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Wethouder J.F. Geerken: "Multifunktioneel
gebruik sporthal geen eenvoudige zaak"
Wethouder J.F. Geerken deelde woensdagavond in de commissie sport & Cul-
tuur mede dat de sporthal omstreeks half januari 1983 in gebruik kan worden ge-
nomen. De oorspronkelijke planning was l januari. Eén en ander is te wijten
aan de onvoldoende droge betonvloer waardoor het aanbrengen van de sport -

vloer vertraagd wordt.

De heer Geerken deelde ook mede dat de
V.S.F, verzocht heeft om de sporthal ook
op de zondag open te stellen. De wethouder
zei dat de openstelling verband houdt met
het toezicht op zondagmiddag. "Wanneer
dit geregeld kan worden heb ik er geen pro-
blemen mee", ik wil dit wel een jaar aan-
zien", aldus Geerken die tevens het kosten
aspekt wil bekijken.

De commissie zei bij monde van de heer
AJ. Stoltenborg (PvdA) er geen probleem
mee te hebben dat er voor openstelling op
zondag andere tarieven worden berekend.
Op vragen van de heer Stoltenborg deelde
de heer Geerken mede dat de gemeente
waarschijnlijk minder inkomsten uit de
sporthal zal krijgen. "Er zijn verenigingen
die minder uren willen hebben, dan des-

tijds is opgegeven. We zullen nu aan aquasi-
tie gaan doen. Proberen verenigingen e.d.
van buiten Vorden te stimuleren om hier
van de sporthal gebruik te maken. Vooral
overdag" staat de hal te kijken", zo zei de
wethouder.

Multifunktioneel gebruik is volgens Geer-
ken ook geen eenvoudige zaak. "Ik acht die
mogelijkheden niet zo groot. Willen wij bij-
voorbeeld hier beurzen organiseren dan
heb je al zo'n 25.000 gulden nodig om de
vloer af te dekken".

Experiment op voetbalveld
Zoals bekend verkeert het derde veld van
het gemeentelijk Sportpark (waarop de
voetbalvereniging Vorden speelt) in slechte
toestand.
Wethouder Geerken deelde de commissie
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Verplaatsing energiestand
Wij maken u erop attent dat de energie-
stand, waarin u tal van informatiemateriaal
kunt verkrijgen over beperking en verant-
woord gebruik van aardgas en electriciteit,
is verplaatst. Thans staat de stand in het
Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat,
vroeger kon u hem vinden in het koetshuis
nabij het Kasteel (bureau gemeentewer-
ken).

Spreekuur wethouder Geerken
Op vrijdag 3 december aanstaande zal wet
houder Geerken niet in de gelegenheid
zijn om zijn wekelijkse spreekuur te hou-
den.

"Het Schapenmeer 1976"
Zoals u uit de advertentie elders in dit blad
kunt lezen hebben Gedeputeerde Staten
van Gelderland goedkeuring verleend aan
het raadsbesluit van 29 juni 1982, waarb i j
het bestemmingsplan "Het Schapenmeer
1976" is vastgesteld. Het betreft hier het ge-
bied van "het Lekkebekje", waar zomer-
huisjes staan.

Aan een eerder door de raad vastgesteld
plan voor dit gebied werd door de Kroon
gedeeltelijk goedkeuring onthouden. Het
thans goedgekeurde besluit voorziet dan
ook - behoudens een enkele redactionele
aanpassing - u i t s lu i t end in een herziening
van de voorschriften waarbij rekening is ge-
houden met die uitspraak van de Kroon.

Richtlijnen voor propaangasinstallaties
Naar is gebleken worden bij het verwisselen
of verwijderen van reservoirs voor het be-
waren van propaangas soms handelingen
verricht waarbij grote gevaren kunnen ont-
staan, aldus een briefd.d. l november 1982
van de Hoofdinspekteur van de Volksge-
zondheid te Leidschendam.
Deze gevaren hebben dan in hoofdzaak be-
trekking op het vertikaal plaatsen van reser-
voirs, die nog geheel of gedeeltelijk met gas
zijn gevuld.
Teneinde ontploffingsgevaar cq brand te
voorkomen worden houders van dat soort
reservoirs aangeraden te bevorderen dat de
volgende gedragslijn gevolgd wordt:

1. het plaatsen, verplaatsen (ook vertikaal)
of verdwijnen van stationaire reservoirs
mag ui ts lui tend in lege toestand geschie-
den;
2. reservoirs gemonteerd op een verrijdbaar
onderstel mogen in gevulde toestand uit-
sluitend horizontaal worden verplaatst,
mits dit rijdend op het onderstel over een
stabiel terrein geschiedt;
3. het ledigen van het reservoir moet ge-
schieden door een doelmatige inrichting
voor het aftappen van vloeibaar propaan;
4. reservoirs met een totaal inwendig volu-
me van ten hoogste 3 m3, die niet zijn voor-
zien van een aftapinrichting, mogen wor-
den geledigd door, na het op een veilige wij-
ze van draaien van het reservoir, de vu lk lep
als vloeistofaftapinrichting te gebruiken.

Volgens de bepalingen der Hinderwet is het
verboden o.a. één propaangasreservoir op
te richten of in werking te hebben zonder
vergunning van burgemeester en wethou-
ders.
Houders van propaangasreservoirs die nog
niet in het bezit zijn van een vergunning
ingevolge de Hinderwet worden geadvi-
seerd alsnog een aanvraag om een zodanige
vergunning te doen ter gemeente-secretarie
van Vorden. Aanvraagformulieren zijn
aldaar verkrijgbaar.

Verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar

in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
b l i k a t i e moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

1. Aan de heer A.H. Harmsen, De Steege
44, voor het bouwen van een schuurtje
aldaar.

Vergadering Gewestraad
Het bestuur van de Gewestraad vergadert
op 15 december aanstaande om 19.30 uur
in de kant ine van het Gemeentelijk Ener-
gie- en Waterleidingbedrijf te Deventer,
Zutphenseweg 51006.
Tijdens deze vergadering komen onder
meer de volgende punten aan de orde:

1. Gewestraad:
- begroting voor het dienstjaar 1983
-aangaan kasgeldleningen
- aanpassing voorschriften en instructies
met betrekking tot de financiële organisa-
tie;
-wijziging Verordening Commissie Overle-
gorgaan Onderwijsbegeleidingsdienst Mid-
den-IJssel

2. Districtsgezondheidsdienst:
-jaarverslag 1981 van de afdeling Jeugdge-
zondheidszorg
- begroting voor het dienstjaar 1983
- aanpassing voorschriften en instructies
met betrekking tot de financiële organisatie

3. Regionale Brandweersamenwerking
- begroting voor het dienstjaar 1983
- object-gebonden brandpreventie-advise-
ring
- aanpassing voorschriften en instructies
met betrekking tot de financiële organisatie

De stukken met betrekking tot deze open-
bare vergadering liggen ter secretarie, afde-
ling l, ter visie.

Verleende vergunning voor een collecte
Burgemeester en wethouders hebben voor
de periode van 6 tot en met 11 december
aanstaande een collectevergunning afgege-
ven aan de Raad van Kerken.

Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op dinsdag 7 december a.s. om
20.00 uur in de boerderij nabij het Kasteel.
Tijdens deze vergadering komen onder
meer de volgende punten aan de orde:

- wijziging Algemene Politieverordening
ta.v.:
a. bepalingen inzake het tegengaan van
prostitutie;
b. het inkui len van groenvoer;
c. de afvalstoffenwet en de -afvalstoffenve-
rordening;
-Verkoop bouwgrond in het bestemmings-
plan "Brinkerhof 1973, no. 2".

De commissie voor financiën c.a. vergadert
op dinsdag 7 december 1982 om 19.00 uur
in het koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer de volgen-
de punten:

- subsidie Stichting Dorpscentrum voor het
jaar 1983;
- renovatie c.q. vervangende nieuwbouw
bejaardencentrum "De Wehme";

- vas t s te l l ing maximum bedrag voor aan te
git n e kasgeldleningen voor het jaar 1983;
-vasts te l l ing maximum krediet in rekening-
courat bij de N.V. Bank voor Nederlandse
Gemeenten voor het jaar 1983;
- vaststell ing "Verordening regelende de ta-
rieven voor het gebruik van de binnenspor-
taccomodatie aan het Jebbink";
-verkoop bouwgrond in het bestemmings-
plan "Brinkerhof 1973, no. 2";
- vaststelling Sociaal Cultureel Plan 1983-
1986, het Sociaal Cultureel Programma
1983 en de Subsidieverordening Sociaal
Cul tu ree l Werk.

De commij^^oor Sport, Cultuur c.a. ver-
gadert op wünsdag 8 december a.s. om
20.00 uur in de boerderij nabij het Kasteel.
Aan de orde komen onder meer de volgen-
de punten:

- Subsidie^gkhting Dorpscentrum voor
het jaar IC'^P
- renovatie c.q. vervangende nieuwbouw
bejaardencentrum "de Wehme";
- vaststelling "Verordening regelende de ta-
rieven voor het gebruik van de binnenspor-
taccommodatie aan het Jebbink";
- vas t s te l l ing Sociaal Cultureel Plan 1983-
1986, het Sociaal Cultureel Programma
1983 en de Subsidieverordening Sociaal
Cultureel Werk;
-mededelingen V.S.F.;
-aktivi tei tenl i js t

De commissie voor Openbaar Werken c.a.
vergadert op woensdag 8 december om
19.30uur in de boerderij nabij het Kasteel.
Aan de orde komen onder meer de notulen
van de Vriga, vergadering van 15 februari
1982 en hetgeen verder aan de orde wordt
gesteld.

Voor deze commissievergaderingen gelden
de volgende regels:

Het publiek kan zich tot tien minuten, on-
middelijk voorafgaande aan de opening
van de vergadering bij de voorzitter of de se-
cretaris van de commissie opgeven als spre-
ker, onder opgave van het agendapunt waa-
rover men wil spreken. De gelegenheid het
woord te voeren wordt geboden voordat de
behandeling van de eigenlijke agenda be-
gint.

De voorzitter kan elke spreker, indien dit
naar zijn oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als de openbare biblio-
theek aan de Dorpsstraat te Vorden.

Te verlenen bouwvergunningen mei ge-
bruikmaking van de algemene verklaring
van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van Burge-
meester en wethouders het voornemen
mee heeft deze te verlenen met gebruikma-
king van de door Gedeputeerde Staten van
Gelderland afgegeven algemene verklaring
van geen bezwaar.

- Aan de heer J. Wesselink, Bergkappeweg 2
te Vorden, voor het bouwen van een hou-
ten garage berging aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 17 december
1982 ter visie bij de afdeling gemeentewer-
ken.
Eventuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk aan het college van Bur-
gemeester en wethouders kenbaar gemaakt
te worden.

mede dat de Ned. Sport Federatie een expe-
riment zal doen, zonder dat de grasmat
wordt aangetast. "Dit experiment duurt een
week en kost de gemeente niets", aldus
Geerken.

Wedstrijdfietscrossbaan
Het college van Vorden heeft een verzoek
binnen gekregen van de V.A.M.C. "De
Graafschaprijders" waarin medewerking
wordt gevraagd bij het zoeken naar een
wedstrijdtïetscrossbaan.

"Wij zullen hier medewerking aan verle-
nen. Gezien de bezuinigingen zullen we
denk ik niet verder kunnen gaan dan ons
garant te stellen voor de rent en aflossing.
Dit hebben we "De Graafschaprijders" ook
medegedeeld", zo zei Geerken.

Gemeente gaat zich
herbezinnen over
dekkingspercentages in
het algemeen
Burgemeester Vunderink nam dinsdaga-
vond voorstellen van de zijde van de P.v.-
d.A. fraktie en de V.V.D fraktie over om
zich her-te-bezinnen overdekkingspercen-
tages in het algemeen met als centrale
vraag "hoe hoog dienen deze dekkingsper-
centages te zijn".
Aanleiding hiertoe was de opmerking van
de heer M. Groen (V.V.D.) die vond dat de
posten reinigingsrechten en begrafenis^
rechten kostendekkend moeten zijn.
"Voorzichtig zijn. Wel een beleid over de
gehele breedte zodat men tot een politieke
keuze kan komen", aldus een reaktie van
de heer A.J. Ploeger (P.v.d.A.).
Wethouder J.F. Geerken (C.qjfc beloof-
de de raad te onderzoeken in hoWerre hier
een plaatselijke welstandscommissie ge-
stalte kan krijgen. Er waren nogal wat gelui-
den in de raad die hiervoor pleitten. Dat er
een dergelijke plaatselijke commissie niet
is stamt nog van vroeger. "De nAtvatie ws
destijds dat een plaatselijke co^Rssie on-
der zware druk van de belanghebbenden
zou komen te staan, zodat een wijs en
objektief advies aan het college wat moei-
lijk zou zijn".
De raad was dinsdagavond verheugd dat de
Medlerschool zal worden verkocht en dat
er een drieklassige basisschool op de Kra-
nenburg zal worden gebouwd.

