo vertelde Ottens.

Villa Nuova onderging binnen een
aantal jaren wat verbouwingen zodat
uiteindelijk in het midden van de ze-
ventigerjaren hier 130 personen wer-
den verpleegd. Op het Enzerinck ver-
bleven toen 15 mensen. In tussen had
de heer Ottens ook de panden Klein
Enzerinck, 't Hoekje en Klein Nuova
aangekocht.
'De overheid vond, zo zegt Ottens, al
deze uitbreidingen niet zo prettig. In
1977 zijn toen de eerste fusie bespre-
kingen met Groot Graffel begonnen,
die op l juli 1983 een feit werden. We
werden toen een onderafdeling van
het Oude en Nieuwe Gasthuis', zo
zegt Ottens die daarmee zijn zelfstan-
digheid moest prijsgeven. Thans zijn

genoemde panden tot 1993 aan het
Groot Graffel verhuurd.
De heer Ottens die momenteel de
scepter zwaait over zo'n 75 man per-
soneel hoopt dat men op Nuova,
Klein Enzerinck en Het Hoekje zo'n
80 personen kan blijven verplegen.

Goed personeel
'Dat geluk heb ik altijd gehad. Goed
personeel. Ik heb zelfs al eens een klas
van de huishoudschool aangenomen.
Veertien meisjes tegelijk.
In al die jaren heb ik geprobeerd het
personeel door mijn bril te laten kij-
ken. We werken met materiaal van de
schepping. De hoofdmoot van mijn
werk is altijd geweest om te proberen

dé mens in zijn waarde te laten.
Men is zo vaak geneigd om op iemand
die gehandicapt is, neer te kijken. De
psychiatrie in de maatschappij te bren-
gen dat is altijd mijn doelstelling ge-
weest', zo zegt Ottens.
Zaterdag 30 november zal het doek
vallen over Het Enzerinck. Niet ge-
ruisloos, zeer zeker niet. Deze middag
wordt er n.l. een bazar gehouden
waarvan de opbrengsten ten goede
komen aan de 'Stichting Vrienden van
het Enzerinck'. Al het oude meubilair,
antiek e.d. zal ter verkoop worden
aangeboden. De bazar wordt gehou-
den van 10.00 tot 16.00 uur. Tevens is
er gelegenheid de inwendige mens te
versterken in Huize Het Enzerinck.

Speciaalzaak in
Dorpsstraat
Met ingang van l december zal de
thans bestaande groente en fruitzaak
van de heer Brunekreeft in de Dorps-
straat worden overgenomen door de
familie J. Huitink van de Kranenburg.
De heer Huitink heeft al jarenlang er-
varing in het groente en fruitvak. Van-
af zijn zestiende jaar zit hij n.l. al in de
fruit en de groenten.
In verband met deze overname zal de
zaak aan de Dorpsstraat 17a volgende
week maandag, dinsdag en woensdag
gesloten zijn, opdat de diverse wijzi-
gingen en verbouwing kunnen wor-
den verwezenlijkt. O.m. komt er een
nieuwe wandstelling en wordt een
meubel voor gesneden groenten ge-
plaatst. Donderdag 5 december hoopt
de familie Huitink de deur voor haar
cientele te openen.
Deze speciaalzaak in groenten en fruit
zal zich presenteren onder het vaan-
del van "De Groentevakman".
De Vordense bevolking mag zich ver-
heugen dat in de Dorpsstraat, de win-
kelstraat bij uitstek, een jonge onder-
nemer het intiatief heeft genomen het
dorp een speciaalzaak in groenten en
fruit rijker te maken. In onze courant
van volgende week zult U nader geïn-
formeerd worden over de speciale
openingsaanbiedingen.

Dierenartsen op
bezoek bij Vordense
standsorganisaties
De voorzitter van de CBTB, de heer
H. Graaskamp, verwelkomde de bei-
de plaatselijke dierenartsen de heer
H.J. Breukink en H. Warringa in een
volle zaal van de Herberg.
Deze avond werd georganiseerd door
de Vordense standsorganisaties van
de GMvL, ABTB en deXBTB.
De heer Breukink beetl(Mspits af met
zijn onderwerp voor creze avond:
"Koopvernietiging en gebreken na
aankoop van vee". Dit houdt in gebre-
ken die na afloop vanote koop naar
voren komen. «^
Gewapend met wetboelK toonde de
heer Breukink aan dat zo'n attest (be-
wijs van de dokter van ziek zijn) door
een dierenarts gerechtvaardigd kan
worden.
De heer Warringa hield vervolgens
een lezing over varkensziekten en dan
met name parassieten - luizen, virus-
ziekten en bacterën. Het geheel had
hij omlijst met ludieke tekeningen en
met dia's die hij op de bedrijven ge-
maakt had.
De onderwerpen gaven aanleiding tot
veel vragen en discussie, zodat de aan-
wezigen veel wijzer huiswaarts keer-
den.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt op vrijdagavond 29 november
in het Dorpscentrum de najaarsverga-
dering. Bij de bestuursverkiezingen
stellen Jan Hendriksen en Erik Knoef
zich herkiesbaar. Na afloop wordt de
film "Wie het laatste lacht" gedraaid,
een komische Franse film.

Muziekvereniging
'Concordia'
Aan het zaterdag gehouden muziek-
examen te Almen hebben 13 leden
van 'Concordia' met goed gevolg de
exameneisen voor het muziekdiplo-
ma A doorstaan.
De leden van 'Condordia' zijn opge-
leid door de Vordense dirigent Hans
Kraxner die voor de houtinstrumen-
ten werd bijgestaan door Lucian Ven-
derink.
In een toespraakje tot de geslaagden
memoreerde voorzitter Barink het
feit dat Vordens oudste culturele vere-
niging springlevend is en dat de muzi-
kale vorming hoog in het vaandel
staat. Tevens onderstreepte hij de gro-
te waarde van muzikale vorming en
het feit dat "Concordia" in Vorden
hiertoe bijdraagt.
De geslaagden zijn: Henk Pardijs,
Bastiaan Paling, Ethel Lauckhart,
Debbie Kraayeveld, Warna Nijenhuis,
Willemien Oonk, Jeroen Oonk, Ed-
win Rouwenhorst, Sandra Brune-
kreeft, Mieke Stoltenborg, Karel Stol-
tenborg, Marijke Berendsen en Gerrit
Nijenhuis. Aan allen werdt het KNF-
diploma alsmede een bloemetje uit-
gereikt.

COMMISSIELID BRANDENBARG:

'Vorden heeft Staringinstituut
hoog in het vaandel staan9

De commissie Sport en Cultuur te Vorden stak woensdagavond haar
waardering voor het Staringinstituut niet onder stoelen of banken.
Men was unaniem van mening dat het Staringinstituut belangrijk
werk doet Met de subsidie van 37,7 cent per inwoner had de com-
missie dan ook geen enkel probleem.

Mevrouw Aartsen (CDA) die de ge-
meente vertegenwoordigt in de Stich-
ting het zwembad 'In de Dennen'
merkte op dat het zwembadbestuur in
het ongewisse wordt gelaten met be-
trekking tot de plannen van projekt-
ontwikkelaars ten aanzien van het
aanleggen van een bungalowpark in
de nabijheid van de sportvelden en
het zwembad.
Wethouder Geerken (CDA) deelde
mede dat het college eerst de haal-
baarheid van de plannen onderzoekt.

"de details kunnen we niet direkt in de
openbaarheid brengen, in elk geval
zullen wij het zwembadbestuur een
tussentijdse informatie verschaffen.
De wethouder beloofde voorts dat er
binnenkort binnen de commissie over
het te voeren ouderenbeleid gespro-
ken zal worden. Dit op verzoek van
mevrouw Aartsen (CDA).
WD'er E. Brandenbarg kreeg des-
gevraagd te horen dat de terugloop
van leden van de Openbare biblio-
theek thans tot stilstand is gekomen.

Commissie Openbare Werken wil inzake
onderzoek antennesysteem meer
alternatieyen dan alleen de Gamog
In de commissie Openbare Werken kwam woensdagavond uitgebreid
het centrale antennesysteem in de gemeente Vorden aan de orde.
Momenteel ligt er een opdracht aan de Gamog gereed (volgens wet-
houder Geerken is deze opdracht nog niet verstrekt) dat deze een en-
quête zal gaan houden in Vorden.
De heer E. Brandenbarg (WD) had ook de heer W.B.J. Lichtenberg
evenals de heer W. Voortman (PvdA)
bezwaren dat alleen de Gamog een
enquête gaat houden. Daardoor be-
perk je de individuele keuze van de
burgers zo vonden beide heren.
De heer Brandenbarg zag persoonlijk
liever dat de gemeente zelf een en-
quête houdt. "Dan hebben we ten-
minste onze handen vrij".
De heer Voortman vond het in deze
tijd teleurstellend dat er niet meer dan
vijf kanalen kan worden geboden. "Ik
zie liever dat de gemeente aktiever in
dit proces meedenkt om daardoor
meer voorlichting aan de burger te
kunnen geven".
Het bezwaar van de commissie tegen
de inhoud van de enquête via de Ga-
mog is dat wanneer er 70 procent "uit-
komt" de Gamog daardoor ook het sy-
steem zou mogen aanleggen. Dit ging

(CDA) te ver. "De kleine man met de
kleine beurs moet ook kunnen kij-
ken", zo zei hij.
Wethouder Geerken (CDA) vond de
gemaakte opmerkingen dusdanig de
moeite waard dat hij op deze gehele
kwestie nader in de commissie zal te-
rugkomen.