Handschriftkunde
In zaal Schoenaker hield de heer J. Zijlstra
uit Apeldoorn voor dames van de K.P.O.
een verhandeling over handschriftkunde.
Vanuit zijn bijna veertig-jarige praktijk kon
de heer Zijlstra heel wat aandragen over
linkshandigheid, woordblindheid. De
handschriftkunde wordt veel gebruikt in
de wetenschap. Ook bij sollicitaties wordt
hier veel gebruik van gemaakt. Op de
avond van de kortste dag van het jaar ko-
men de dames van de K.P.O. weer bijeen
voor de zo zoetjes aan traditionele Kerst-
viering.

Francisca Toonk winnares
van de raad wed strijd
Het bezoek van mej. F. Toonk, Koekoek-
straat 10 te Vierakker aan de 26e Agrado te
Doetinchem heeft een voor haar bijzonde-
re lucratieve ontwikkeling gehad.
Zij kwam als één van de 10 beste deelne-
mers aan een door de Rabobank uitge-
schreven wedstrijd over het Agrarische be-
drijfsleven uit de hoek.
Mej. Toonk bewees namelijk van agrari-
sche zaken wel iets af te weten. De raadwed-
strijd, gekoppeld aan een foto-expositie,
vulde zij foutloos in.
Ook maakte zij een rijmpje, dat qua orgina-
liteit voldeed aan de wensen van dejury. De
prijs, een cheque van f. 100,- werd haar in-
middels door de bank uitgereikt.

Jeugddienst in de Dorpskerk
De Jeugddienst commissie van de Her-
vormde gemeente nodigt eenieder graag uit
voor de Jeugddienst op a. s. zondagmorgen
5 december, de tweede Adventszondag.
Ds. H. Onstein uit Lochem hoopt deze
Jeugddienst te leiden. Het thema, het
onderwerp staat in Handelingen 20:35.
Paulus citeert daar het woord van de Heer:
Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Sa-
mengevat in het onderwerp (op zondag 5
december!) "Wat krijg ik of wat geef ik!"
De Amio-singers uit Winterswijk hebben

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

hun medewerking toegezegd voor deze
dienst. En na de dienst is er in "de Voorde"
de goede mogelijkheid wat na te praten en
elkaar te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie.
Iedereen is er hartelijk welkom.

Ook een avonddienst
Op de eerste zondag van de maand is er
steeds ook een avonddienst in de Dorps-
kerk (Een enkele uitzondering daargelaten)
Ook a. s. zondagavond 5 december is er een
avonddienst waarin dan voor hoopt te gaan
ds. Veenendaal.
Graag attenderen we u ook op deze dienst,
's avonds. Een avonddienst in de Dorps-
kerk heeft ook z'n eigen stille bekoring,
doororgelspel, samenzang, schriftlezingen
verkondiging en zeker ook de dienst der ge-
beden.

Kerstkollekte Raad van
Kerken Vorden-Kranenburg
In de week van 5-11 december houdt de
plaatselijke Raad van Kerken een rond-
gang: de Kerstkollekte voor de jaarlijkse
Kerstaktie, Kerstgroet aan zieken, eenza-
men en hoogbejaarden. Het is een hele
organisatie om de gelden bijeen te krijgen
en circa 600 Kerstgroeten te verzorgen!
Uit de genoemde kollekte worden ook de
verdere kosten voor het werk van de Raad
van Kerken betaald.
De Raad van Kerken werkt ook op beschei-
den schaal mee aan het werk van de Stich-
ting Oecumenische Hulpverlening.
De Kerstsamenzang van de Raad van Ker-
ken wordt dit jaar gehouden op zondaga-
vond 19 december, de 4de Adventszondag,
in de Hervormde Dorpskerk. Vier Koren
uit Vorden hopen aan deze Kerstzang mee
te werken. U hoort en leest er stellig nog na-
der over in deze rubriek. Pastoor van Zeelst
hoopt deze Advents-Kerstzang te leiden.

Verjaardagsfonds
Hervormde gemeente
Alle medewerkers/sters van het Hervorm-
de Verjaardagsfonds zijn uitgenodigt voor
een Contact-avond op woensdag 8 decem-
ber, in "de Voorde". Naast het contact-met-
elkaar, de informatie over de gang van za-
ken van het Verjaardagsfonds, staat er het
feestelijke punt op de agenda: mevrouw
Hazekamp-Aalpoel vertelt aan de hand van
dia's over haar reis naar Sri-Lanka, het
vroegere Ceylon. Haar dochter en schoon-
zoon werken daar in een projekt ontwikke-
lings-samenwerking.
Graag attenderen we op deze contact-
avond!

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Guus van Roijen;
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: L.H.B. Lodder en J.W. Ho-
spers
OVERLEDEN: J. Oosterink, oud 76 jaar;
D.W. Buunk, oud 71 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering

R. K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur: Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 5 december 10.00 uur: Ds. H.
Onstein (Lochem) Jeugddienst, m.m.v.
Amio-singers uit Winterswijk.
19.00 uur: ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 5 december: 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 4 en zondag 5 december dr. Vane-
ker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-

gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
van zaterdag 4 december 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 05735-2512.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

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

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8,30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 4üa, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



Bijzondere kwaliteits-onderscheiding voor
Vordense drukkerij
Het was vrijdag de 26e november voor de directie en medewerk(st)ers van Druk- Ook het machinepark
kerij Weevers in Vorden een feestelijke* dag. Na ruim anderhalf jaar voorberei-
ding en interne training mocht directeur-eigenaar L.G. Weevers namelijk een
bijzondere onderscheiding voor zijn bedrijfin ontvangst nemen. Als eerste klei-
ne drukkerij in het Oosten des lands en als tweede in Nederland werd hem het
officiële "Kwaliteits-certificaat" uitgereikt. Dit certificaat is ingesteld voor die
grafische bedrijven, die voor wat de kwaliteit van hun produkten voldoen aan een
aantal hoge eisen.

In 1969 besloot het Grafisch Export Cen-
trum (GEC) - een vereniging van uitgevers
en grafische produktiebecirijven - tot het
instellen van een 'Quality Certificatc' naar
Zwitsers en Japans voorbeeld. De bedoe-
ling va,i dit certificaat was het bieden van
een ze'cere garantie aan bui ten landse
opdrachtgevers omtrent Nederlandse grafi-
sche leveranciers en het, hierdoor, verster-
ken van de exportposit ie van de Nederland-
se grafische i n d u s t r i e . Bij de o n t w i k k e l i n g
van het systeem van c e r t i f i c a t i e waren in
aan vang de grote grafische produktiebedrij-
ven met belangrijke exportbelangen be-
t rokken. Al werkende werd duideli jk dat
het verbeteren van de bedrijfsvoering,
noodzakelijk voor het behalen van het cer-
tificaat, van even groot belang is voor niet
exporterende bedrijven. Het is ook duide-
l i jk dat kleinere bedrijven evenzeer belang
hebben bij een bedrijfsvoering die hun con-.
currentiekracht vergroot.

Daarom heeft de Kwaliteitsdienst Industrie
(KDI) en de Vereniging Produktbewaking
Grafische Indus t r i e (VPGI) onder auspi-
ciën van het Min is te r ie van Economische
Taken (EZ) cer t i f icer ing ock open gesteld
voor kleinere grafische bedrijven.

Wat houdt dat kwa l i t e i t s - ce r t i f i caa t in'.' Het
VPGI-certificaat wordt toegekend dooreen
onafhankelijke commissie van de Vereni-
ging voor Produktbewaking i n de Grafische
Industrie. Die beoordeelt volgens strenge
normen niet alleen de kwali tei t van het
eindprodukt, maar ook de organisatie van

het bedrijf, de verdere uilvoering van de
opdrachten zoals toezeggingen op het punt
van prijs en levertijden en andere afspra-
ken. Wie als d r u k k e r i j dit c e r t i f i c a a t wil ver-
krijgen, moet dus voldoen aan eeiï groot
aantal eisen.

Grote omschakeling
Drukkerij Weevers heeft, als zovele drukke-
rijen, in de afgelopen tien jaar een ingrijpen-
de omschakeling moeten realiseren. Van
het boekdrukprocédé met loden letters
werd overgeschakeld op het fotografische
offset-procédé. Dat stelde hoge eisen aan de
medewerkers, waarvan velen een speciale
opleiding moesten volgen om met nieuwe
werkmethoden vertrouwd te raken. Die
omschakel ingen is /.o'n jaar of twee gele-
den voltooid; op dit moment wordt het
boekdrukgedeelte nog alleen incidenteel
toegepast voor het kleine familiedrukwerk.

Speciale training
Omdat het bedrijf groeide en de eisen, die
klanten stelden, steeds gevarieerder wer-
den, werd zo'n twee jaar geleden in overleg
met de medewerkers besloten nu alle aan-
dacht te besteden aan de verhoging van de
kwali tei t . De actie, die toen werd gestart,
omvatte al le afdel ingen van het bedrijf.

Vanaf de pap ie rbehande l ing tot de werk-
voorbereiding, het /et ten en de montage,
het drukken en de afwerking werd systema-
tisch gewerkt aan een verbeter ing van het
e indproduk t .

Na tuur l i jk is het verkrijgen van een maxi-
male kwaliteit van een drukwerk niet a l leen
mogelijk met goede wil van al le medewer-
kers. Daarvoor is ook nodig het juiste ge-
reedschap. Daarom heeft drukkeri j Wee-
vers de laatste twee jaar veel geïnvesteerd in
nieuwe machines en hu lpmidde len . Zo be-
schikt de foto/et-afdel ing over de n i e u w s t e
a p p a r a t u u r o.a. met de mogeli jkheid tot
beeldschermopmaak. En vindt men in de
montage- en opname-afdeling al le appara-
tuu r voor het verwerken van vele soorten
drukwerk. Ook in de d r u k k e r i j en "de nabe-
werkingsafdeling staat een /eer modern
machinepark, dat zowel op grote oplagen
als op bijzondere opdrachten is ingesteld.

Goede afronding
Wie dit ru ime en doelmatig opgezette be-
drijf bekijj^^i vergelijkt met het nostal-
gisch kleinUrorpsdrukkerijtje van nauwe-
l i j k s t i e n jaar geleden, d ie verbaast zich over
een zo snel le groei. De directie van d rukke-
rij Weevers heeft gelukkig niet volstaan met
alleen maar te groeien en te moderniseren,
l r is naast^Bt groei a l le aandacht besteed
ook aan de^^lliteit van het werk. Die extra
aandacht en t i j d is beloond met de toeken-
ning van dit in de grafische indust r ie nog
altijd tamel i jk /ekl/ame VPGl-kwaliteits-
cert if icaat , een goede a f rond ing van een pe-
riode van groei.

Feestelijke uitreiking
De ui t re ik ing van dit certificaat op vrijdag-
middag 26 november was voor directie en
personeel een bijzonder feestelijke gebeur-
tenis. De bijeenkomst werd ook bijge-
woond door Mr. M. Vunder ink, de burge-
meester van Vorden. Drukkerij Weevers is
uitgegroeid tot een bedrijf, waar rond twin-
tig vakmensen die met behulp van de mo-
dernste apparatuur het aloude drukkersam-
bacht met veel i n / e t en v a k m a n s c h a p u i t -
oefenen.

Foto l: De heer en mevrouw Weevers wordt het certificaat overhandigt door de heer Roorda, voorzitter van het V.P.G.l.

Foto 2: Zoon Gerhard onthult het schild van het V.P.G.l.

Foto 3: Burgemeester Mr. M. Vunderink feliciteert de heer en mevrouw Weevers met de certificering.

Foto 4: De heer en mevrouw Weevers en de heer Mulder, bedrijfsleider, met echtgenote bekijken het certificaat alsmede de heer
Roorda van het V.P.G.l.

Foto 5: Namens de personeelsvereniging overhandigt de heer Heuvelink een lijst met afbeeldingen van oude ambachten.

Foto 6: De lieer van Rijn overhandig! de heer ff. van der Linden een presentje dat elk personeelslid kreeg aangeboden van de
Sorbo en het bureau Promotions.
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Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter

SANNE HARMKE

Tineke en Henco Elbrink

7251 EA Vorden,
24 november 1982
Burg. Galleestraat 3.

In plaats van kaarten

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, bloemstukken,
cadeaus en de getoonde be-
langstelling bij ons 25 jarighu-
welijksfeest.

FAM. BOS

Ruurloseweg 80.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen en
kado's, die wij op onze trouw-
dag mochten ontvangen.

THEOENGERDIEN
SCHOTSMAN

Joostinkweg 6,
Vorden.

Voor uw blijken van medele-
ven, ontvangen na het overlij-
den van onze lieve vader en opa

DERK STOKKINK

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

l n het bijzonder de doktoren en
verpleegend personeel van het
Spittaal en Groot G raffel waar
vader de laatste tijd werd ver-
pleegd.

Fam. Stokkink

Sekdijk 1, Wildenborch
7251 JB Vorden,
december'82.

Dalo tonnen
te koop Houten vaten (regen-
tonnen) v.a. 12,5 tot 200 liter.
Prijzen vanaf 12,50
Inl. Meidoornstraat 1 a, Henge-
lo Gld. tel. 05753-2759

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSFWEG 29 . VORDEN TFL 05752-1971

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

AUTORIJLESSEN?

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

Te koop: 2 droogvoerbakken
voor varkens en enkele beton-
nen weidedrinkbakken
Tel. 05736-243

Te koop: schilderstukjes
(olieverf)
Tel. 05752-1689. Vorden.

Te koop: z.g.a.n. Schaatsen
Noren, maat 38.
Nieuwstad 22, tel. 2116.

KEUKENS
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Ruurlo, tel. 05735-2000.

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

Te koop: Ford Escort bj. '74.
G. Waenink, Enzerinckweg 6,
Vorden.

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

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

HENKGOTINK
en

WILLY MENKHORST

Wij gaan trouwen op donderdag 9 decem-
ber a.s. om 10.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Ons huwelijk wordt ingezegend om 11.30
uur in de Ned.Herv. Kerk te Vorden door Ds.
J.C. Krajenbrink

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 uur
tot 18.00 uur in zaal „De Herberg", Dorps-
straat 10a te Vorden.

Vorden, Wiersser allee 3
Halle, Nijmanweg 12

Ons adres wordt:
Wiersser allee 3,
7251 LH Vorden.

In plaats van kaarten

7 december 1957 - 7 december 1982

7 december 1982 hopen

J.C.H. BOEKHOFF
en

B. BOEKHOFF-VAN BUUREN

de dag te herdenken waarop zij 25 jaargele-
den in het huwelijk traden.

Receptie op zaterdag 11 december a.s. van
15.30 tot 17.00 uur in zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10a te Vorden.

1932
D. NIJENHUIS
en

G.W. NIJENHUIS-STEGERMAN

zijn 7 december 50 jaar getrouwd.

We hopen dit te vieren op 10 december met
onze kinderen en kleinkinderen.

Er is gelegenheid tot feliciteren van 15.30
tot 17.00 uur in zaal de Herberg, Dorpsstraat
10a te Vorden.

Vorden, december 1982
Wilhelminalaan 2

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat door een
noodlottig ongeval plotseling van ons is heengegaan
onze lieve zoon, broer en kleinzoon

ANDRÉ KRIJT

op de leeftijd van 17 jaar.

„Zwaar valt ons dit verlies"

Vorden: J.W. Krijt
H.J. Krijt-Hissink
Jan
Karin
Opa, Opoe

7251 PW Vorden, 26 november 1982
't Heegken 5

De begrafenis heeft op woensdag 1 december op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden plaats gevonden.

Heden overleed, na een langdurig en geduldig gedragen
lijden, zacht en kalm mijn inniggeliefde vrouw en onze
zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoe-
der

HENDRIKA BRETVELD
echtgenote van A. W. Uenk

op de leeftijd van 80 jaar.
Vorden: A.W. Uenk

J.H. Bongers-Uenk
C. Bongers

Zutphen: Gerjan en Janny
Hans en Cindy

Apeldoorn: Hetty en Wim
Vorden: Albertine en Geert-Jan

Thijs en Marleen
Vorden: Wilma en Chris

Ede: Margriet
Vorden: Aryón en Sjaak

Lochem: Ab
Vorden: Arend

Lochem: Petra

Vorden, 26 november 1982
Zutphenseweg 125

De begrafenis heeft woensdag 1 december op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaats gevonden.

Mevrouw te Slaa
neemt van vrijdag 3 december t/m vrij-
dag 10 december

van de warme bakker is an
ders dan dat andere. U proeft het verschil.

Wij maken ook:

Gevuld speculaas
Dik speculaas
Speculaas poppen
Marsepein
Borstplaat

Bestel even of bel even

Bakt het voor U. Telefoon 1373.

'AANBIEDING
Nagenoeg nieuwe dameskledlng, maat 38/
42 (mantelpakken - broeken - blouses - rokken -
middagjaponnen van jersey en zijde - avondpak-
ken en avondjaponnen) tegen feest-prijzen t.w.

van f 25,- tOt f 150,- p.St.

Mant6IS: (lams-borg. voering - im. bont etc.)

f 100,-tot f 250,-
en hoger bij "AG N ES" - Nieuwstad nr. 20
-Vorden, tel. 05752-1647.

Verkoop gedurende de maand december'82
van 's middags 2 tot 6 uur!! Tel. afspraken of infor-
matie worden verstrekt. Uw bezoek tegemoet-
ziend,

"AGNES"
Nieuwstad 20 - Vorden - Tel. 05752-1647

Nu ook

Carera autobanen
in ons assortiment

Flipperkasten van 99,95 voor79,95

SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Heeft u al gereserveerd voor de Kerstdagen?
Restaurant „De Rotonde" serveert

KERSTMENU'S
met o.a. wild, maar u kunt ook kiezen uit de normale kaart.

Ook in 't sfeervol versierde "Pantoffeltje" speciale

Kerstmenu's 45,- è47f50 PP
i.p.v. Wild b.v. 'n hele varkenshaas - roomsaus of 'n Toumedos -
champignon.
Voor de kleintjes speciaal

Kinder Kerstmenu $13,75
Voor inlichtingen 05752-1519 of 2879

Restaurant „de Rotonde
Bodega „'t Pantoffeltje"
U en uw kinderen zijn er van harte welkom!

voRDEN

TELEGRAM
Aan marktbestuur:

Kom a.s. vrijdag tussen 9.45 en 10.30 uur op de markt met
zak vol verrassingen. Laat huismoeders dan hun inkopen
doen.

Sint.

B ven! iT^^^Ti
fr Demni JH

.Warme Bakker Oplaat Lk
r-» É . i . 1 1 "T- i _ r _ _ <• n -* r\

Deze moet u proeven
•i

Boursin,
pakje 80 gram

voor 1,95

Vrydag markt Vorden!

Kaashandel P. Bakker

Holland Kaascentrum
k1 In kaas de baas

Bij de klompenman
ledere klant een

surprise
gratis

Pantoffels vanaf 19,75
Klompen 18,-
Schoenklompen 39,-

Poelier
J.H. Hoffman

Markelo
Tel. 05476-2823

Reclame:

Kipborst filet V2kio6,50
Dijen gemarineerd kg 8,50

D r u m s t i c k s 8 , -
Kip karbonade kg 5,50

Vers + gekoeld

Aankomend schoonheidsspe-
cialiste geeft, om praktijk erva-
ring op te doen, behandelin-
gen. Tegen kosmetica vergoe-
ding.
Tel. 05753-3279

Goed ondergoed voor het hele
gezin haalt u bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden

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

feliciteert
COENRAADTS SUPERMARKT

Smidsstraat 2 Vorden

met de OPENING
voor U GRATIS op de openingsdag
een zakje T&wvt, Groentesoep '

zo lang de voorraad strekt



Colden wonder
chips,
zak 120 gram, paprika of naturel 0*J

zoute pinda's.
zak 250 gram, Vrij Produkt

Appelmoes,
'.« pot

De wettelijk voorgeschreven minimumprijs van alle
soorten gesneden wit- en bruinbrood is f 1,76. Dit geld
ook voor tijgerbrood en volkorenbrood.
De brutale kruidenier wil best lager gaan, maar dat mag
niet. we zijn brutaal maar we houden ons aan de wet.

Doperwten zeer fijn,
half blikje ,

Kersen op lichte
siroop,

unox leverpastei,
3 blikjes a 56 gram

unox rookworst,
250 gram

Diepvries
boerenkool,
pak 250 gram. vrijProdukt

Dobbelman

Kerst- of
Nieuwjaarskaarten,vofkorenbruinl/B
Spuitsneeuw,
bus 200 ml _

Knorr soep. KQ
kip o' tomaat U»J gezinswasmiddel,

zak 1500 gram

Prodent tandpasta,
tube 50ml _

Boerenwtt zakje, groente, kip ot tomaat _

Suikerklontjes,

Aqua Fresh
tandpasta,
tube 75 ml

Bonzo
voordeelvriend,
blik 1000 gram

Karaat halvarine,
kuip 500 gram .

Brado bak en braad,
pakje 200 gram

Becel voor de koffie,
fles

Populair bruin 176

Huishoudkaarsen,
doos 20 stuks __

Gouda stompkaars,

koeken,
pak 28 stuks

Mini Mllky-way,
Mini Marsof Mini Snidkers.
zak250gram

Roomboter
amandelletter,

Fourre biscuits, ÜQ
rol 19 stuks, vanille of chocdiKerstboomslinger,

6 meter lang GroentemanKerstservetten,
pakje 25 stuks _____

Niet in alle filialen verkrijgbaar
Groente en fruitpnjzen geldig tot en met
4 december a s

Cöte du Rousslllon,
fles 0.7 liter Spaanse

sinaasappelen,
nieuwe oogst Navehna's. net 2 kilo _

Niet in alle filialen verkrijgbaar
Slagerspnjzen geldig tot en met
4 december a s

varkensfrlcandeau,
blank, kilo

Muscadet,
de Sevre et Maine, fles 0,7 liter

Amstel bier,
pijpjeO.ï liter _

sprite,
literfles

Delmonte bananen,
kilo

Colden Delicious,
Hollandse appelen, 2 kilo

Balsam shampoo,
flacon 200 ml, Vrij Produkt _

varkensschnitzel,
vers. 100 gram _

Aluminlumfolie,
rol 25 meter. Vrij Produkt

Kerstballen, 1QQ
diverse soorten. 2. 5 of 4 stuks _

Remia f rltesaus,
emmer 0.6 liter _

Tlo Paco sherry,
edium drv, fles 0,7 liter

Gehakt half om half,
kilo

Grote bintjes, 9QQ
Hollandse aardappelen, 10 kilo L. J J

FllterzaKjes nr. 2,
pak 80 stuks

Kandelaars,

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIE UWSTAD 5. VORDEN 41

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en
automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

Het bestuur van de Stichting Kath. school

"De Vordering"
te Vorden vraagt per 1 januari 1983

een vakleerkracht
handwerken/ handenarbeid
(3 uur per week)

Verwacht wordt een kandidaat:
- die naast de handwerklessen, ook in de gele-

genheid is om tweede vervangster te zijn.
- die een katholieke levensovertuiging heeft.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen aan Stg.
Kath. School "De Vordering", Het Jebbink 5,
7251 BH Vorden.

Nadere informatie bij het hoofd der school tel.
05752-2450, privé 2011.

\ f Speel

c 3 VordenJ ./• s
Koop in Vorden
en speel gratis en zovaak u
maar wilt mee in de grote 5
x kans aktie.
Honderden prijzen: waar-
debonnen van f 100,- en
f 1.000,- heerlijke en waar-
devolle vlees- en verras-
singspakketten.

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

O f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 2 december

44e jaargang nr 38

Natuurlijk wel!!!!
Coenraadts Voordeel-Koopcentrum is er voor iedereen. De uitdrukking "prijsbe-
wuste huisvrouwen" heeft de schrijver van dat (en ook dit) stukje gebruikt als een
"verzamelnaam" waarmee is bedoeld; Allen die niet meer willen betalen voor we-
kelijkse kosten van levensonderhoud dan strikt noodzakelijk is.
Mannen, Vrouwen, Oude van Dagen en zelfs kinderen. Deze laatsten zijn immers
de "klantjes van de toekomst" voor Coenraadts! Allen van harte welkom.
Donderdag 2 december is iedereen (mannen, vrouwen, oude van dagen en kinde-
ren) van Harte Welkom om het Openingsfeest van Coenraadts-Voordeel-Koop-
centrum mee te vieren.