Invalidebrug
Mede naar aanleiding van destijds ge-
stelde vragen door de heer E. Bran-
denbarg (WD) om tot een invalide-
brug op het N.S. station te komen,
deelde wethouder Geerken mede dat
dan alleen een invalidebrug gebouwd
zal worden wanneer op het perron
ook assistentie aanwezig is. Binnen-
kort zal de NS hierover een gesprek
hebben met de Invalidebond in Ne-
derland.

Toneeluitvoering
krato
De toneelvereniging Krato opent a.s.
zaterdag haar toneelseizoen met de
opvoering van de klucht in drie bedrij-
ven "Gevaarlijk snoepgoed" van de

schrijver Max Andrea. Op die dag
voert de vereniging de klucht twee-
maal op. Beide malen in zaal Schoen-
aker en wel des middags voor alle be-
jaarden uit de gemeente Vorden en
des avonds als vrije uitvoering. Men
zie de advertentie in dit blad.

Speciaal Kerst en
Oud-Nieuwjaarsnummer
Contact
Dit jaar komen wij met een speciaal Kerst en Oud en Nieuwjaars-
nummer welke wij verspreiden in het hele verspreidingsgebied
van Contact dus in Vorden, Hengelo, Keijenborg, Baak, Steende-
ren, Warnsveld, Wichmond, Vierakker, Ruurlo, Barchem e.o. De
verspreiding vindt plaats per RT.T.
Dit nummer zal uitkomen in de week van 17 t/m 20 december.
Advertenties hierover dienen vrijdag 6 december in ons bezit te
zijn.
Dit nummer wordt in samenwerking met weekblad „Achter-
hoek Nieuws" uitgegeven. Een acquisiteur zal u benaderen en
behulpzaam zijn met het samenstellen van uw advertentie.

Verschijning Contact Vorden en Ruurlo i.v.m. feestdagen
Contact Kerst- en oud-nieuwjaar 19 december copij binnen vrij-
dag 6/12 12.00 uur. Donderdag 19 december copij binnen maan-
dag 16/12 12.00 uur. Donderdag 26 december geen Contact. Vrij-
dag 3 januari copij binnen maandag 30/12 12.00 uur.

Verschijning Contact Warnsveld en Hengelo i.v.m. feestdagen
Contact Kerst en oud en nieuwjaarsnummer 19 december, copij
binnen 6/12 12.00 uur; 19 december copij binnen donderdag
12/12 12.00 uur; 26 december geen verspreiding; 2 januari geen
verspreiding; 7 januari copij binnen donderdag 2 januari 12.00
uur.



Jan Klein Brinke
winnaar
"Delden Trophee"
Jan Klein Brinke is dit jaar winnaar ge-
worden van de "Delden Trophee",
een wisselbeker voor de beste all-
round motorsporter van de V.A.M.C.
"De Graafschaprijders". De volgende
wedstrijdonderdelen tellen hiertoe
mee te weten: motorcross "Delden"
(verplichte 14 manches); de enduro's,
de grasbaan-trial en twee-uurscross.
Van deze laatste vier wedstrijdonder-
delen valt de slechtste prestatie af.
Na berekening van een bepaald pun-
tenwaarderingssysteem werd Jan
Klein Brinke winnaar met een totaal
van 46,3 punten; 2. Marcel Bulten
45,9. Na vele wedstrijden bedroeg het
verschil dus slechts viertiende punt.
Het is derhalve een zeer spannende
aangelegenheid geworden.
Jan Klein Brinke werd overigens bij de
Enduro (senioren) tevens clubkam-
pioen op een KTM 250cc. Bij de natio-
nalen werd bestuurslid Joop Wue-
stenenk clubkampioen Enduro op
een KTM viertact 500cc.
De eindstanden waren aldus: 1. Jan
Klein Brinke; 2. Johan Braakhekke; 3.
Henk Hellegers; 4. Theo Pragt; 5. Jan
Markink.
Nationalen: 1. Joop Wuestenenk; 2.
M. Spliethof; 3. G. Pragt; 4. G. Hoftij-
zer; 5. W. Veenstra. De kampioenen
zullen op de feestavond van zaterdag
l februari gehuldigd worden.

Eerste verliespunt
Dash dames
De dames van Dash hebben zaterdag-
middag in de thuiswedstrijd tegen
Hansa l voor het eerste in deze com-
petitie tegenstand van betekenis on-
dervonden. Daardoor werden de Vor-
dense dames in de eerste set blijkbaar
zo door overdonderd dat deze set met
de cijfers 8-15 verloren werd. In de
tweede set hervond Dash haar zelf-
vertrouwen en door fanatiek spel
werd Hansa met 15-5 geklopt. Deze
trend zette zich in de derde set door.
Dash speelde aanvallend en verdedi-
gend een goeie partij waardoor deze
15-9 overwinning de zege in het ver-
schiet lag. Hansa gaf zich echter niet
gewonnen en kwam in de vierde set
op een 6-13 voorsprong. Dash knokte
verbeten terug en kwam met 13-13 op
gelijke hoogte. Hansa had het laatste
woord 13-15. Eindstand 2-2.
Donderdagavond 28 november speelt
Dash tegen Sp. Deventer.

Vordens Toneel
op dreef
"Vandaag geen spreekuur", dat was
het door J. Hemmink-Kamp geschre-
ven toneelspel dat "Vordens Toneel"
zaterdagavond in een goed gevuld
Dorpscentrum voor het voetlicht
bracht.
Een toneelstuk met een lach en een
traan zoals Henk Holsbeeke dat in
zijn openingswoord terecht aankon-
digde. Hij stelde daarbij tevens dat
"Vordens Toneel" momenteel te kam-
pen heeft met een tekort aan heren-le-
den. Zo moest o.m. voor dit toneel-
stuk, toen één der spelers tijdens de
repetities ziek werd, een beroep op
een gastspeler worden gedaan. Deze,
Henk Leuverink, paste zich moeite-
loos aan en speelde de rol van chan-
teur Leo Verburg, voortreffelijk.
Datzelfde kan gezegd worden van
Henk Boersbroek, die de hoofdrol van
de dorpsdokter Verhagen voor zijn re-
kening nam. Joke Peppelman zette
een verliefde doktersassistente Ma-
rion op de planken.
Voor de lach in dit stuk "tekenden"
Henk Wullink in de persoon van
Graads Scheper en de dames Prins en
Koning resp. gespeeld door Annie
Vreeman en Ans Hekkelman.
Harrie Hilferink, de oude vrijgezelle
boer Klaas Wolters, die altijd ter
opluistering in de wachtkamer van
dokter Verhagen aanwezig was, sloeg
uiteindelijk de huishoudster juffrouw
Bos (gespeeld door Willy Bogers) aan
de haak.

Aafke Hulsagge speelde de rol van be-
kakte dames mevrouw van Leeuwen,
terwijl Gerben Hilferink als haar zoon
Alex door het leven ging. Marie
Schuppers vertolkte de rol van vrouw
Kraai, een vrouw die wat je noemt
thuis "de broek aan heeft". Gerda II-
brink speelde de rol van dochter
Dientje. "Vordens Toneel" was onder
regie van Henk Holsbeeke weer zeer
tekstvast. Het decor, de toneelaankle-
ding en de kostuums was door de to-
neelgroep zelf verzorgd. De heer H.
Jurriens zorgde voor de grime. Na
afloop bood mevr. Hilferink alle me-
despelers bloemen aan.

DAMMEN
DEZD 2 - DCV 4 3-9
DVC 4 staat weer aan kop in de 3e
klasse distrikt Oost. dit hebben ze te
danken aan een goede 3-9 overwin-
ning in Dinxperlo. Jan Hoenink, die
tot nu toe een prima skore haalde, ver-
loor als enige. Han Berenpas, John
Kuin (met enig geluk) en Rik Sluter
boekten overwinningen.
A. van Donk - H.W. Esselink 0-2; G.
Heezen - J. Hoenink 2-0; J. Gerritsen -
M. Palmer 1-1; H. Rutgers - H. Beren-
pas 0-2; Th. Boom - J. Kuin 0-2; W.
Jansen - R. Slutter 0-2.