De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond unaniem het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" vastgesteld. Alleen de heer H. Tjoonk (V.V.D.) wenste de aan-
tekening dat hij het niet eens is met de waardering van het landschap. Wel was hij
verheugd dat het plan nog niet gewijzigd kon worden. (Op het laatst was nog voorge-
steld door het college dat een tweede bedrijfswoning niet direkt ten koste hoeft te
gaan van de mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding).

Het college kreeg van de zijde van het
C.D.A. bij monde van de heer C. Chr.
Voerman nogal wat lof toegezwaaid voor
het feit dat er een goede belangenafwezing
heeft plaatsgevonden. Hij nam afstand van
een verhaal in de kant waarin wordt gesug-
gereerdd at de gemeente niets doet voor de
burger. "Jammer dat dit een zakenman
zegt die altijd zo goed door de gemeente is
geholpen", zo zei Voerman.

De heer M. Groen (V.V.D.) had hierover
een andere mening. Hij had het moeilijk
met bepalingen van maximale inhoud van
500 kubieke meter voor woningen ingevol-
ge de overgangsbepaling. "Ik stel voor dit te
verruimen. Elk gebouw op zijn eigen meri-
tes beoordelen", zo vond Groen.
Burgemeester Vunderink antwoordde hie-
rop dat wanneer sociaal medische motie-
ven een rol spelen tot 1000 kubieke meter
kan worden afgemeten. "In een woning
van 500 kubieke meter inhoud kunje in de-
ze tijd heel goed wonen. Anders moet en
maar een grotere woning kopen. Het hand-
haven van het karakter van het buitenge-
bied ligt ten grondslag aan deze beleid-
slijn", aldus Burgemeester Vunderink.

De heer J. Bosch (P.v.d.A.) wijdde een uit-
voerige beschouwing aan het bestem-
mingsplan buitengebied. Hij was blij dat
het plan wat "speelruimte" biedt. 'Toch
blijft het plan als zodanig wat ondoorzich-
tig. Zo is de landschapsinventarisatie een
beetje onduidelijk. Ook de uitwerking van

de voorschriften blijt ingewikkeld. Het is
moeilijk voor de raad om een dergelijk plan
vast te stellen. Het is een "fixie" gewor-
den", zo sprak Bosch.

Burgemeester Vunderink kon wel ten dele
met de zienswijze van de heer Bosch mee-
gaan. "De opmerking van de heer Bosch
dat de vaststelling voor de raad een fixie
bli j f t vind ik te kras. In de commissies alge-
meen Bestuur zijn een reeks van proble-
men aan de orde geweest en besproken",
aldus burgemeester Vunderink die blij was
met de opmerking van de heer H.J. Graas-
kamp (C.D. A.) dat de standsorganisaties te
Vorden positief op het bestemmingsplan
hebben gereageerd.

De heer Tjoonk (V.V.D.) was blij dat een
aantal personen die vorige week tijdens de
commissievergadering van "Algemeen
Bestuur" hun bezwaarschriften modeling
toelichten toch nog, althans enkelen, ge-
holpen kunnen worden. De heer Harmsen
echter niet. "Zijn plan is niet konkreet. Is
het plan ter zijner tijd reëel dan zullen nwe
de belangen tegen elkaar afwegen", zo
sprak burgemeester Vunderink tot Tjoonk.
Burgemeester Vunderink toonde zich tij-
dens de behandeling van het bestem-
mingsplan buitengebied verheugd over de
lof die hij als portefeuillehouder toege-
zwaaid kreeg. Ambtenaar J. Ditzel mocht
meegenieten. "Want", zo zei Vunderink,
"de heer Ditzel heeft ons met veel adviezen
ter zijde gestaan.

rw reizen
Wegens het grote succes gaan we ook op donderdag 16
december a.s. naar

Düsseldorf om te winkelen

Opgave:

J.L.

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

Klarenbeekseweg l4'
7383 EB Voorst, Tel. 05758-1334.

Feestelijke ouderavond
school"HetHoge"
geslaagd
Ook dit jaar verzorgden de leerlingen van
de beide zesde klassen van school "het ho-
ge" een avondvullend programma voor
een geheel mete ouders en oud leerlingen
gevulde zaal van het Dorpscentrum.
De avond werd geopend met een gebed
door de heer G.J. Ambtman, waarna de
hoofd van de school de heerH.J. Reindsen
de leiding overnam. Onder leiding van
meester te Winkel zongen de kinderen eni-
ge liederen. Enkele liedjes uit de oude doos
zoals "op de grote stille heide" werden door
de zaal meegezongen.
Het eerste toneelstuk wat daarna volgde
heette "De ontvoering van Prinses Zonne-
straal". Een ontvoerde prinses wordt door
een herdersjongen weer teruggebract naar
het paleis.
Hierna volgden het toneelstukje "De beto-
verde tovernaar". Een boze op macht be-
luste tovernaar wordt met behulp van zijn
eigen tovermiddel omgetoverd in een spin.
Na de pauze werd op leuke wijze de musi-
cal "Het vreemde songfestival" gebracht.
Tijdens kleine pauzes en aan het eind van
de grote pauze lieten solisten hun muzikale
mogelijkheden horen. De avond, geken-
merkt door een gezellige sfeer, goed spel,
mooie decors en prachtige kleding, werd
besloten met het gezamenlijk zingen van
een danklied.

Expositie Beeldende Kunst
De Tentoonstellingsdienst van de Stichting
Beeldende Kunst - Gelderland heeft een
reizende expositie vervaardigd met het
werk van de beeldend kunstenaars Theo
Elfrink, Jan Homan en Robert Terwindt.
Deze expositie bestaat uit schilderijen,
aquarellen, gouaches, tekeningen, litho's,
droge naalden en etsen van de drie kunste-
naars.
Voor expressionisten is het uitgangspunt
meer te laten zien dan u ziet. Van de drie ge-
noemde kunstenaars kan dat in ieder geval
gezegd worden. Zij laten, in hun werk, niet
de ons zichtbare werkelijkheid zien, maar
hun gevoelends ten aanzien van die werke-
lijkheid, ^fc
Bij het in be^ra brengen van hun gevoelens
gaan ze wel uit van de zichtbare werkelijk-
heid, soms geabstraheerd en soms niet.
Hun onderwerpen zijn alledaags, land-
schappen, mannen, vrouwen, slachthui-
zen, eten, ^taibaden en dieren.
Maar zoals^P?gd het gaat hen om de bin-
nenkant. Het innerlijk. Hun hand volgt het
hart om datgene weer te geven waar het vol-
gens hen om gaat.
Emoties komen in beweging. Het moti-
veert hen tot daden. Daden op groot en
klein formaat. Maar altijd van formaat. Met
onder andere middelen als verf en potlood
laten zij "hun" wereld zien. Ieder naar zijn
eigen geaardheid, eigen kleurgebruik en
vormentaal. Het uiterlijk tonen van inner-
lijke gevoelen.
Deze tentoonstelling is te zien in de galerie
van de Openbare Bibliotheek in de periode
van 6 tot en met 24 december.

Vogeltentoonstelling
"De Vogelvriend"
In zaal Schoenaker vond dit weekend de
grote vogel tentoonstelling plaat. De orga-
nisatie was in handen van de plaatselijke
vogelver. "De Vogelvriend" en bestuur en

St. Nicolaasaktie Vordense winkeliersvereniging 3e trekking

Verrassingspakketten:
1. W. Schouten, Zutph.weg 81, Vorden
2. P.C. Kramer, het Hoge 56, Vorden
3. W. Westenk, Oude Zutph.weg 9, Vorden
4. G.H. Kappert, Staringstr. 15, Vorden
5. B. Langeler, Zutph.weg 32, Vorden
6. H.E. Gosselink, Brinkerhof 28, Vorden
7. mevr. W. Bus, Molenweg 3, Vorden
8. G. Hendriks, Nieuwstad 8, Vorden
9. B.H. Breuker, Waarleweg 8, Vorden
10. G. Sarink, Hamminkweg 2, Vorden
11. J. W. Rietman, het Wiemelink 33, Vorden
12. Fr. Bekken, Ruurl.weg 86, Vorden
13. W.B. Bruggeman, Hoetinkhof 115, Vorden
14. G. Ellenkamp, Heegherhoek l, Vorden
15. Wilma Harmsen, Dorpsstraat 60, Almen
16. L. Arkeveld, Brinkerhof 87, Vorden
17. G.H. Janssen, Raadhuisstr. 8, Vorden
18. G. v.d. Laag, Kruisdijk 4, Vorden
19. C. Schaufeli, de Boonk 8, Vorden
20. J. Brandenbarg, Kerkstraat 5, Vorden
21. R.G.J. Kuijpers, Dorpsstraat 12, Vorden
22. H.J. Brinkerink, de Hanekamp 11, Vorden
23. B. Wagenvoort, Brinkerhof 16, Vorden
24. Hazekamp, Jebbink 69, Vorden
25. H. Weustenenk, 't Hoge 33, Vorden
26. mevr. Kuijpers, Dorpsstraat 12, Vorden
27. J.W. Zuurveld, Heng.weg 14, Vorden
28. B. de Bruijn, Het Vaarwerk 13, Vorden
29. G.M. Abbink, H.v. Bramerenstr. 10; Vorden
30. G.J. van Heeckeren, Nengersteeg 2, Laren
31. H. Eggink, Hoetinkhof 8, Vorden
32. H. Rutgers, Hamsveldseweg 8 Vorden
33. J.W. Bloemendaal, Insulindelaan 20, Vorden
34. A.B. Roozendaal, Slotlaan 84, Doetinchem
35. H.G. Sloetjes-Mol, Almenseweg 36, Vorden
36. D. Oldenhave, Spiekerweg 6, Vorden
37. Overbeek, H.K.v. Gelreweg 3, Vorden
38. M.V. Biljouw, Ruurl.weg 11, Vorden
39. H.E. Aalderink, het Hoge 2, Vorden
40. Arjan Zweverink, het Wiemelink 36, Vorden

Prezen van f. 100,-
1. G.J. Voorhorst, B.v. Hackfortweg 8, Vorden
2. D. Smit, Molenweg 43, Vorden
3. A.A.B. Waarle, Hoetinkhof 91, Vorden
4. A.B.M. Bleumink, Kerkhoflaan 7, Vorden
5. W.A. Ridderhof, het Jebbink 7, Vorden
6. Schoo, Vaarwerk 15, Vorden
7. H. Ruiterkamp, Lindeseweg 26, Vorden
8. H.J. Hulshof, B.v.Chalonslaan 6, Lochem.

Vleespakketten:
1. M.J. Wuestenenk, Hackfortselaan l, Vorden
2. G. Jansen, B.v. Hackfortweg 50, Vorden
3. J. W. Koerselman, Dr. C. Lulofsweg 8, Vorden
4. R. Groot Jebbink, Veldslagweg 3, Vorden
5. M. Wilke, Burg. Galleestraat 44, Vorden
6. A.W.B. Waarle, Ins.laan 19, Vorden
7. A. Wuestenenk, Koekoekstr. 23, Vierakker
8. Verkijk, Enzerinkweg 12, Vorden
9. G. Weulen-Kranenbarg, Ruurl.weg 45, Vorden
10. A. Vruggink, Brinkerhof 18, Vorden
11. Annette Huetink, Almenseweg 27, Vorden
12. Klein Haneveld, Dennendijk 11, Warnsveld.

leden kunnen op een uitermate geslaagd
weekend terugblikken.
Er waren ruim 500 inzendingen. De keur-
meester A.W. Meenink uit Hengelo, H.
van Zwam, Velp, P. Rozenboom, Benne-
kom, R. Grefhorst, Apeldoorn, A. Kool,
Lichtenvoorde, H. Bosch, Du^n en H.
Klaassën uit Dinxperlo keurd^Be vogels
reeds afgelopen woensdag.
Zodoende kon voorzitter Th. Eykelkamp
vrijdagavond bij de opening alle inzenders
en bezoekers een komplete uitslag over-
handigen. Vrijdagavond, zowel als zater-
dag en zondag was er veel be^BLvoor de
tentoongestelde dieren. ^^

De tentoonstelling was goed opgesteld en
de dames van "De Vogelvriend" hadden
met vaardig hand en met smaak voor een
fraaie versiering zorg gedragen. Kluvers,
Dibevo-specialist zorgde dagelijks dat ie-
dere vogel zijn natje en droogje op tijd ont-
ving.