DCV 3 - ADC 2 6-10
DCV 3 is het weer niet gelukt om wed-
strijdpunten te verzamelen. Schrale
troost is dat ook WD V 2, die de laatste
plaats bezet zonder punten, ook deze
week weer verloren heeft, zodat DCV
3 nog hoop heeft op klassebehoud. De
wedstrijd begon goed met een dam-
kombinatie van John Kuin. De tegen-
stander haalde de dam er wel af maar
stond daarna 3 schijven achter.
Michiel Boerkamp liet de stand weer
rechttrekken, hij verprutste een bij-
kans gewonnen stelling zodanig dat
hij het onderspit moest delven.
Ook Wim Hulsof wist een nadelige
stand met wederzijdse dammen niet
koelbloedig naar remise af te werken.
De Vordense nestor Herman Wan-
sink zag op het bord een fraaie kombi-
natie, maar vergiste zich, en in plaats
van schijfvoordeel kwam hij er twee
achter.
Na een remise van Wim Berenpas
moest Martin Boersbroek in het zand
bijten. Captain Bertus Wentink redde
de eer middels een doorbraak door de
vijandelijke linies, die genoeg bleek
voor winst.
W. Berenpas - G. Wevers 1-1; H. Wan-
sink - G. Tolkamp 0-2; G. Hulshof - J.
Lankhof 1-1; J. Kuin - G. Onnink; M.
Boersbroek - W. Vrieze 0-2; B. Wen-
tink - M. Raboe 2-0; M. Boerkamp - B.
Lammers 0-2; W. Hulshof - M. Lan-
ting 0-2.

ONASV - DCV l 6-14
DCV boekte een, voornamelijk met
kombinaties behaalde, ruime zege op
ONASV. Harry Graaskamp won, in
overigens gewonnen stelling met een
daverende valluikslag. Wieger Wesse-
link en Mark Sanders namen een
damkombinatie, en Harry Vos had ge-
noeg aan enkele simpele ruiltjes om
de tegenstanders rechter vleugel op te
blazen. De tegenstander van Gerrit
Wassink nam ook een zetje, waaruit
een dam voor 2 stukken volgde, maar
een 15-tal zetten liet hij de dam voor l
stuk er afhalen, waarna Gerrit ineens
gewonnen stond. Henk Ruesink druk-
te C. van Norel positioneel van het
bord af.
G. Tiemens - W. Wesselink 0-2; C. van
Norel - H. Ruesink 0-2; A. Klein - G.
Wassink 0-2; D. de Boer - J. Masselink
1-1; J.W. Hoeve - H. Graaskamp 0-2;
W. Mensink - H. Hoekman 1-1; G.
Regterschot - B. Nijenhuis 2-0; J. Vis -
H. Vos 0-2; W. Rebel - B. Hiddink 2-0;
J. Meester - M. Sanders 0-2.

Onderlinge kompetitie
B. Breuker - G. ter Beest 0-2; J. Hoe-
nink - H. Esselink 2-0; H. Klein Kra-
nenbarg - S. Wiersma 0-2.
JEUGD: W. Helmink - M. Voskamp 0-
2; H. Wempe - C. Voskamp 2-0; A. Be-
renpas - W. Helmink 2-0; H. Wempe -
F. Meyerman 0-2; F. Meyerman - C.
Voskamp 2-0; M. Helmink - A. de
Vries 0-2; T. Bolder - F. Meyerman 0-
2; T. Bolder - M. Voskamp 2-0; A. Be-
renpas - A. de Vries 2-0.

Oud-ledentoernooi
Komende vrijdag gaat in d'Olde Smid-
se het oud-ledentoernooi van start.
Tot op heden hebben zich 4 oud-leden
aangemeld; H. Scheffer, G. Dimmen-
daal, J. Wiersma en T. Jansen. Belan-
stellenden kunnen zich nog tot vrijdag
melden bij J. Masselink, tel. 05752-
2789.

Uitslagen
b.v. Kranenburg
Olburgen l - Kranenburg l 34-31;
VOP 3 - Kranenburg 2 36-33; Kranen-
burg 3 - Olburgen 2 31-38; Kranen-
burg 4 - De Ruif 2 39-24; Tremethe 3 -
Kranenburg 5 39-27.

Klaverjassen
De afgelopen vrijdag in zaal Schoena-
ker gehouden klaverjas-drive gaf de
volgende eindresultaten: 1. Henk
Doornink; 2. Frank Sessink; 3. Joh.
Stapper.
Poedelprijs: Mej. M. Lenselink. De
kerst-klaverjasdrive is op vrijdag 20
december.

Dash heren
niet agressief genoeg
tegen DVO
De heren van Dash hebben de thuis-
wedstrijd tegen DVO uit Hengelo ver-
diend met 0-3 verloren. Het Vordense
team met een aantal jeugdige spelers
trad in deze ontmoeting niet agressief
op. Daar komt bij dat de passes deze
avond niet aankwamen, waardoor de
Dash nederlaag wel verklaard is. Het
Hengelose DVO dat een fris spelletje
speelde behaalde de maximale winst
door de setoverwinning 8-15; 10-15 en
10-15. Deze week gaan de heren van
Dash op bezoek bij V&K in Twello.

Velocitas nieuws
Velocitas heeft na een spannende
strijd de uitwedstrijd tegen AZC met
0-1 gewonnen.

Door rare arbitrale beslissingen werd
het de Vordenaren niet gemakkelijk
gemaakt. Velocitas legde daardoor
veel inzet aan de dag. Tien minuten
voor de rust scoorde Freddy Bos het
na later bleek, enige doelpunt 0-1. Ve-
locitas kreeg het hierna even moeilijk
toen Jan Leegstra voor drie minuten
naar de kant moest. Doelman Overzet
voorkwam evenwel treffers. Na de
rust vele AZC aanvallen, de Velocitas
defensie gaf echter geen krimp.
De dames van Velocitas wonnen in
een leuke wedstrijd met 3-2 van Zavo-
do. De bezoekers namen een 0-1
voorsprong die door M. Jansen teniet
werd gedaan. Zavodo nam wederom
een voorsprong, waarna opnieuw M.
Jansen voor de gelijkmaker zorgde 2-
2. Vlak voor tijd produceerde H. Ties-
sink de winnende Velocitas treffer.
De uitwedstrijd die de Velocitas da-
mes tegen SMS speelden eindigde in
een 1-1 gelijkspel. Velocitas 2 verloor
met 0-3 van Halfweg 4.
Programma vrijdag 29 november:
Vios 2 - Velocitas 3; Angerlo l -Veloci-
tas 2. Maandag 2 december Zavodo 2 -
Velocitas l (dames).

Programma V.V. Vorden
Programma zaterdag 30 november:
Vorden A -^jtphen A; Ratum BI -
Vorden BI; Wrden B2 - Hercules BI;
de Hoven BI - Vorden B3; Vorden Cl
- Zutphen Cl; Vios. B. C2 - Vorden
C2; Vorden C3 - Zutphen C2.
Program maandag l december: Vor-
den - Wljpbrden 2 - RKZVC 3;
Longa 3 - Vorden 3; Hercules 6 - Vor-
den 4; Vorden 5 vrij; Be Quick 6 - Vor-
den 61 Vorden 7 - KI. Dochteren 5; de
Hoven 6 - Vorden 8.

Volleybaluitslagen
De uitslagen van de Dash dames zijn
deze week als volgt: dames Dash l -
Hansa l 2-2; Dash 2 - Vios l 2-2; Boe-
merang 2 - Dash 3 3-0; Colmschate 3 -
Dash 4 3-0; Dash 5 - Isala 6 2-1; Hansa
5 - Dash 7 1-2.
Meisjes: Mal Bruvoc 2 - Dash l 1-3;
MG l Almen l - Dash l 0-3; MB 2 Al-
men 2 - Dash 2 2-1.
Heren: Dash l - DVO 0-3; Wilhelmi-
na 3 - Dash 4 2-1; Dash 4 - Voorwaarts
42- l ;Dash5-Soci l 1-2.
Jongens: JB Dash - Isala 0-3.

Drukke
klaveqasavond
in de Herberg
Ruim 60 deelnemers waren afgelopen
dinsdag in de Herberg voor de maan-
delijkse klaverjasavond.
De winnaar op deze avond werd uit-
eindelijk dhr. G. Bouwmeester uit
Harfsen met een puntentotaal van
5676, 2e dhr. v.d. Laan en 3e dhr. Bos-
man met 5441 punten.

De poedel óf beginnersprijs was deze
avond voor de heer H. Stapelbroek.
Om ca. 23.00 uur was de laatste ronde
afgelopen en mede doof de perfekte
telling van Wilma Mooy konden een
kwartier later de prijzen al worden uit-
gereikt.

Veldrqden

in kompetitie
Door de overwinning van het eerste
team van de Herberg op Veldhoek l
heeft deze haar positie als ranglijstaan-
voerder verstevigd door de Veldhoe-
kers met een 7-2 nederlaag huiswaarts
te sturen.
Het 2e team van de Herberg verloor in
Hengelo met 7-2 van 't Averenk.
De Herberg 3 speelt haar wedstrijd a.s.
woensdagavond.

Op de Geldersche kampioenschap-
pen veldrijden j.l. zaterdag in Apel-
doorn gehouden behaalde Harry Eg-
gink een fraaie derde plaats. Joh. Par-
dijs werd 5e en Henk Arfman 11de. Er
waren in de kategorie recreanten 42
deelnemers.

P.K.V. Nieuws
Op de regionale tentoonstelling van
pluimvee en konijnen enz. te Silvolde
behaalden leden van de P.K.V. de vol-
gende predikaten:
Konijnen: Vlaamse reus wit H. Snel-
link 3 x F, l x ZG. Idem G.J. te Bokkel
2 x F; idem J.L. Klein Brinke l x ZG;
Nieuw Zeelander wit H. Verstege 2 x
F, 2 x ZG; idem A. Dijkstra l x F, l x
ZG; Nieuw Zeelander rood G. Lense-
link 2 x ZG; Alaska H.G J. Horstman
lxZG;RexCastorM.G.LijftogtlxF,
tevens de mooiste van de Rex; Papi-
lon J.W. Greutink 2 x ZG; Hollander
zwart J.G. Derksen l x ZG; Ned.
Hangoor dwerg wit M. Dekkers l x
ZG.
Dwerghoenders: Hollandse kriel pa-
trijs L. Meijer 2 x ZG; Wyandotte co-
lumbia blauw H. Berenpas l x ZG.

Vordense Sport
Federatie
De Vordense Sport Federatie belegt
op donderdag 28 november in het
Dorpscentrum een najaarsvergade-
ring waarbij onder meer de ekonomi-
sche versterking van het sportcom-
plex aan de Oude Zutphenseweg be-
sproken zal worden. Tevens hoopt het
bestuur in de vakature voor een be-
stuurslid voor de binnensport te kun-
nen voorzien.
De wethouder van sportzaken de heer
J.F. Geerken zal tijdens deze vergade-
ring met de VSF over diverse zaken
van gedachten wisselen.

Uit het politie-rapport
Vernieling ruiten caravan
De heer P. uit Vorden deed aangifte
van vernieling van twaalf ruiten van
zijn caravan, staande op eenJ^sper-
ceel aan de Molendijk. Dit wJB voor
de derde maal dat een dergelljKe ver-
nieling plaatsvond. Vorige week was
in de bewuste caravan juist voor
f 1000,- aan nieuwe ruiten geplaatst.

Auto tegen eik
Op de Baakseweg geraakte bestuur-
der H.G. uit Olburgen bij een inhaal-
poging op de gladde weg in een slip.
Zijn auto geraakte in de berm en bots-
te vervolgens op een eik. De auto
werd zwaar beschadigd afgesleept. De
bestuurder kwam met de schrik vrij.

Diefstal caravan
De heer D. uit Leersum, deed aangifte
van diefstal van zijn caravan, welke op
camping Wientjesvoort stond. De
diefstal moet zijn gepleegd tussen 13
en 23 november.

Botsing twee auto's
Op het Hoge-St. van 's Gravesande-
weg kwamen twee personenauto's
met elkaar in botsing ten gevolge van
een voorrangsfout. Beide auto's van N
en B uit Vorden kregen materiele
schade en werden afgesleept.

Kleding-
inzamelingsactie
Dankzij de spontane medewerking
van de bewoners in de gemeente Vor-
den is de actie voor de stichting K.I.-
C.I. (Kleding Inzameling Charitatieve
Instellingen) een succes geworden.
De opbrengst van deze actie wordt
voor de helft aangewend om hulpbe-
hoevende gezinnen van Nederlandse
afkomst in Indonesië met een maan-
delijkse gift te ondersteunen (onge-
veer l .500 gezinnen) en voor de ande-
re helft voor projecten in het Afri-
kaanse Koninkrijk LESOTHO.
De Stichting K.I.C.I. dankt U voor Uw
steun, namens de allerarmsten in In-
donesië en Lesotho.

Welfare
De Welfare organiseert op woensdag
27 november haar jaarlijkse verkoop-
middag, welke tussen 14.00 en 17.00
uur gehouden wordt in het bejaarden-
centrum "De Wehme". Een aantal
enthousiaste deelnemers en deel-
neemsters hebben gezorgd voor een
ruime keus aan mooie en nuttige
werkstukken. Deze worden tegen
aantrekkelijke prijzen aangeboden.
De opbrengst wordt besteed aan de
aankoop van nieuw werkmateriaal.

Stijgend ledental
bij bijenvereniging
Ondanks alle problemen in de bijen-
teelt maakt de afdeling Wichmond-
Vorden van de Vereniging Bevorde-
ring Bijenteelt in Nederland (VBN)
een boeiende tijd door. De afdeling
Wichmond-Vorden bestaat dit jaar 40
jaar en nog nimmer in haar bestaan is
het ledental groter geweest. Had de
afdeling in crisisjaren slechts acht le-
den thans is dit aantal opgelopen tot
boven de vijf en twintig.
Aan het jaarverslag van secretaris W.
Pennings, uitgebracht op de vergade-
ring gehouden ten huize van de fami-
lie Sesing te Wichmond, ontlenen we
het volgende:
De overwintering van de volken in de
afgelopen winter is in deze streek re-
delijk geweest. Zeker ten opzichte van
het landelijk gemiddelde. Een/derde
deel van de volken overleefde de win-
ter niet, hier in de streek werden
slechts enkele gevallen geconstateerd.
De voorjaarsdracht was matig, terwijl
de zomer- en heidedracht ook niet al
te best was te noemen.
Voor en deel is dit te wijten aan de fa-
raomijt en de geringe aanplant van
drachtplanten.
De afdeling kende een goed vereni-
gingsjaar. Bij diverse aktiviteiten was
een stand van de afdeling aanwezig.
De contributie werd ongewijzigd vast-
gesteld. Na de pauze volgde een be-
spreking omtrent de viering van het
veertig-jarig bestaan. Diverse plannen
werden aangedragen. Het bestuur zal
zich hierover nader beraden. De feest-

viering zal in het komende voorjaar
plaats vinden.
Wie geïnteresseerd is in het hebben
en houden van bijen, de mogelijkhe-
den wil weten omtrent de aanschaf
van de juiste kasten, de wijze van
plaatsing, de honingwinning, thuis
en/of op de koolzaadvelden, boom-
gaarden en heide vindt in de persoon
van de heer B. Waarle, Hamveldse-
weg 2, Kranenburg, een enthousiast
imker. En hij wil U graag inwijden in al
die zaken.

Amnesty Nieuws
Dinsdag 10 december „De dag van
de rechten van de mens" zou een jon-
gerenavond worden gehouden. Doch
juist op deze datum blijkt dat de pres-
tatie van de Vordense zeskampploeg
op TV uitgezonden wordt, daarom is
besloten om deze jongerenavond een
week uit te stellen. De jongeren wor-
den nu uitgenodigd op dinsdag 17 de-
cember in het Dorpscentrum.
Schrijfavond op 2 december a.s.

Tussen twee gedichten door
Kunt U net nog komen
Om een briefte schrijven voor
Die van vrijheid dromen.

A mnesty zit maandag daar
Met koffie en met brieven
's Avonds in het dorpshuis klaar
Om Sinten te believen

Dorpse Sinten komt dus ras
Door weer en wind en regen
't Is zoals het altijd was:
van zeven uur tot negen.

Verrassingspakketten
1. R.J. Bleumink, Hoetinkhof 185, Vorden
2. R.J. v.d. Logt, B.v.H. weg 26, Vorden
3. H.J. Schouten, Baakseweg l, Vorden
4. R. Gosselink, Het Kerspel 6, Vorden
5. Mevr. Ruesink, Almenseweg 12, Vorden
6. E.J. Kettelerij, Ruurloseweg 16, Vorden
7. T. Buitendijk, Zutphenseweg 97, Vorden
8. L. Meijer, Het Elshof l, Vorden
9. A. Baars, Baakseweg 8, Vorden

10. D.J. Gotink, Insulindelaan 15, Vorden
11. H. Baank, Smidsstraat 15, Vorden
12. H. Klein Bluemink, Wiersseweg 72, Ruurlo
13. N. Lichtenberg, de Stroet 6, Vorden
14. DJ. Janssen, Horsterkamp 27, Vorden
15. G.M. Jansen, B.v.H. weg 20, Vorden
16. J.P.G. Thewis, Smidsstraat 14, Vorden
17. J.W. Denkers, Almenseweg 80, Vorden
18. Mevr. Maalderink, de Wehme, Vorden
19. J. v.d. Meer, het Jebbink 71, Vorden
20. R. Bril, Zutphenseweg 58, Vorden
21. G. Roekevisch, Almenseweg 29, Vorden
22. R. Willems, Molenweg 32, Vorden
23. J.W. Wenneker, de Stroet 9, Vorden
24. A. Leferink, Brinkerhof 19, Vorden
25. Fam. Kuhlemeier, Horsterkamp l, Vorden
26. D. Wijnia, Melkweg 18, Silvolde
27. H.J. Bannink, Pr. Clauslaan 9, Vorden
28. J. Hoenink, Ruurloseweg 22, Vorden
29. R. Bielanskie, Hanekamp 16, Vorden
30. A. KI. Nengerman, Almenseweg 49, Vorden
31. Fam. J. v. Zeeburg, het Jebbink 10, Vorden
32. St. Kroeze, Wildenborchseweg 9, Vorden
33. v. Emmerik, Smidsstraat 17, Vorden
34. R. Bosch, Insulindelaan 32, Vorden
35. WA. Wuestenenk-Tjoonk, Strodijk 2, Vorden
36. HJ. v.d. Vegte, Onsteinseweg 16, Vorden
37. Mevr. de Jong-Rouwenhorst, Lammersk.weg l,
38. Sarink, Hamminkweg 2, Vorden
39. Joh. Oltvoort, Kapelweg 6, Vorden
40. J. ten Have, Kostedeweg 3, Vorden
41. H. Hesselink, Insulindelaan 31, Vorden
42. G J. Hogendoorn, Julianalaan 28, Vorden
43. R. te Kamp, Kerspel 25, Vorden
44. AJ. Rouwenhorst Jr, Rondweg 3, Vorden
45. M. Mentink, de Stroet 22, Vorden
46. H. Berenpas, Bar. v.d. Heijdenl. 30, Wichmond
47. H.A. Heuvelink, Hamsveldseweg l, Vorden
48. J.G. Derksen, Zutphenseweg 83, Vorden
49. Lenselink, Vosheuvelweg 6, Vorden
50. H.W. Mullink, Hoetinkhof 46, Vorden