Speciale Jeugdklasse
Aan deze kringwedstrijd had de organise-
rende vereniging-voor haar jeugdleden een
aparte jeugdklassen ingesteld. De keur-
meesters betrokken ook deze vogels in hun
beoordeling. De eerste prijs voor de jeugd
ging naar Harm Harmsen. Tweede werd
Anneke Harmsen, derde Annelies Nijen-
huis. Een goed initiatief van de organisatie.
Het klubkampioenschap werd met 903
punten behaald door de organiserende ve-
reniging "De Vogelvriend". Eibergen werd
met vijf punten minder eervolle tweede en
derde werd de vereniging uit Goor.

Tenslotte volgen de kampioenen:
Kleurkanaries, pigment: Stammen: R.H.
Wijkamp, Ruurlo. Stel: H.J. Maatman, Ei-
bergen. Enkeling: H.J. Maatman, Eiberge.

Kleurkanaries, vetstof: Stammen: P.J. Jan-
sen, Vorden. Stel: K. van Aken, Ruurlo.
Enkeling: H.J. Bleumink, Goor.

Postuurkanaries: Enkeling: J. Bonte, De-
venter.

Exoten: Enkelink: H.J. Bleumink, Goor.
Stel: G. Kranenbarg, Vorden.

Bastaarden met kanariebloed: Enkeling.
R.H. Wijkamp, Ruurlo.

Grasparkieten: Enkeling: A. Stam, Goor.

Agoporniden en grote parkieten: Stel: H.L.
Harmsen, Vorden. Enkeling: L. ten Broe-
ke, Eibergen.

Op deze tentoonstelling was ook gelegen-
heid om vogels e kopen. Hiervan werd ook
een druk gebruik gemaakt. Wie meer wil
weten omtrent de vogelsport, het is een
mooie vrijetijsbesteding en vergt weinig
ruimte, kan alle inlichtingen verkrijgen bij
secretaris, P.J. Jansen, H.K. van Gelreweg
12 te Vorden.

Verslag algemene
ledenvergadering
Rabobank
Op donderdag 25 november hield de Rabo-
bank "Vorden" haar jaarlijkse algemene le-
denvergadering in hotel Bakker. De voor-
zitter stond in zijn openingswoord stil bij
het overlijden in mei j.l. van de directeur, de
heer G.J. Eskes. Hij constateerde vervol-
gens, dat in 1981 het uitzettingenniveau ge-
lijk gebleven is en in het lopende boekjaar
1982 is dat eveneens het geval. De groei van
de spaarmiddelen gaat echter, zij het in een
wat trager tempo, wel door, zodat de bank
thans over zeer ruime middelen beschikt.
Het balanstotaal groeide tot f. 95.149.105,-.
De winst bedroeg na voorzieningen f.
345.240,- en werd aan de reserve toege-
voegd. De omzet nam toe tot 840 miljoen
gulden. De reisafdeling verkocht 450 rei-
zen.

De ontwikkelingen in het lopende boekjaar
stemmen, over het geheel genomen, de
bank tot tevredenheid. De heer H. Tjoonk,
die aan de beurt van aftreden was, werd her-
kozen in het bestuur. In de Raad van Toe-
zicht werd de heer J. Regelink, niet herkies-
baar, opgevolgd door de heer H.J. Pardijs.

Motie J. Bosch om besluit van het
college om de B.K.R. te beëindigen op
te schorten door raad verworpen
De fraktievoorzitter van de P.v.d A., de heer J. Bosch heeft wethouders J.F. Geerken
(C.D.A.) dinsdagavond uitvoerig geïnterpelleerd. De reden hiertoe was dat het col-
lege van de gemeente Vorden heeft besloten om op l april 1983 de Beeldende Kun-
stenaarsregeling te beëindigen. De heer Bosch had hier geen vrede mee. Hij vond
dat het niet op de weg van het gemeentebestuur ligt om aan sociale voorzieningen te
knutselen. Door beëindiging van deze regeling wordt een plaatselijk kunstenaar ge-
dupeerd.

Commissie algemeen bestuur: "Welke grens
trekken we inzake verbouwingen
buitengebied"
Waar moet de grens worden getrokken met betrekking tot verbouwingen van be-
drijven in het buitengebied. Wat is aanvaardbaar aan uitbreiding.
Dit was het "hete hangijzer" waarmee de commissie Algemeen Bestuur zich
woensdaavond bezig hield bij de behandeling van het bestemmingsplan "Bui-
tengebied 1982".
Tegen het bestemmingsplan /ijn in totaal 34 bezwaarschriften ingediend, waar-
bij het college voorstelt er 14 ongegrond te verklaren.

De heer Bosch herhaalde tot vijfmaal toe
de vraag aan de heer Geerken: Zijn nbij het
besluit tot beëindiging de belangen van de
gemeente enerzijds en die van de betref-
fende belanghebbende anderzijds zorgvul-
dig tegen elkaar afgewogen?". De heer
Geerken antwoordde steevast dat de ge-
meente genoemde regeling vrijwillig is
aangegaan en dee ook vrijwillig kan beëin-
digen. De heer Bosch bleef erop doorha-
meren tegen de wethouder: "U begrijpt mij
niet of U wilt mij niet begrijpen". Burge-
meester Vunderink tenslotte: "Het per-
soonlijke individuele belang van de kun-
stenaar is niet afgewogen". De heer Bosch:
"Dat is dan een duidelijk antwoord". We-
thouder Geerken gaf als motief voor het
beëindigen van de Beelden Kunsternaars-
regeling dat deze regeling "te ver door-
schoot". "De beeldende kunstenaars in
Nederland leven in een bevoorrechte posi-
tie ten aanzien van andere steuntrekken-

den in de gemeente", zo zei Geerken.
De heer Geerken merkte nog op dat er mo-
menteel door een Hoge school en onder-
zoek naar deze regeling aan de gang is.
"Mocht hieruit blijken dat onze beslissing
heroverweging verdient, dan zullen we er
beslist op terug komen". Overigens deelde
hij Bosch desgevraagd mede dat Vorden de
enige gemeente in het Gewest Midden-IJs-
sel is die de B.K.R. wil beëindigen.

Na langdurige discussie deed de heer
Bosch tenslotte een verzoek aan de raad
om aan het college voor te stellen om het
besluit tot beëindiging van de B.K.R. op te
schorten tot eind 1983, wanneer landelijk
iets meer duidelijkheid over deze regeling
is. (Volgens V.V.D. raadslid E. Branden-
barg staat dde B.K.R. regeling op de hel-
ling). De motie van de heer J. Bosch werd
behalve door zijn eigen fraktie, alleen ge-
steund door V.V.D-er Brandenbarg.

Een aantal "insprekers" deden bij de aan-
vang van de vergadering een poging om de
commissie te trachten te overtuigen dat het
college op het "ongegrond verklaren" terug
zal komen.
Zo wil de heer J. Oldenhave bijvoorbeeld
een mogelijkheid voor een tweede bedrijfs-
woning, alsmede een mogelijkheid voor
100 procent bebouwing van het geprojec-
teerde bedrijfsoppervlakte.
De heer Oldenhave zei, dat wanneer zijn
bezwaarschrift gegrond zou worden ver-
klaard dat hij in plaats van 7 personeelsle-
den hij er 9 nodig zal hebben.
De heer C. Chr. Voerman (CDA) zei het
wel eens te zijn met de zienswijze van het
college over het bestemmingsplan. "Toch
benauwd het me wat. Je vraagt je af moeten
we Oldenhave niet helpen dat zijn bedrijf
bijvoorbeeld naar het industrieterrein
gaat".
Volgens H. Tjoonk (WD) biedt dat geen
oplossing. "Laten we blij zijn met gezonde

bedrijven. Niet moeilijk maken in deze tijd.
Is het dan zo erg dat er in het buitengebied
een schuur staat met wat grotere afmetin-
gen?"
Burg. M. Vunderink: Op zich is een stukje
meer altijd in het belang van het bedrijf. Het
gaat hier om het beleid dat we voeren. Je
kunt er niet zomaar één concreet geval uit-
lichten". "Natuurlijk zullen we altijd mede-
werking verlenen wanneer verbouwingen
de architektonische vormgeving niet aan-
tasten".
De heer Vunderink zei dat de mogelijkheid
tot een partiële herziening er altijd blijft. Hij
zei overigens wel toe nog voor de raadsver-
gadering van dinsdag 30 november te gaan
praten met de heren Oldenhave, Rondeel
en Catacre teneinde nog iets meer aan de
weet te komen in hoeverre de verbouwings-
plannen van hen concreet zijn, zodat de
raad zich kan uitspreken over de vraag:
"Welke grenzen trekken we". De zienswijze
van de raad leest U elders in dit blad.

Bi j ons in d'n Achterhook
Jonge, jonge, wat was 't hier röstug! An de geluujen van de veugele ko'j hier temin-
sen nog 's heurn met wat veur soort e van doen hadde. In 't darp heurn e altied dat
gesoes van de auto's boaven alles uut. De goldvinken kon e ̂ r hier zo uuthaal'n,
die kennen Jan van de Stroet wel, die vratt'n um elk veurjaor de bluujknoppen uut
'n kersseboom. Ok maor allene uut de meikerssen, d'n spaansen, die d'r stomp
naöst ston, die leet'n ze ongemuujd. Die zoll'n wel neet zo lekker wean. Die gold-
vinken hadd'n schienbaor 'n andere smaak as de spraon want die hadd'n 't juus
meespat op de spaansen vezien. Wat dat betrof waarn de veugele al neet volle
anders as de mensen, die hadd'n ok ieder zo eur eigen smaak en liefebri'je.

Een van de liefebri'jen van Jan was de streuperi'je en daorumme fietsen e me-
schien hier ok wel zo allene buutenaf. Jan hef un paar ogen waor e gloepens bes
met kan zeen en un haze in un leager op honderd trad kik e vaste neet oaver dekop.
Wat natuurluk neet beteikent dat den haze dan ok veur um is. 'n Enkele keer lukt 't
um wel 's umme d'r ene onder 'n dekkel te kriegen maor meestal wacht z'um neet
met.
Vrogger, too hee met de buks en lichtbak t'r op uut ging, had dat neet zovölle te be-
teikenen. In die dage waarn d'r vanzelf ok volle meer hazen as tegeswoordug
ondanks dat t'r too ok volle meer estreupt wier. Want now lao'j 't wel, i'j bunt jao
gewoon un misdadugger a'j 's un keer un knien te pakken nemt, 'n inbrekker breg
't t'r veur de rechbanke vake better af as un streuper. Daorumme lot Jan zien buks
ok maor in 't vet zitten.

Wat zol't ok. At de boern de hazen in 't veurjaor neet an pap maaien wodd'n ze op
de weage wel doodereen, daor hadd'n ze um met de buks echt neet bi'j neudug
umme de boek kot te holTn. Zo prakkezeern Jan daor un ende hen.

Opens heurn e wat respeln in de busse en too hee opzied kek zaog e daor un stuk of
vier reeen hen huppeln. Op zo'n vierhonderd trad bleven ze nog effen nao um
staon kieken maor gingen too toch maor wietr op nao de dekking van de fiene den-
nen. Jan kek ze zowiet meugeluk nao, althans dat prebeern e want opens heurn e
d'r ene reern: "Kiek uut!" Maor too was 't al te late. Met Lammert Slaks lei Jan too
al languut naöst de fletse in 'n drek.
"I'j kont maor better veur ow kieken as nao die reeen, dan jaag i'j 'n ander teminste
neet van de sokken", foeteren Lammert.
"Jao, meschien he'j wel geliek, a'j schaa heb dan ze'k 't maor, dan betaal ik 't ow
wel".
Maor dat veel gelukkug nogal met, un paar kromme stuurs, die wel weer rech te
zetten waarn plus de klere un betjen onzelug was alles wat t'r an mankeern. Da's 't
veurdeel van 'n zandweg bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman
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Caveau wijn
rood-wit-rosé
per fles 4^45"

Iris asbak
van l .49 voor

William Lawson
whisky fles
Jagermeister
fles 0.7 liter nu

Cótes du Rhone
"Caesar"
per fles 3rê6"

Lam-Brusco 1980
fles 0.7 liter nu

per fles

Eeïaart
jonge jenever

495
375

Ntir die
dames of kind er L ia.ii.Mf iiMMnMMHlMHHMHMaMMlMMMWMBP

Glorix toilet- Billy-Pioneer
olielamp 22̂ 0-

kruidenier

Koffer Dixan
zeeppoeder
2 kilo deze week

Lux afwas
400 gram

6?s
1.19

Vizir vloeibaar
wasmiddel
3 liter slechts
en geld terug via bank of giro 8

Bubblicious
kauwgom
3 pack 349-

1550

Sinassticks
pak 200 gr

P.C.D. zoute pinda
baal 500 gram

Smith super chips
zout of paprika, zak±r±

Beukelaar
bastogne koeken
per pak l .79 nu voor

Beckers
firicandellen
doos 20 stuks 8^5

Beckers
vleeskroketten
doos 20 stuks £h25"

179
198
269
Q99
159

795

475

Coberco dagverse
vanille vla
pak l

139 Nutricia chocomel
l Iiterfles2T49-

Croma
bakken en braden
per pakje nu

179
Q80

Blue band halvarine
kuip 500 gr. deze week 126•• •

v/d Pijl
appelmoes
3/4 pot 0.69
deze week 2 potten voor 098

zuivel
Mona magere
fruityoghurt
l

Goudse kaas
v. v. jong belegen kilo

Boursin
1 50 gr

229
945
2?8

Er was eens een Zwarte Piet in Goor
die op dak plots een kadootje verloor
't is jammer sprak de Sint

als je het niet meer terugvindt
koop dan maar nieuw, daar is de VS-markt
voor.