Vleespakketten
1. E.H. Coppiens, het Gulik 3, Vorden
2. P. Dirkx, Deldensebroekweg 10, Vorden
3. HJ. Groot Roessink, Ruurloseweg 5, Vorden
4. K.G. Idema, Reeoordweg 8, Vorden
5. F. Voos, B.v.H. weg 54, Vorden
6. A.H. Bosch, Almenseweg 34, Vorden
7. B. Olthof, 't Hoge 48, Vorden
8. M. Hoevers, Julianalaan 15, Vorden
9. H J. Arendsen, Insulindelaan 24, Vorden

10. J. Eenink, Zonnestraal 34, Hengelo Gld.
11. Mevr. Korenblik-Bannink, Zeltsweg 2, Vorden
12. H J. Gr. Enzerink, Deldenseweg 13, Vorden
13. W.H. Vervelde, Covikseweg 5, Steenderen
14. K. v. Emmerik, Smidstraat 17, Vorden
15. R. Bosch, Insulindelaan 32, Vorden.



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

SCHOORSTEEN
VEGEN?

BEL BENNIE!

BLOEMSCHIKKEN
Voor de Kerst kunt u onder des-
kundige leiding uw eigen
Kerstversieringen maken,
l n l. en opgave tot 8 dec.
Willemien Steenblik-Rietman
Dennendijk 13
Wamsveld. Tel. 05752-2810

Te koop: nestje jonge jackrus-
sels terriërs van bej. ouders,
geënt en ontwormt bij:
A. Jaaltink,
Tel. 05739-327

Aangeboden: Mercedes
200D bj. 1979. z.g.o.h.
Hanekamp 17.

J. man, 42 jaar, zoekt zit/
slaapkamer. Liefst in Vorden
of omgeving.
Brieven onder nr. 36-1
Bureau Contact, Vorden.

LOG A KADOTIP
„Streupers" verhalen

van Herman van Velzen

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag Thermofit
halfwollen ondergoed.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDCN - TEL 05752-1971

met
Televisie

reparaties
-—• - direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 1381?.

Woonruimte gevraagd in
Ruurlo/Vorden.
Tel. 05735-2331,
tussen 18.00 en 19.00 uur.

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

Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

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

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Rantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Al gereserveert voor Kerst?

Bodega 't Pantoffeltje

Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

In deze maand rekenen wij met u mee.

Modecentrum

Ruurlo

10 en 20% korting
op onze kinderjacksen -mantels. Pointer, Barbara Farberen

Locker. EN

korting
op restanten van onze winterkollectie van EMANUELLE.

Vrijdag koopavond tot 9 uur.

Maandag de hele dag open tot 9 uur.

Dinsdag en woensdag koopavond tot 9 uur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTÏRIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

LOGA KADOTIP
Parker 3 delige set

van 61,50 voor 43,-

Door weduwnaar 65+, gepen-
sioneerd, Ned. Herv. aangebo-
den goede woonruimte
voor alleenstaande vrouw, kind
geen bezwaar om eenzaam-
heid te verdrijven. Of met kost-
huis met huiselijk verkeer te
Vorden of Hengelo G ld.
Brieven onder nummer 18-1
Bureau Contact, Postbus 22,
Vorden.

KïpflIGt halve kg 7,- 1 kg

Kuikenpoten perkg

L6Vcl perkg

13,-
5,90
4,75

DMrAlfWEID

__

ChO
Amaryllisbol
in kadoverpakking 4,95

2 Cyclamen 1 0,-
1 mooie Azalea 6,75
Volop verse snijbloemen

Die zit er af
warmpjes bij».

Rabobank Kinderspaarplaru
Spaarplan van (groot)ouders
voor (klein)kinderen:
geeft maar liefst 6 % rente»

Rabobank
Bank voor baby's ook.

Vorden tel. 05752-1888, Kranenburg tel. 05752
6769, Wichmond tel. 05754-423.

0016

VORDEN
HEEFT

3 KOOPAVONDEN
VOOR AL UW
SINT NIKOLAAS AANKOPEN

MAANDAG 2 DECEMBER
DINSDAG 3 DECEMBER
WOENSDAG 4 DECEMBER

DONDERDAG 5 DECEMBER SLUITING 17.00 UUR

LET OP!!!
Vanaf 2 december is de verkoop in

de Worstmakerij, dus achterom.
geldig

t/m 4 december

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Bief stuk 250 gr 6,25
Runderrollen 5 halen 4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrst per k l 9,90

Varkensrollade
150 gr. 1,95

Gebr. gehakt
150gr. 1,15

SPECIALITEIT

Shoarmavlees 250 gram

3,25
Rauwe Casselerib
Heerlijk bij zuurkool 100 gr. 1,69

MARKT
AANBIEDING

Bij 1 rookworst
J500 gram zuurkool

GRATIS

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

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

Wilt U voor Sinterklaas
iets goeds en fijns op tafel?

Bestel dan bij ons een:

roomboteramandelletter of speculaas gevuld,
dik of poppen, alles met echte boter.
Wilt U s.v.p. vroegtijdig bestellen?

Even 1373 bellen.

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U.

TH«T schitterende pulloven in
jacquarddessin in de
modekleuren j;rijs//\\;irt.

Uw Sint N i col aas

dealer

burg. galleestraat 3 - vonden



VOORBEREIDING BEPAALT SUCCES WINTERSPORTREIS

Een beginneling die voor het eerst op langlaufski's wil staan, heeft niets te zoeken in een oord dat zich
vooral op het alpine-skiën richt. Een crack op de lange latten zal zich ongelukkig voelen in een dorp
waar alleen enkele beginnerspistes zijn aangelegd. En op welke bestemming voelt een echtpaar zich
thuis waarvan de één gaat skiën, terwijl de ander zich beperkt tot winterse wandelingen?

Elk van de honderden wintersportbestemmingen heeft zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.
Natuurlijk geven folders en reisgidsen enige informatie, maar voor de meeste aspirant-vakantiegangers
blijft het moeilijk om op grond daarvan een keuze te maken.

Gelukkig laat een toenemend aantal vakantiegangers ook hun wintersporttrip door deskundigen

regelen. Dat heb ik de afgelopen weken aan de reizenbalie van onze bank opnieuw duidelijk kunnen
merken. Kennelijk ontdekken steeds meer mensen dat een goede reisadviseur precies weet welke

bestemmingen met hun wintersportmogelijkheden en aanvullende voorzieningen aansluiten op de
individuele wensen van al die wintersporters. Daarbij komt dat 'vakantie-doe-het-zelvers' die in het ski-

hoogseizoen op de bonnefooi op pad gaan, het risico lopen in hun favoriete oord geen vrij bed meer te
vinden.

Dat steeds meer mensen hun wintervakantie door deskundigen laten regelen, wordt ook veroorzaakt
door veranderingen in de wijze waarop men naar sneeuw en bergen trekt. Nog altijd is de eigen auto
een geliefd vervoermiddel bij de meer dan anderhalf miljoen Nederlanders die een buitenlandse

wintervakantie plannen, maar we zien een groeiende belangstelling voor buspendels en treinreizen. De
bus is goedkoop (in veel gevallen goedkoper dan de eigen auto) en biedt steeds meer comfort. Zo

kunnen nu in veel bussen stoelen worden gereserveerd die meer gemak en meer (been)ruimte bieden.
Ook de vorig jaar geïntroduceerde slaapbus, waarin 's avonds de stoelen tot stapelbedden worden

omgebouwd, blijkt een schot in de roos. De trein is bezig zijn aandeel bij het toeristenvervoer terug te
winnen nu de prijzen meer 'sporen' met die van andere vervoersmogelijkheden. Een voorwaarde om te
kiezen voor bus, trein of eventueel vliegtuig is wel dat men op de bestemming alle voorzieningen
gemakkelijk kan bereiken zonder eigen vervoer.

Een goede voorbereiding bepaalt voor een belangrijk deel het succes van een wintersportvakantie.
Daarbij moet zeker niet alleen worden gedacht aan het 'materieel' (skies en eventueel de auto), maar
zeker ook aan het voorbereiden van het lichaam op de te leveren inspanningen. Een goede conditie en
een cursus ski-gymnastiek vormen de basis voor een plezierige ski- of langlaufvakantie. Wie van zijn
vakantie een echt sportief genoegen wil maken, mag voor deze training toch wel twee è drie maanden
uittrekken.

Deze en andere facetten van een goede voorbereiding worden belicht in het "Rabobank
Wintersportboek '85/86", dat voor f 18,50 bij ons verkrijgbaar is. Verder geeft het ruim 200 pagina's
tellende boek een impressie van hetgeen de meest populaire wintersportoorden te bieden hebben.
Wie nog geen keuze heeft gemaakt voor een bepaalde bestemming, kan na bestudering van de inhoud
gerichter overleggen met de reisadviseur, die zeer gedetailleerde informatie tot zijn beschikking heeft.
Voor vakantiegangers die al een reis gereserveerd hebben, levert het boek een extra bijdrage aan de
voorpret. Want wie komt niet in vakantiesferen door fraaie kleurenbeelden van skipistes en
vakantieplaatse n en door wervende teksten over wintersportmogelijkheden en comfortabele
verblijfsaccommodaties?

Al jaren helpen van Asselt en Vlogman

de Sint zo goed als het kan.

Een letter gevuld met gekruid gehakt,

dit vond de Sint een groot gemak.

Zij bakken ze niet alleen voor de Sint,

maar voor een ieder die ze lekker vindt.

Wilt u s.v.p. uw letter op tijd bestellen,

door even van Asselt of Vlogman te bellen.

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

NIEUW
SPAAR VEELGELD UIT!

Reinig en

behandel
,„ nu zelf uw

—— PARKET of
PLANKENVLOEREN

met
WOODBOY
eindelijk een nieuw.

eenvoudig, kompleet
en goedkoop systeem

voor de
DOE-HET-ZELVER

geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof!

hetzelfde resultaat als
bij de VAKMAN !

LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
•• is te huur bij : •«

Schildersbedrijf - verfwinkel'

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

05752-1567

HIER... sportieve geschenken
Jagerskijkers kontrastrijk en helder

Luchtbuksen en -pistoloft
Tiroler loden jassen en jacks
voor dames en heren

Bodywarmers en thermokleding
Sportieve truien, vesten, pullovers
Hoeden, petten en sjaals
Knickerbockers, kousen, overhem-
den, trainingspakken, turnkleding
Boeken Over: paarden, honden, vogels, natuur en

jacht.

Wapen-en sporthandel

Martei
ttttdt Joellrtffeiull

Zutphenseweg te Vorden.

Niet mis-Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een premie voordeel.

Particulieren:
f 50,- per M per dag.

Bedrijven, instellingen
f 35,- per man per dag.

Periode: ^.
25 novemb^Bm 20 december 1 985
6 januari t/rn21 maart 1 986

Wij kennen de voorwaarden en regelen
de aanvraag voor u.
Wilt u meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend
05752-1523 en wij informeren U
geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

Sterke comfortabele muil.
Daar loop je meteen
mee weg. 28,-

Herenmoten

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

ds. Jaap Zijlstra
signeert op
woensdag-
middag 4 dec.
van 2-4 uur zijn
nieuwe gedich-
tenbundel
"Lichtgeraakt".

KANTOOR/BOEK

,

dijherman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Evenals vorig jaar,
maakt de S/nt weer heel wat voor Ü klaar.
Letters, staven, poppen van speculaas,
ook in boter/etters is hij een hele baas.
100% roomboter en amandelspijs,
hiervoor krijgt de Sint een ereprijs.
Ze zijn nog WARM, dus VERSER kan het niet,
het is een traktatie van Sint en Piet.
Wilt u ze met gehakt, aan U de keus,
vers van de Warme bakker is de Sint zijn leus!

P. S. Beste/s. v. p. bijtijds.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Spec. aanbieding:
Roomboter-aman delstaven.

Feestmaand aanbiedingen

Sony 8 mm
VIDEORECORDER
De nieuwe
wereldstandaard!
Type EV-A 300 1999-

J © © ;«•>; =^=

4 in 1 combinatie met een
vermogen van 2 x 22 Watt,

2 cassettedecks en
luidsprekerboxen 599-

vanaf

M V vanaf

799,- Stereo rack
779,50 met boxen vanaf 599-

Vele koopjes in beeld en geluid - wassen - drogen - koelen -

vriezen - MSX computers - stofzuigers - koffiezetters etc.

Te veel om op te noemen.

BAAK Reeds 50 jaar
Eigen service
dienst
Emmerikseweg 46

SINTERKLAAS
Natuurlijk doen!
Maak het fleurig en groen
en voor de Sint maken wij het
wel heel gezellig.
Voor al uw:

bindwerk, bloemen,
planten en kadoartikelen.

Dorpsstraat 19 - 7251 BA Vorden
Tel. 05752-1436 - J.W. Elbrink.

PB. 12
7250 AA VORDEN
Te}. Ö57S2'!773

Een van de werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep is de Studio
Nedac b.v. Deze creatieve afdeling binnen het concern verzorgt alle
werkzaamheden m.b.t. ontwerp- en studiowerkzaamheden voor elk van de
werkmaatschappijen binnen de groep. Die werkzaamheden zijn bijzonder
gevarieerd.
Door de enorme groei van de Nedac-Sorbo-Groep en de daarmee gepaard
gaande toename van de werkzaamheden op de Studio, zoeken wij contact
met een

ontwerper/werktekenaar
die in onze Studio Nedac b.v. het team zal komen versterken.

(M/V)

Een aantal eisen die ten aanzien van deze veelzijdige creatieve functie
worden gesteld zijn o.m.
— all-round ten aanzien van diverse creatieve studio-werkzaamheden
— affiniteit voor mode (bij voorkeur)
— goed kunnen werken in teamverband
- kennis van grafische technologieën
— middelbare schoolopleiding, eventueel aangevuld met eventuele creatieve

opleidingen
— leeftijd tot circa 35 jaar.

Afhankelijk van leeftijd, vakkennis en ervaring kunnen wij een goede
honorering en een boeiende functie in een jong dynamisch groeiend bedrijf
aanbieden. Sollicitaties kunt u richten aan Nedac-Sorbo-Groep b.v. ter
attentie van de afdeling Marketing, Postbus 12, 7250 AA in Vorden. Voor
eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot Studio Nedac b.v. tel.
05752-1773 (de heren Grievink of Merkes).



SINT WICOL AASNUMMER Weekblad Contact

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 12 -VORDEN- POSTBUS 22- TELEFOON 05752-1404 DEiRDE BLAD

Route St Nikolaasoptocht
ZATERDAG 23 NOVEMBER AANKOMST STATION - 13.17 UUR.
STATIONSWEG - DORPSSTRAAT - ZUTPHENSEWEG - DECANIJEWEG -
JEBBINK - BURG. GALLEESTRAAT - DORPSCENTRUM (CA. 14.00 UUR).

Op het bordes van het Dorpscentrum zal Sint Nikolaas worden verwelkomd
door het college van Burgemeester en Wethouders. Na de toespraak onder-
houden Sint Nikolaas en zijn Pieten zich met de schoolgaande jeugd in de
grote zaal van het Dorpscentrum.
De zaal blijft gesloten tot na de toespraak.

Voor de kinderen van de Kranenburg en Medler vindt dat plaats in zaal
Schoenaker vanaf 15.30 uur.

Voor de beste junior schilder t/m 12 jaar stelt de
Vordense Winkeliersver, leuke prijsjes beschik-
baar. Maak er daarom maar iets moois van en le-
ver hem voor 3 december, voorzien van naam en
adres in, bij een van de volgende adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22; Fa. Siemerink,
Zutphenseweg 7; Fa. Visser, Burg. Galleestraat 3;
Fa. ten Kate, Zutphenseweg 2; Fa. Sietsma,
Dorpsstraat 1.
VEEL SUCCES.

Naam: _

Adres: _

Plaats: l

Leeftijd:

N r. Naam
1. van Asselt
2. Hotel Bakker
3. Aral
4. A.M.R.O. Bank
5. Arti-Fleur
6. Braam
7. Bondsspaarbank
8. Barendsen
9. Beeming

10. Bloemendaal Hotel
11. Boerstoel
12. Boesveld Garage
13. Borgonjen
14. Ten Brinke Mevr.
15. Eskes Café
16. Coenraadts Super
17. Dekker
18. Dijkerman
19. Dolphijn
20. Eskes G
21.Ey kei kamp
22. Goethem van
23. Groot JebbiA Garage
24. Heersink
25. Helmink
26. Herberg de Café
27. HeurneTer
28. Kate Ten
29. Boekh.-Sig.mag. Hassink
30. Klein Kranenbarg
31.Kluvers
32. Kuypers Garage
33. Kettelarij
34. Lammers DJ.
35. Lammers B.
36. Loga
37. Lithorama
38. Martens
39. Oplaat
40. Polman
41.RAB.O.Bank
42. Rodenburg
43. Schoenaker Café
44. Schurink
45. Sueters
46. Siemerink
47. Sietsma
48. Smit Vinotheek
49. Ad m. Kantoor Vorden
50. Autobedr. "Tragter" (KI. Brinke)
51.Tao-Sing
52. Tuunte de
53. Uenk Café
54. Uiterweerd
55. Veenendaal Supermarkt
56. Visser mode
57. Vlogman
58. v.d. Wal schildersbedrijf
59. Weevers
60.WiekartH.
61.WiekartJ.
62. Wiltink
63.Wullink
64. Indoor Sport Vorden
65. B runekreeft