MARKÏTl

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten priis!
Zutphen-Borculo-Henöelo(Gld)-Rirssen-GroenIo-Goor-Vordpn '



zonnetje door de bom
gekomen
^K Î S . - . ^̂  .

"Ook ik", sprak de Sint, "moet soms wijzen
op het verschrikkelijke stijgen der prijzen
maar ik wil kiezen uit een ruim assortiment
't is aan de gulheid waar men de Sint aan kent.

En toen mijn financiële Pieten weer eens knorden
zijn wij vaste klant bij de VS-markt geworden
want voor leuke kado's tot en met het dagelijkse fruit
ben je bij de VS-markt ongetwijfeld het beste uit.

Big shoppertaaL&95

Curver naaidoos
"Minelle"
van 9.95 voor

Kreyenbroek
roomboter amandelletters
met zuiver amandelspijs
450 gram
geen 8.75 of 6.95 maar nu

Roomboter
banketletters 450 gram
geen 5.95 of4.95 maar nu

Speculaas
groot pak 400 gram L39"

Vinolia
tres chic zeep
groot

Poïly
toiletpapier
•pak 4 rol 250 vel nu

575
3?s
1.19
179
1.19

bloemen
"O kom er eens kijken" voor
een welkom geschenk/geef
eens een prachtige bloeiende
of groene plant1

Pracht van een bloeiende
Azalia
Verlangt steeds vochtig-
houdende potgrond, matig lichte, doch
warme standplaats.

595
Supermooie
Gold crest
+steek-etiket (moderne kamer
conifeer.

kruidenier
Voor 't gezellige avondje
Flipsateh
(Fricandeau)

^

^k

Bisschopwijn
"De echte"

van Zwaardemaker fles 8-S5-6?s

Pittah hondevoer
baal 5 kilo HAEr

095
Pampers luiers
draagpak super, maxi
maxi-plus, mini20^3"
met gratis deze week bij
elk pak duplo lego doos 26?8

Pracht van een
Monstera
(gatenplant).„9<ëer

Orchideën
boeketje

750
rr •

750
275

bakkerij
Tarwebrood
veredeld, 800 gram nu

Weense snijder
800 gram nu

Sesambollen
zak 9 stuks

Krentenwegge
pak 6 plakken de ze week ,

176
176
2.19
275

aa'

l
M
\
H- »

M

M

groenten
*̂  Geldig van 2/12 - 4/12 '82

Pracht franse
Bloemkool
2 kiloSt Remv stoofperen
rood in de kook, door op een
zacht pitje laten stoven.

20 stuks heerlijke spaanse
Navellinas ^
sinaasappelen

3 kilo
Cox's orange Pippin
Om van te delen die heerlijke
Marok dementines ,
30 stuks voor

Maandag o/12:
kilo gekookte
Bietfes
Dinsdag 7/12:
500 gram panklare
Boerenkool
Krop-boerenkool
kilo
Woensdag 8/12:
Snij-witlof
kilo

Maandag 6/12
Schouder-
karbonade hele kilo

Boterhamworst
150 gram

743
149

Dinsdag 7/12
Hachee vlees
hele kilo

Kips leverworst
250 gram

998
149

Woensdag 8/12
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Ontbytspek
100 gram

748
1.19

slagerij
Geldig van 2/12-4/12

Hamlappen
500 gram

Fricandeau
500 gram

Sdinitsel van de ham
100 gram

Verse braadworst
500 gram

598
698
169
398

vleeswaren
Rauwe ham
100 gram

Peper salami
100 gram

Palingworst
150 gram

Crème forestiere
200 gram

89
98
49
69

Er was eens een slimme Sint inWichmond
die chocolade zo geweldig lekker vond
zei tegen zijn trouwe Piet

Vergeet bij de VS-markt de letters niet
want ik stak zojuist de laatste in mijn mond.

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteit en prijs!
Zutphcn-Borculo-Henöelo(Gld)-Ritssen-GroenIo-Goor-Vorden
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U BENT
van harte welkom

de Vordense winkeliers

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

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

geeft u extra kans op een prijs en alle gewonnen prijzen

worden u gratis thuis bezorgd.

Hou de kou en dokter van uw
lijf, draag thermolana onder-
goed. Koop het bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VOHOEN ZUTPHENStWEG TEL 05752 1514

AUTORIJLES?
dan naar autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

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

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

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

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

ROLLUIKEN
hoge isolatie waarde,
nu met winterkorting.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

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

mef
Televisie

reparaties

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 3-
12-'82 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 uurter
inzage de beschikking op het verzoek van de heer H J.
ter Huerne, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden, om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een cafetaria, snelbuffet, restaurant, ijssalon, ver-
gaderzaaltje en partyruimte en een opslag- en bewaar-
plaats voor vuurwerk. Datum verzoek 21 juli 1982, adres
inrichting. Dorpsstraat 8, kadastraal gemeente Vorden,
sectie K, nummer 4109.
Strekking van de beschikking, voor zover thans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waarde inrich-
ting is gelegen te verwachten ontwikkelingen met be-
trekking tot gevaar, schade of hinder buiten de inrich-
ting, is de beschikking opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot hettreffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen, Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnr. 19.

Datum, 2 december 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J.DRIJFHOUT. M.VUNDERINK.

Ontbijt blijft lekker
met brood van uw Echte Bakker

VAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

INFOCENTRUM
Gratis advies en hulp bij bouwen en verbouwen

— bouwsubsidieregelingen
— energie besparing
— rechtspositie
— hinderwet

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 05752 1787

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

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

Mensen, die bij Hotel Bakker in Vorden iets
hebben gevierd, zeggen het:

een heel mooie zaal met een
verzorgde bediening, een

gewone prijzen
Een erg verzorgd feest hoeft echt niet duurder
te zijn. Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij

Hotel Bakker Dorpsstraat 24 VORDEN
Telefoon 05752-1312

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend:
1. dat ingevolge het bepaalde in artikel 3, lid 2 van de

Wet agrarisch grondverkeer, met ingang van 6 de-
cember 1982 gedurende 30 dagen ter gemeentese-
cretarie, afdeling l, voor een ieder ter inzage ligt het
ontwerp-raadsbesluit met kaart tot aanwijzing van
de gebieden waarvan wordt verklaard, dat daarin
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend onroerend goed
is gelegen, dat duurzaam voor andere dan landbouw-
kundige doeleinden wordt gebruikt, dan wel onroe-
rend goed, dat niet als natuurterrein dient te worden
aangemerkt.
Bedeelde gebieden omvatten de kom van Vorden,
alsmede de bebouwde dorpsgebieden van Kranen-
burg en Medler en staan aangegeven op een bij het
ontwerp-raadsbesluit behorende ontwerp-kaart. Als
gevolg van bedoeld besluit zullen bij inwerkingtre-
ding van de Wet agrarisch grondverkeer, overeen-
komsten tot vervreemding (eigendomsoverdracht en
vestiging van zakelijke rechten) van binnen bovenge-
noemde gebieden gelegen onroerend goed, de zgn.
grondkamerprocedure der wet niet behoeven te on-
dergaan.
Uiterlijk de veertiende dag na de laatste dag waarop
het ontwerp-raadsbesluit ter inzage heeft gelegen
kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwa-
ren indienen tegen bovenvermeld ontwerp-raadsbe-
sluit.
Dit ontwerp-raadsbesluit lag reeds eerder ter inzage,
enwel met ingang van 17 september 1982 gedurende
30 dagen, doch een correctie op de bij dit besluit be-
horende kaart, maakte een hernieuwde terinzageleg-
ging noodzakelijk.

2. dat Gedeputeerde Staten van Gelderland hun be-
sluit van 9 november 1982, nr. RO 2479/5-RoV/
G5208, goedkeuring hebben verleend aan de bij
raadsbesluit van 29 juni 1982 vastgestelde bestem-
mingsplan "Het Schapenmeer 1976" (herziening
voorschriften aan Koninklijk Besluit d.d. 6 april 1981,
no. 27).
Genoemd besluit ligt tezamen met het betreffende
bestemmingsplan vanaf vrijdag 3 december a.s. ge-
durende één maand voor een ieder ter visie ter secre-
tarie, afdeling l.
Aangezien niemand bezwaren tegen deze herziening
heeft ingebracht bij de gemeenteraad en/of Gedepu-
teerde Staten van Gelderland kunnen slechts de ge-
meenteraad en de Inspecteur voor de Ruimtelijke Or-
dening nog in beroep komen bij de Kroon.

Vorden, 2 december 1982
de Burgemeester van Vorden,

r. M.VUNDERINK.

DOOR INRUIL VERKREGEN:

[OLVO 66 L automaat 1978

fOLV0343L 1979
VOLVO 343 L 1980
VOLVO 343 L 1981
VOLVO 343 GLS 2 itr 1981
VOLVO 345 DLS 2 itr 1981
VOLVO 343 DLS 2 iu 1982
DIVERSE VOLVO'S MET LP.G.
PEUGEOT 304 GL 1977
PEUGEOT 305 SR 1978
PEUGEOT 305 GLS 1980
PEUGEOT 505 SR 1980

VREEMDE MERKEN

DATSUNCHERRYl200LmetLPG
en radio/casette 1981 11.500,-

RENAULT18GTS5sPeedi978 7.000,-
MITSUBISHI LANGER 1600 GSR
Bruin mett. 1980 11.750,-

SIMCA HORIZON 1 3 Gl zilver
met opendak 1980 8-800,-

RENAULT4GTL biauwi979 7.500,-

VOUVO

AUTOMOBIELBEDRIJF

Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
Tel. 05735-2743, privé 05735-2808

05430-18449

U besteld toch ook uw

roomboteramandelletter
bij de Warme Bakker die ze ZELF
maakt!
Wij maken één kwaliteit: DE ALLER-
BESTE!

U proeft wel degelijk het verschil

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U. Telefoon 1373.

ZONDAG 5 DECEMBER

SUN

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Wild en gevogelte
een goedkoper en
(h)eerlijk stuk vlees

Poelier

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

KADO's

voor iedereen

Schoenen
Lederwaren KK NK

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
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Holiday on ice 1982

Van dinsdag 7 tot en met zondag 12 decem-
ber a.s. komt Holiday on Ice weer met een
geheel nieuwe produktie naar de Rijnhal te
Arnhem. Deze show bevat naast het optre-
den van talrijke schaatssterren, clowns,
akrobaten en ijskomieken zeven grote pro-
dukties.
In het oog springend is het schouwspel
rond Alice in Wonderland, waaraan vooral
de kinderen die ieder jaar in grotere getale
de wegnaar de IJsshow vinden, veel plezier
zullen beleven. Ieder die jong van hart is
gebleven zal trouwens genieten van dit uit-
bundige uitstapje naarde sprookjeswereld.

In "Stap de wereld in" danst het voltallige
corps de ballet op de meeslepende hits van
de jaren zeventig. That's Jazz volgt de ge-
schiedenis van één van 's werelds populair-
ste vormen van muziek, van het prille be-
gin in Afrika tot naar "Dixieland".

Het ijs smelt bijna weg onder de schaatsen

van de artiesten in de "Hartstocht van de
Flamenco". Traditionele flamencodansen
en spectaculaire toreador-scènes schetsen
de schoonheid en de vurige trots van het
temperamentvolle Spaanse land.

De beroemde Franse regisseur Jacques
Chazot schiep de grote wals-scène "Dan-
sen uit Die Fledermaus". Dit nostalgische
hoogtepunt verbindt de heerlijke muziek
van Johann Strauss met de gratie van het
kunstrijden op de schaats.

Alle kleurrijke en gezellige opwinding van
het Amerikaanse carnavalsfeest rolt over
de ijsvloer in "Mardi Gras in NewOrleans".
Showgirls op tantastische praalwagens, on-
gewone lichteffecten en een knetterend
vuurwerk besluiten op adembenemende
wijze de show.

Een keur van topschaatsers werk aan het
ijsfestijn mee. De betoverende Mitsuko

Funakoshi is het succesvolste talent in de-
ze show, verder is er Atoy Wilson, die in
zijn vaJ^pd Amerika een gouden me-
daille bSKlde. De Hongaar Laszlo Vajda
kruipt met veel talent in de huis van het
Haastige Konijn in de Alice in Wonder-
land-produktie. Het danspaar Eduardo
Marques uit Brazilië en Laurie Vizzie uit de
Verenigde Staten zorgen voor een nieuw
en opwindend optreden en dan zijn er niet
te vergeten de ijsclowns Duncan Whaley
en de "superstar" Guy Longpré, wel één
van de meest geliefde ijskomieken die ooit
bij Holiday on Ice optraden.

Voor ware lachorkanen zorgen de voetbal-
spelende honden van Pat & Ronny Lorch,
een komisch extraatje in deze familieshow,
die door Stephanie A ndros met veel gevoel
voor showbusiness is samengesteld.

Holiday on Ice is van 7 tot en met 12 de-
cember te zien in de Rijnhal te Arnhem.

Aktief jaar Jong Gelre
Voor de najaarsvergadering van Jong Gel-
re afd. Vorden bij Hotel Bloemendaal be-
stond een goede belangstelling. Er werd
verslag gedaan van het lopende jaar met als
hoogtepunt de behaalde tweede plaats sop
de provinciale culturele wedstrijd met als
jaarthema Jeugd en Toekomst (algemeen
werk) en Niet meer maar beter (agrarisch).
Het jaarthema voor '82-'83 is voor alge-
meen werk: Samenleven in de samenle-
ving en voor agrarisch werk: Gezinsbedrij-
ven.
Verder organiseerde men met succes de
vierde Avondfietsvierdaagse met ca 460
deelnemers, ondanks de minder goede
weersomstandigheden.
Op vijf en zes november j.1. had men de
jaarlijkse toneelavonden i.s.m. de
G.M.v.L. en N.B.v.P. afd. Vorden. Door
Jong Gelre werd het toneelstuk "De klomp
en de goudvis" opgevoerd. De toneelgroep
heeft ook een tweetal uitnodigingen om dit
stuk elders op te voeren.
Verder waren er tal van sportdagen en
avonden, o.a. voetbal, handbal en touw-
trekken. De jaarlijkse dropping, kegel en
klootschietgebeuren werden goed be-
zocht. De uitwisseling dit jaar had plaats
met de plattelandse jongeren gemeen-
schap Overijssel afd. Heino.
De agrarische gespreksgroep, waar aktuele
landbouwzaken worden besproken. In re-
gioverband deed men ook weer meer aan
diverse activiteiten zoals: een volleybal
competitie, culturele wedstrijd, sportdag
en een excursie. Jong Gelre afd. Vorden zit
in de regio West Achterhoek. Het nieuwe
jaar begint men met een Regio nieuwjaars
bal bij Concordia in Hengelo. Binnen de af-
deling begint men half januari met een

kookcursus in de huishoudschool te Vor-
den.

Verder zijn er plannen om naast het pro-
vinciale leden blad ook een afdelingsblad
uit te brengen om de leden nauwer te be-
trekken bij de vereniging en om meer infor-
matie over de activiteiten te kunnengeven.
Ook voor het komend jaar zalmen mede-
werking verlenen aan de eerste lustrumvie-
ring van het Dorpscentrum en de viering
van het honderdjarig bestaan van de Gel-
dersche Maatschappij van Landbouw, afd.
Vorden.
Verder werd de begroting 1983 behandeld.
Hieruit blijkt datjaarlijks de kosten stijgen.
De contributie bedraagt f 22,50 per per-
soon waarvan bijna de helft moet worden
afgedragen aan het provinciaal bestuur.
Om de begroting in evenwicht te houden is
men afhankelik van de gemeentelijke sub-
sidie.
Tot besluit van de avond werd er een film
vertoond.

Uit het politie-rapport
Boven theewater
De Rijkspolitie werd afgelopen vrij dag gea-
larmeerd daar er eenman op het van Arkel-
plein zat, bezig een fles jenever te nuttigen.
Het bleek een 52 jarige man te zijn, zonder
vaste woon- en verblijfplaats, overigens bij
de politie wel bekend. Voor eigen en ander-
mens veiligheid werd de man ter ontnuch-
tering ingesloten. In de loop van de avond
bleek echter de gezondheidstoestand van
de man achteruit te gaan. Dr. Sterringa
achtte overbrenging met spoed naar het
Spittaal noodzakelijk. Vermoedelijk speel-
de een combinatie van drank en medicij-
nen een rol.

Vernieling ruitjes
Aangifte is gedaan van de vernieling van
een aantal ruitjes in een pand aan de Oude
Borculoseweg. Deze vernieling moet zijn
geschied tussen 23 en 25 november. In het
naastgelegen bos zijn een aantal jongelui
gesignaleerd die zich verplaatsen in een ge-
le bus.

Walt Disney uit de lucht
Zondagmiddag om 17.47 uur heeft de Rijk-
spolitie de geheime zender Walt Disney uit
de lucht gehaald. Deze zender opereerde
in het buitengebied. Afspeelapparatuur
werd in beslag genomen.

Allerlei
Een niet-afgesloten fiets is gestolen bij het
N.S. station. Twee bromfietsrijders kon-
den de Rijkspolitie hun verzekeringspapie-
ren niet tonen.
Het schrikhek geplaatst op de Brinkerhof
bij de Rondweg is door onverlaten van de
plaats gerukt.

Ongeval
Steenderenseweg
Op de Steenderenseweg in Steenderen is
vrijdagavond een bromfietsrijder, de ze-
ventienjarige André Krijt in botsing geko-
men met de personenauto, bestuurd door
P. uit Steenderen. De gevolgen waren ern-
stig. Beide bestuurders werden naar Het
Spittaal vervoerd. Aan de opgelopen ver-
wondingen is André Krijt die avond overle-
den. De heer P. liep ernstig oogletsel op.
Omtrent de oorzaak en schuldvraag tast
de Rijkspolitie nog in het duister.

Gevaarlijk spelletje
De Rijkspolitie ontdekte dat onverlaten op
het weggetje naar de nieuwbouw op de
Brinkerhof over deze weg een enkele lal-
gen dik plakband op een hoogte van vijftig
centimeter hadden gespannen. Levensge-
vaarlijk voor verkeersdeelnemers als rij-
wielen en bromfietsberijders.

Aangehouden
De Rijkspolitie heeft J.M. uit Heerlen aan-
gehouden. Hij wordt verdacht van diverse
inbraken in supermarkten en woningen in
de omgeving van Vorden.

Inbraken
In een pand aan de Julianalaan is-vermoe-
delijk tussen vrijdag en zaterdag j.1. - inge-
broken. Een geldkist werd opengebroken.
Overigens wordt er niets vermist. Vermoe-
delijk kwam men binnen met een valse
sleutel.
Toen de familie G aan de Ruurloseweg af-
gelopen zondagmiddag terug kwam van fa-
miliebezoek bleek dat er was ingebroken.
Door het WC-raampje is men binnengeko-
men. Vele kasten werden overhoop ge-
haald. Er wordt een geldbedrag vermist als-
mede gouden sieraden.
De diefstal moet zijn gepleegd tussen 10.15
en 16.00 uur.

Aanrijding
Afgelopen dinsdag reed op de Oude Zut-
phenseweg een vrachtauto en daarachter
een personenauto, bestuurd door mevr.
G.J.K. O. uit Vorden. De vrachtauto, be-
stuurd door S. stopte, met de bedoeling om
te keren. De personenauto stopte ook. Bij
de Voorgenomen keer-manouvre reed de
vrachtauto achteruit en beschadigde de
ook gestopte Morris Marina.

Verlichtingscontrole
auto's
In en rond het dorp hield de Rijkspolitie af-
gelopen dinsdag een verli^Mgscontrole.
Vier automobilisten krege^JJn bon omre-
den de auto-verlichting niet in orde was.
Een automobilist kreeg een waarschuwing
omreden hij met mistlampen aan reed, ter-
wijl er geen mist was.

Schoorsteenbrand
Dinsdagmiddag rukte de brandweer uit
voor een brand in het pand aan de Zut-
phenseweg 38. De schoorsteenbrand werd
door de brandweer snel en vakkundig in de
kiem gesmoord.

PKV nieuws
Op de grote landelijke tentoonstelling
"Achterhoek-show" te Doetinchem, heb-
ben deleden van PKV de volgende predika-
ten behaald:
Grote Hoenders: Twents Hoen, H.J. Riet-
man l x zg, l x g; Leghorn Patrijs, Henry
Rietman, l x zg; Wyandotte wit, H.J. Riet-
man, l x zg, l x g; Wyandotte gestreept,
H.J. Rietman l x g; H. Berenpas, 2 x zg;
Rhode Island Red, A. Barink, 2 x zg, l x g;
Brahma Columbia, H.J. Rietman, l x zg, l
x g; W. van Beem, 2 x g; Brahma Buff, W.
van Beem, 2 x zg;
Dwerghoenders: Java zwart, W. Haver-
kamp, 2 x zg; Minorca zwart, G. W. Tragter,
3 x zg; Sussex Columbia, H.J. Rietman, l x
zg; Wyandotte Columbia, H. Berenpas, l x
g; Wyandotte Patrijs, M.K1. Bramel, l x f, 2
x zg, l x g;
Konijnen: VI. reus kon: grijs, G.J. ten Bok-
kel, l x f, 4 x zg; W. Rietman, l x f, 3 x g;
André Snellink, l x zg, l x g; H.J. Rietman,
l x g; VI. reus ijzergrauw, H.J. Rietman, l x
g; G. van Zeeburg, 4 x g; VI. reus Wit, Hans
Wesselink, l x zg; L.G. Weevers, 2 x g; Lo-
tharinger zwart, B.J. Looman, 3 x f, 2 x g;
Witte Nieuwzeelander, H.J. Rietman, 4 x
zg; Groot zilver Mid. kon. grijs, H. van
Heerde, l x zg, l x g; Wener wit, H.J. Riet-
man, l x zg; Rode nieuw Zeelander, H.J.
Rietman, l x zg, 2 x g; G. Lenselink, l x f, 2
x zg; Alaska, H. Wassink, l x g; H.G.J.
Horstman, 2 x g; Deilenaar, W.v. Beem, 2 x
zg, l x g; Rex Castor, M.G. Lijftogt, 2 x zg, l
xg; Hollander kon. grijs, H.J. Rietman, l x
zg; KJeinzilver mid. kon. grijs, E. Bruins-
ma, 3 x zg, 2 x g; Kleinzilver mid. kon. licht
zwart, H. van Heerde, l x g; Ned. han-
goordwerg, mevr. van Heerde, l x zg, l x g;
Kleurdwerg kon. grijs, H.J. Rietman, l x zg;
Siamees, DJ. Klein Geltink, l x f, l x zg.

Badmintonvereniging Flash
Gezelligheidswedstrijden
Het was maandag 22 november de eerste
uitwedstrijd voor Flash Vorden 1. Deze
werd in Zelhem verspeeld. Het was voor de
spelers een vuurdoop want enkele spelers-
uit Zelhem hadden reeds District competi-
tie, gespeeld. Door met beide benen op e
grond te blijven wisten de Vordenaren toch
nog de heren dubbel en een mixed te win-

Nogmaals de fietsverlichting
van de kindereni
Afgelopen donderdag heeft de Rijkspolitie des morgens tussen zeven en
acht uur op de Wildenborchseweg de verlichting van de fietsen van scho-
lieren gecontroleerd. Een drietal scholieren kregen een bekeuring omdat
hun fietsen totaal geen verlichting voerde.
Maandag daarop werd eenzelfde controle des morgens tussen zes en acht
uur uitgevoerd op de Zutphenseweg. Hier kregen tien scholieren een bon
omdat de fietsverlichting niet in orde bleek.
Over het algemeen is de verlichting bij scholieren slecht, stelt de Rykspo-
litie. Onvoorstelbaar, zegt de Rijkspolitie, in deze tijd van het jaar, mist,
regen, duisternis vragen al extra veel aandacht in het verkeer van alle weg-
gebruikers.
De Rijkspolitie vraagt middels Contact de ouders nogmaals te wyzen op
de grote gevaren die het rijden zonder licht of met een gebrekkige verlich-
ting medebrengt. Hetgeen we bij deze gaarne doen.

w rezen
Wie gaat er mee

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

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

Opgave:

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

nen. Einduitslag Zelhem l - Flash Vorden
1: 6-2.
Eerst komende thuiswedstrijd zaterdag 4
december. Flash Vorden l - Hengelo 4.