Adres
Zutphenseweg 18
Dorpsstraat 24
Zutphenseweg 30
Raadhuisstraat 1
Dorpsstraat 17
Burg. Galleestraat 10a
Decanijeweg 3
Zutphenseweg 15
Raadhuisstraat 8
Stationsweg 24
Dorpsstraat 9
Enkweg 5
Kerkstraat 13
Zutphenseweg 121
Dorpsstraat 42
Smidstraat 2
Zutphenseweg 8
Zutphenseweg 5
Kerkstraat 1
Deldenseweg 9
Ruurloseweg 114
Kerkstraat 3
Rondweg 2
Zutphenseweg 21
Zutphenseweg 24
Dorpsstraat 10
Dorpsstraat 8
Zutphenseweg 2
Raadhuisstraat 24
Kerkstraat 9
Zutphenseweg 41
Dorpsstraat 12
Zutphenseweg 64
Zutphenseweg 29
Burg. Galleestraat 26
Raadhuisstraat 22
Insulindelaan 4
Zutphenseweg 9
Dorpsstraat 11
Dorpsstraat 22
Zutphenseweg 26
Dorpsstraat 32
Ruurloseweg 64
Burg. Galleestraat 22
Dorpsstraat 15
Zutphenseweg 7
Dorpsstraat 1
Burg. Galleestraat 12
Ruurloseweg 21
Zutphenseweg 85
Dorpsstraat 28
Raadhuisstraat 3
Nieuwstad 13
Ruurloseweg 35
Dorpsstraat 18
Burg. Galleestraat 3
Zutphenseweg 16
Het Hoge 3
Nieuwstad 12
Dorpsstraat 30
Burg. Galleestraat 6
Het Hoge 20
Dorpsstraat 4
Burg. Galleestraat
Dorpsstraat 17

L



Koop nu uw
banden en
accu's
met

hoge korting
Natuurlijk bij:

SERVICE STATION

Edwin v/d Weijden
Vorden - Telefoon 1840

vSH^-y

/faasa

5 december breekt aan,
tijd om naar Kettelerij te gaan.
'n f/AII over the world" Fleurop groet
doet het altijd goed.
Volop keus in praktische kado's,
hiermee schiet Sint altijd in de roos.

Uw adres voor kado'szowel in de kamer alsin
de tuin.

b.V.

Zutphenseweg 64 - Vorden. Tel. 05752-1508

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden
09
UdNBM

SINT NIKOLAAt 1985

VORDEN heeft een grote

Sint Nikolaas aktie
van 15 november tot en met 7 december

* VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen

UI
O
CC
o

* VORDEN heeft een

gezellig koopcentrum
s

•k VORDEN telt wel 60 zaken met een

breed assortiment
én voor ieders beurs

* VORDEN geeft U een

* VORDEN heeft nog ruime

parkeergelegen heden

Waarom dan niet uw
inkopen doen in Vorden

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Enkele wenken voor
sportieve geschenken

Badminton, tafel- + tennis uitrusting
Trainingspakken en jacks
Body warmers, truien, vesten en spencers
Mantels en jassen van echt loden.
Ruime keus in boeken voor de
jacht-, rij-, schiet- en hondesport
Kristal- en aardewerk serviesgoed
met jacht- en ruitersport motieven.

voorBON
25% reduktie
op 1 paar Adidas voetbal- of sportschoenen

Martens
HteJs JotltrtfftnJI

Wapen- en sporthandel
ZUTPHENSEWEG 9 - VORDEN - TELEFOON 05752-1272

Drogisterij - Parfumerie

't Heerlijk avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom mb

in uw DA.
specralzaak vele
geschenken en leuk
verpakt

Zie ook voor gezellige surprises en buitenkansjes
onze DA. speciale Sint Nicolaaskrant.

Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

dijkermon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Voor een fijn

Sint Nic. kado
naar

Dekker Electrobv
Zutphenseweg 8 - Vorden

Telefoon 057 52-2122

letters,
chocoladeletters

Amandel
staven, wat
pret

banket!

Zutphenseweg - VORDEN - Telefoon 1384

Voor praktische geschenken
dan aan Lammers denken

Dames mode en confectie,
dames en heren ondergoed,

dusters en nachtkleding

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971



Een gouden tip van
uw juwelier.
Oorknopjes van
14 krt goud.

0 5 mm

0

0 3 mm 25™"

's maandags
de gehele dag gesloten,
woensdag 's middags
geopend.

06 juwelier
siemerjnk. • • ••<x> opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden.

u kunt lang
zoeken...
naar mooie cadeaus voor mensen waar u om
geeft. Winkel in, winkel uit, zoeken, twijfelen,
iets of niets vinden en dan weer verder, al of niet
met zorgen hoe en waar u moet parkeren.

of metéén naar
Barendsen gaan!
Dat is de winkel met duizend en één cadeaus.
Voor de doe het zelver, want u kunt het niet zo
gek bedenken of u vindt zijn wensen bij ons in de
zaak. En voor huisvrouwen die u kunt verrassen
met iets handigs of iets moois voor het huishouden of het huis. Neem - zegt Sint Nico-
laas - het dit jaar nou eens echt gemakkelijk en ga gewoon naar de 1.001-ideënwinkel
van Barendsen in Vorden.

Zutphenseweg 1 5, Vorden
tel. 05752-1261

en ook bij het parkeren zult u geen
problemen hebben!

SPORTIEVE
GESCHENKEN

sportkleding
sportschoenen
schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
tVOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

Sint-aanbieding:

iiHome Trainer"
DE LUXE met
- SNELHEIDSMETER - TELLER
- INSTELBAAR KLOKJE
- INSTELBAAR PEDALEN DRUK
- ZEER STEVIGE STANDAARD
BIJ:

Rl JWIELBEDRIJF v/h \AG1

(EIG. A. KLEIN BRINKE) - Zutphenseweg 85 - Vorden - Telefoon 1256

ii

UW
Keurslager

staat borg voor
kwaliteit

SLAGERIJ

Vlogman
Zutphenseweg 16, Vorden, tel. 1321

De Sint liep door Vorden rond
en stopte bij HELMINK terstond.
Hij zei:
Hier is keuze voor elk gezin

en kocht leuke presentjes in!

HANDDOEKEN
LAKENSETS

SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN

OVERTREKKEN
FLANELLEN LAKENS

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN

LAKENS EN SLOPEN
DEKENS

ETC. ETC.

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514
LAAGTE 16 EIBERGEN

Sint Nicolaas geschenken
voor elk wat wils!!

Uitzoeken maar:

leuke betaalbare
kadootjes

Bloembollen voor
de kamer
Amaryllis in geschenkdozen
Hyacinten, Crocussen,
Paperwhites

Mooie collektie

Vazen en Sierpotten
Droogbloemen en
droogstukjes

Dagelijks verse snijbloemen.
Ook een bloemenbon is altijd
welkom.

dijkèrmon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Hoe werirt de
St Nikolaas aktie?
Vanaf vrijdag 15 november tot en met zaterdag 7 december (2 dagen lan-
ger) ontvangt U bij alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de
raambiljetten) voor elke f 5,- die U besteedt een Sint Nikolaas zegel.
Vijf van deze zegels dient U op een deelnemerskaart te plakken en deze
van Uw naam en adres te voorzien. Als U de kaart daarna in de daarvoor
bestemde bus bij de fa. Wullink of Schoenaker deponeert, loot U de vol-
gende trekking(en) mee naar één van de prijzen, die de Vordense Win-
keliersvereniging beschikbaar heeft gesteld.
Mocht U de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet ge-
treurd, want Uw kaart doet ook de volgende trekking(en) weer mee.
Vroeg kopen is in dit geval belangrijk, want dan hebt U viermaal kans op
een prijs en vooral in het begin zijn er natuurlijk veel minder kaarten,
waardoor U meer kans hebt om te winnen.

Vraag om de zegels want ze kunnen U verrassen.
Alle leden winkeliers (zie de raambiljetten) doen mee en geven U graag
een gratis zegel.

KOOPAVONDEN: maandag 2 december: dinsdag 3 december: woens-
dag 4 december tot 21.00 uur.