Vorden gehjk tegen
de Hoven
De Hoven en Vorden hebben er zondag-
middag een boeiende wedstrijd van ge-
maakt. Het zag er geruime tijd naar uit dat
de thuisclub de volle winst zou pakken.
Reeds na drie minuten nam de Hoven een
1-0 voorsprong. Een lob van Reinie Men-
sink was Vorden-doelman Harms te mach-
tig. Gaikhorst liet een prachtige kans op de
tweede Hoven-treffer liggen.
Vorden had pech toen een kopbal van Ed-
dy Hiddink tegen de lat belandde.
In de tweede helft hadden de geelzwarten
het beste van het spel. De verdediging van
de Hoven gaf evenwel geen krimp, Vorden
had geluk dat lij een tegenaanval Willink
tegen de lat knalde.
Vlak voor tijd werd het 1-1. Bij een scrim-
mage voor het Hoven-doel stond Eddy
Hiddink precies op de juiste plaats.

Uitslagen V.V.Vorden
Zondag 28 november:
De Hoven - Vorden 1-1; Grol 4-Vorden 2:
1-1; Vorden 3-RKZVC 1-1; Vorden 4-Her-
cules 3: 1-0; Vorden 5 -Oeken 4:2-0; Doch-
teren 3 - Vorden 6: 4-1; Hercules 8 - Vorden
7: 1-0; Vorden 8 - Gendringen 7: 4-4.
Programma Zaterdag 4 december:
Vorden Ao - Dinxperlo Ao; Vorden Al -
Warnsveld Al ; AZC BI - Vorden BI ; Gors-
sel B2 - Vorden B2; Hercules Cl - Vorden
Cl; Vorden C2 - Voorst C2; De Hoven C2 -
Vorden C3.

Zondag 5 december:
Vorden - Neede; Vorden 2 - PAX 4; DEO 3 -
Vorden 3; Brummen 4 - Vorden 4; Vorden
5 vrij; Vorden 6 - Keijenburg 4; Vorden 7 -
AZC 7; Vorden 8 vrij.

Buurtvereniging
De Kranenburg
Alleen Kranenburg 4 wist een overwinning
te behalen. Het bezoekende SW Zwaan
ging met een 40-23 nederlaag naar Hengelo
terug.
Het derde team speelde remise in Hengelo
tegen De Keu 5 (35-35). Kranenburg I ver-
loor met 39-34 van Excelsior in Baak. Ook
het tweede team verloor van Excelsior met
35-26. En Kranenburg 5 verloor ghuis van
De Gouden Druif uit Drempt met 24-39.

'64
. .dagen heeft de zwemvereniging

Vorden '64 meegedaan aan een recreatieve
zwemzeskamp welke gehouden werd in
het Graaf Ottobad te Zutphen.
Bijfentwintig zwemmers en zwemsters van

Vorden '64 hebben hier aan meegedaan.
Dankzij hun goede inzet zjjn ze tweede ge-
worden. De overige ploegen die meededen
waren de Duikelaar, Holten, Steenderen,
Gorssel en Bathmen.

Opnieuw nederlaag
voor dames l
In de afgelopen zaterdag gespeelde uitwed-
strijd tegen Verdan uit Haaksbergen moest
de Vordense damesformatie het helaas
opnieuw afleggen. Hoewel Dash niet slecht
speelde ondanks de afwezigheid van de da-
mes Rietman kon op het juiste ogenblik
niet worden doorgedrukt. Tweemaal over
werd een set met 16-14 verloren, terwijl de
3e set met 15-13 voor Dash naar de knop-
pen ging. De stand is nu: Boemerang 8-23,
Krekkers 8-20, ATC '65 8-17, SEC 28-13,
Verdan 8-13, Springendal Set Up 8-12,
Dash 8-11, SVS 8-11, De Zwaluwen 8-9,
Datsun/DAC 7-8, SudosaM 4 7-2, Be
Quick 8-2.
Op 11 december a.s. moet thuis tegen ATC
'65 uit Hengelo O worden gespeeld. Voor
Dash een uitdaging om van deze ploeg pun-
ten te pakken.

Dames 2 tweemaal verlies en
éénmaal gelijkspel
In de uitwedstrijd tegen Wilp l leek Dash
punten te zullen scoren door de Ie set met
10-15 te pakken, maar daarna kwam de klad
er in. Het liep niet meer en met de setstan-
den 15-11, 15-13 en 15-6 moest Dash met
een 3-1 nederlaag genoegen nemen. Tegen
Bruvoc l warempel hetzelfde beeld. Een
gewonnen Ie set met 12-15 gaf hoop, maar
ook hier gingen de volgende 3 sets met 15-
9, 15-8 en 16-9 de mist in voor Dash, dus
ook een 3-1 nederlaag. In de thuiswedstrijd
tegen SVS 4 kwam Dash op een gelijkspel.
Marian Limpers liep een vervelende bles-
sure op. De setstanden waren 7-15, 11-15,
15-11 en 15-9.

Overige uitslagen: dames Ie kl. Salvo l -
Dash 3: 3-0; dames 2e kl. Olympia 2 - Dash
5:2-1. meisjes jun. Dash - VenK: 3-0; meis-
jes asp.B Gorssel - Dash 1: 0-3; W.S.V. -
Dash 3:0-3; Dash 4 - Hansa 3: Hansa niet
opgekomen; Dash 2 - Bruvoc 1:2-1; Dash l
- Vios l : 3-0; heren 3e kl. Dash 3 - Colm-
schate: l-2 Jongens jan. SVS l -Dash: 2-1;
Dash - DSC l: l -2; jongens ast. B: DVO l -
Dash: 0-3; meisjes asp. A Dash - Bruvoc 2:
2-1.

Programma zaterdag 4 december: Epse ds.
Ie kl. Olumpia l - Dash 4; Schalkhaar m.-
jun: Voorwaarts 2 - Dash; Dtepenveen h r.
Ie kl. DSC l - Dash 2; BatJimen hr. 3e kl.
ABS 4 - Dash 3; Eefde hr. 3« U. Wilh. 2 -
Dash 4; AI men m.asp. A. Almen l - Dash;
Harfsen m.asp. B Wil h. l - Dash 4; Vorden
ntasp. B. Dash 3 - Epse 2, Dash l - DSC l;
Dash 2 - SVS 2; ds. Ie kl. Dash 3 - Hansa 2;
2e kl. Dash 5 - Vios 3; da. 3* kl. Dash 6 -
Bruvoc 4; Dash 7 - Isala 9.
Maandag 6 december Vorden m.asp. B
Dash 3 - Hansa l ; hr. Ie kl. Dash 2 - Corma-
reva; ds. prom.kl. Dash 2 - Hansa 1.



NIEUW!!
Voor deze grote dag hebben wij een uitgebreide

kollektie voor u ter inzage. De nieuwste ontwerpen

van traditioneel tot modern. Komt u eens langs.

Ook de tekst kunnen wij samen met u opstellen.

pnjsje 27,95

vlotte rib-cord

muil voor

maar19,95
(maten 40t/m 46)

Deze pantoffel

heeft een

leuke hak

en toch

maar

29,95
Geen koude

voeten in

deze gevoerde

pantoffel

s"*ts 39.95

WULLINK Dorpsstraat 4, Vorden

Telefoon 05752-1342

nieuwstad 12 — vorden — telefoon 1404

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

2 dec. Bejaardenkring Dorpscentrum
Sinterklaasfeest

10 dec. Volleybal Dorpscentrum,
Jong Gelre

13 dec. Agrarische gespreksgroep Hotel
Bloemendaal, Jong Gelre

16 dec. Bejaardenkring, Dorpscentrum,
Kerstviering

17 dec. Volleybal Dorpscentrum
Jong Gelre

17 dec. Tentoonstelling Pluimvee- en
Konijnenver. P.K.V. in zaal
de Herberg

18 dec. Tentoonstelling PKV zaal
de Herberg

19 dec. Tentoonstelling PKV, zaal
De Herberg

20 dec. HVG Vorden Dorp, Kerstviering
21 dec. Kerstavond KPO
21 dec. NCVB Dorpscentrum
22 dec. Kerstmiddag voor bejaarden en

alleenstaanden georganiseerd door
de N.B.v.Pl.Vr.

22 dec. Kerstfeest N.B.v.Pl.Vr.

Sinterklaasavond!
Maak het gezellig met:

Roomboteramandelletter
Gevuld Speculaas
Staven
Dik speculaas

Alles vers van de Warme Bakker en dét

proeft u.

't winkeltje in brood en banket

Burg Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 - 1177

Vakwerk voor een redelijke prijs
Met kwaliteit als bewijs

voor 3 dagen of meer binnenschilder-
en of behangwerk, kunt u weer gebruik
maken van de

winterschilderpremie van f 50,-
per man, per dag.
Wij regelen de aanvraag voor u.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

Donderdag 30/1 2 en 31/12 oudejaars-
dag. Bakken wij van 11.00 uur tot 18.00
uur.

Echte-verse-waflfce-oliebollen
In de snackcounter van

"Rest. deJiotonde"
Vorden, tel. 05752-151

Alles voor een

heerlijk avondje
vindt u bij

Banketbakkerij

J.Wiekart Tel. 17 50

Alle soorten
bouwmaterialen In

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken.
bankon, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeor origineel.
handgemaakt.

De beste keuken
voor elke vrouw

Kom beslist eerst vrijblijvend bij

Holtslag kijken, voordat u uw keuken

koopt.

Nu de allernieuwste KEUKEN mo-

dellen in onze showroom

GEOPEND:
dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags ook van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 - 1 3.00 uur.

holislag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

A Tijdschrifthouders, in kleur
aangepast.

B Spotje van solide materiaal, met
vele instelmogelijkneden.

C De kleineren doen dit
vanzelfsprekend ook.

D Niet alleen de kastjes kunnen
veranderd worden maar ook de
knoppen.

E Ladenkastjes die bij alle modulen
passen.
En het is ongelofelijk goedkoop.

Maar kom zelf binnen en bekijk
alles.
Bij je meubelhandel.

De jonge stijl met oog voor de toekomst.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

architectenbureau VAN HOUTE
Nieuwstad 25, tel. 1269

Bestemmingsplannen in kleurendruk, in
mooie boekwerken vervatte allerhande be-
lemmerende voorschriften, opgelegd aan ie-
dere bouwlustige door onze edelachtbare
Heren; deze weer geadviseerd door allerlei
ambtelijke en niet-ambtelijke deskundolo-
gen welke hun kostje verdienen - van door

het bedrijfsleven opgebrachte belastinggel-
den - door steeds meer papieren met plannen
en regeltjes te ontwerpen;

dit alles ten spijt, zullen wij stug blijven door-

gaan met het indienen van bouwplannen
voor allerhande bouwwerken,

en staan wij, zolang onze ons dolregulerende
overheden dit toestaan, met hun uit de pan
rijzende betuttelende papierwaren,

steed tot Uw bouwkundige dienst bereid.

SPORTSCHOENEN
üuick ORION
QuickSET
QuickSAFIER
Adidas tennis nylon
Adidas CAMPUS

.van 74,95 voor ̂ 51,51 D

.van 57,95 voor«J«JfOU

.van 48,75 voor UéCrbU

.van 81,95 voor 44/50

.. van 57, - voor oïlf OU

VOETBALSCHOENEN
Quick BARCELOIMA-S
Adidas Mexico
Adidas LA PAZ
Bij aankoop van een bedrag van

f 50,00 tot f 100,00 aan sportartikelen een

Schoentas

van 62,95 voor44f50

van 95,00 voor 64,95

van 57,50 voor «Ju r OU

(winkelwaarde 11,95) GRATIS
Bij aankoop van een bedrag boven

f 100,00 aan sportartikelen

1 Midaigan tasje (winkelwaarde 16,95) GRATIS
Deze aanbiedingen gelden tot en met 4-12-'82

en zolang de voorraad strekt.

K LU VERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.OS752-1318
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