Dele
winnen
prijzen

60 vleespakketten
Lw.v. f 50,-

175
verrassings-
pakketten

tw.v. f 40,-

TOTAAL
f 10.000,-



Koopavonden Sint Nicolaas: maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 december tot 21.00 uur

St. Nicolaaspuzzel met welkomstgroet
HORIZONTAAL: 1 deel van een et-
maal; 5 deel van een etmaal; 8 ver-
binding; 10 broodsoort; 13 lekkernij;
15 vocht; 18 grap; 20 waterkering; 21
rag; 23 wig; 24 vogel; 26 water in
Friesland; 27 uitgave; 28 meubel; 30
baksel; 32 treffen; 34 verblijven; 37 zo
nu en dan; 39 speculatie; 41 onder
andere; 42 daar; 44 dwarshout; 46
plaats in Zuid-Holland; 50 gang van
een paard; 54 voertuig; 56 ontken-
ning; 57 rag; 59 pausenaam; 60 kos-
ten koper; 61 vis; 63 lichtbuis; 64
hoofddeksel; 66 zangstem; 67 ope-
ning; 69 sporeplant; 70 verschaffen;
73 persoon uit stuk van Shakespeare;
74 ondergang; 76 Chinese maat; 77
klaar; 79 woonboot; 80 plaats in
Drente; 82 noodsein; 84 omroepver-
eniging; 85 voorz.; 87 voor; 88 strijd-
perk; 90 boom; 91 deel van een huis;
93 mannen van stand; 95 al; 96 lang
stuk hout; 98 loot; 99 mak; 101 een
zekere; 102 grappenmaker; 104 voch-
tig 108 paard; 112 oude maat; 113
grens; 115 deel van het been; 117 ton;
119 naar; 123 Frans lidw.; 125 roof-
dier; 127 doorlaatpost; 128 op de wijze
van; 129 vroegere koningin; 131 tijd-
rekening; 133 deel van een schip; 134
bron; 136 betalingsbewijs; 137 door-
een mengen; 139 nimmer; 140 star tu-
ren; 143 toer; 145 reeds; 146 fout; 147
strandmeer; 149 bosgod; 151 verbin-
ding; 152 de oudere; 154 deel van het
jaar; 156 Sociaal Democratische Par-
tij; 157 plaats in Overijssel; 159 hel;
160 houding; 162 ontspannende be-
zigheid; 165 deel van het oor; 167
fam. lid; 168 noot; 170 deel van een
etmaal; 171 uitdrukking; 173 geen uit-
gezonderd; 175 vogeleigenschap; 177
Eur. land; 180 roem; 181 tegen; 182
bidt; 183 voorz.; 185 elk; 187 peilstift;
189 fam. lid; 190 sportterm; 192 deel
van de Bijbel; 193 ellendige woning;

195 hoogste punt; 196 krantejongen;
198 rund; 199 afgeperkte ruimte; 201
tegenover; 202 landbouwwerktuig;
204 afmeting; 206 wennen; 208 bil-
jartstok; 209 daar; 2t1 gewicht; 212
voorz.; 214 uitgave; 215 haast; 217
verstand; 219 vogel; 222 plaats in
Zuid-Holland; 225 kweeksel; 227 deel
van de mast; 228 peilstift; 230 eenvou-
dig; 232 hoog bouwwerk; 234 water in
Noord-Brabant; 235 krantejongen;
237 bevel; 238 plaats in Overijssel; 240
strik, 241 huisdier; 243 vogelverblijf;
244 Turkse titel; 245 tijdrekening; 247
mannelijk dier; 249 verlangen naar;
251 hemellichaam; 252 Afrikaans
dorp; 253 plaag; 254 vochtig; 255 on-
geletterd; 256 ongebonden; 257 ge-
meenschappelijke weide.

VERTIKAAL: 1 reptiel; 2 deel van de
week; 3 evenzo; 4 niet parkeren, 6
bezitt. voornaamw.; 7 recht stuk
vaarwater; 8 vogeleigenschap; 9 sle-
de; 11 ter gedachtenis; 12 rund; 14
bravoer; 16 ver; 17 haven; 19 diere-
huid; 21 korenzifter; 22 schel; 24 vaas;
25 ongebonden; 28 sein; 29 salaris; 30
alp; 31 kleine plaats; 33 heks; 35 be-
vel; 36 noot; 38 fam. lid; 40 pronk-
zuchtia: 43 vervoermiddel: 45 insekt:
47 een weinig; 48 voegw.; 49 dik; 51
telwoord; 52 militair; 53 grote bijl; 55
damesjapon; 57 verstandig; 58 schel;
60 vaatwerk; 62 gewas; 64 insekten-
eter; 65 opstootje; 66 deel van een
ambtsgewaad; 68 daar; 69 tam; 71
waterdier; 72 soort; 73 natie; 74 toe-
stand van rust; 75 zuidvrucht; 78 zorg;
79 vlaktemaat; 80 roem; 81 met name;
83 kleur; 84 oude maat; 86 vis; 88
zangstem; 89 behoeftig; 90 eiland in
de Oostzee; 92 bordpapier; 94 enige;
97 tegenover; 100 verbrandingsrest;

102 de onbekende; 103 slang; 104 de
onbekende; 105 bouwland; 106
voorz.; 107 heen en terug; 109 aan-
sporing; 110 het Romeinse Rijk; 111
lidwoord; 112 vogelprodukt; 114 voer-
tuig; 115 boom; 116 soort onderwijs;
118 koraaleiland; 120 preekstoel; 121
bergplaats; 122 erbarmen; 123 ver in
lengte; 124 plaats uit de Bijbel; 126
naar; 130 salaris; 131 kunstprodukt;
132 bloem; 133 insekt; 135 strikje; 136
patroon; 137 einder; 138 kunstpro-
dukt; 141 ogenblik; 142 grappenma-
ker; 144 vervoermiddel; 148 niet par-
keren; 150 klaar; 153 rustteken; 155
Europeaan; 157 bloeiwijze; 158 tijdre-
kening; 160 bloeiwijze; 161 klef; 163
deel; 164 laatstleden; 166 werkschuw;
167 op grote afstand; 169 plaats in de
Noordoostpolder; 170 rivier in Groot
Brittannië; 171 ten name; 172 oever-
gewas; 174 Europees land; 176 een
weinig; 177 boom; 178 weefsel; 179
ligplaats voor schepen; 180 plaats in
Gelderland; 181 karakter; 182 ge-
wicht; 184 lekkernij; 186 droog; 188
Bijbels fig.; 189 planeet; 191 hoogste
punt; 193 brandkast; 194 voorz.; 196
reeds; 197 onzes inziens; 199 fam. lid;
200 wenden; 202 boerenbezit; 203
watering; 204 beschadiging; 205 inw..
orgaan; 206 gewoonterecht; 207 ont-
kenning; 208 werktuig om te kraken;
210 noot; 211 bevel; 213 deel van een
Franse ontkenning; 214 uitgave; 216
zandbanken; 217 onbebouwd; 218
zendgemachtigde; 219 Hollandse gra-
vin; 220 lang smal stuk; 221 scheeps-
papier; 222 onderricht; 223 getroffen;
224 insekt; 225 kort ogenblik; 226 ge-
bak; 229 netto; 231 vervoermiddel;
233 reeks; 236 bidt; 238 bloeiwijze;
239 telwoord; 241 toiletartikel; 242
kort ogenblik; 244 godin; 246 water in
Drente; 247 vogel; 248 dwarshout;
249 bevel; 250 nummero; 251 titel.

Als u het kruiswoordraadsel goed
oplost, kunt u met behulp van de ge-
vraagde nummers de verborgen uit-
spraak vinden.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren
of insturen voor 3 december 1985 bij
de volgende adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22; Fa. Sie-
merink, Zutphenseweg 7; Fa. Visser,
Burg. Galleestraat 3; Fa. ten Kate, Zut-
phenseweg 2; Fa. Sietsma, Dorps-
straat 1 .

VEEL SUCCES.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing verborgen Dmstgroet:

f
T

Gezelligheid
kent geen tijd

Haal voor Sint Nicolaasavond eerste kwaliteit
dranken in huis.

Ook uw adres voor
heerlijke
salade's

Café-Restaurant

Eykelkamp
Medler Tel. 6634

L.M.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TELEFOON 05752-3163

- VERKOOP VAN O A.

TREKKERS

ImqlMillo STROOIERS

GRIESSER
KRANEN

EbertiarcftB
ploegen

- EN DE NU AL REEDS VÉÉL GEPREZEN:

„VANCK"-mestsilo's
van Zweeds grenenhout.

HOUT! NIET DUUR - WEL DUURZAAM!

VRAAG EENS OM EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK
AAN REEDS GEPLAATSTE SILO'S

SHIBAURA
TREKKERS

Husqvarna en Lewenstein
naaimachines

Kleinvakartikelen
o.a. losse knopen, alle soorten ritsen

en het mooie

Duetgaren,
een nieuw naaigaren voor alle stoffen.

Naaimachinehandel - Reparatieinrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden
Telefoon 05752-1385

Geef eens een

cadeaubon
van

Auto Boesveld
Het adres voor:

* Onderhoudsartikelen
* Reserve onderdelen
* Accessoires
* Benzine of diesel

ENKWEG 5 - VORDEN
TELEFOON 05752-1329

Extra prijzen
De drukker van deze krant,
Drukkerij Weevers B.V.
stelt in samenwerking met
de Vordense winkeliers
vereniging enkele prijzen
beschikbaar voor de goede
oplossingen van de puzzel.

Ie pnjs f 100,-
2e pqjs f 50,-

3e pqjs f 25,-
U kunt de opgeloste puzzel
inleveren of insturen voor
3 december 1985 bij de vol-
gende adressen: Wim Pol-
man, Dorpsstraat 22; Fa.
Siemerink, Zutphenseweg
7; Fa. Visser, Burg. Gallee-
straat 3; Fa. ten Kate, Zut-
phenseweg 2; Fa. Sietsma,
Dorpsstraat 1.

Heeft u bouw-
of verbouwplannen?

Voor de aanleg van de

elektrische
installatie
naar

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman
Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Ook voor Electrische apparaten

SINTERKLAAS
Natuurlijk doen!
Maak het fleurig en groen
en voor de Sint maken wij het
wel heel gezellig.
Voor al uw:

bindwerk, bloemen,
planten en kadoartikelen.

Dorpsstraat 19 - 7251 BA Vorden
Tel. 05752-1436 - J.W. Elbrink.
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