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Vol goede moed
Onze zeskampploeg is vol goede moed. De trainingen zijn goed verlopen
en de stemming is opperbest. Vorige week is het NCRV TV-Team wezen
kijken in de hal van Troost Jachtbouw te Lochem, men was verbaasd dat
wij vanaf het begin steeds dezelfde mensen bij elkaar hebben gehouden,
juist op dat punt zijn elders vaak moeilijkheden ontstaan aldus de TV
mensen.
Wij kregen van hen zeer nuttige tips, onze timmerman en smid Oldenha-
ve zijn er de andere dag meteen mee aan het werk geslagen om enkele at-
tributen te veranderen.
Wij willen hierbij toch wel even noemen bouwbedrijf Rondeel dat gelijk
klaar stond om ons te helpen. De nabespreking met de NCRV mensen
verliep uitstekend. Corry ten Barge (Herberg) zorgde dat deze mensen
uitstekend onthaald werden. Wij kregen de andere dag al een telefoon-

tjes vanaf Hilversum dat de ontvangst uitstekend was, toch leuk en dat
geeft ons goede moed.
Onze ploeg heeft de laatste weken iedere avond getraind, dat is sowieso
al een kompliment waard, zelfs in het zwembad van Jansen v.d. Berg is
nog geoefend, daar kan het dus niet aan liggen.
Heden, woensdagavond 4 december gaat men op uitnodiging van INN-
TEL (IBISS) gezellig een partijtje bowlen. Deze aanbieding werd met
open armen ontvangen, alvast hartelijk dank mensen van INNTEL.
Donderdag hebben allen vrijaf.
Vrijdag breekt de grote dag aan. Om 13.30 uur vertrekken wij vanaf Bar-
café De Herberg. In Arnhem zal het surprise spel ofwel de geheime op-
gave bekend worden gemaakt en dan moet men weer oefenen om ook dit
onder de knie te krijgen.
Zaterdag moet men alweer om half acht aantreden. Dan moeten de kos-
tuums aangepast worden en dan worden proefopnames gemaakt. Van
14.00 tot 17.15 uur generale repetitie. Om half acht aantreden voor het
publiek en opnames, vele Vordenaren zullen dit festijn meemaken en
hun favorieten aanmoedigen, allemaal hebben ze een prachtige sjaal
ontvangen waarop gedrukt staat "Vorden gaat 't worden" en daar hou-
den ook wij het op.

Let op
Nog enkele mededelingen. De bussen vertrekken om 18.00 uur vanaf Ca-
fé-Restaurant De Herberg. Let op uw kleur buskaart.
Oranje kaarten, oranje gemerkte bus, leider Ruiterkamp.
Groene kaarten, groen gemerkte bus, leider Overbeek.
Blauwe kaarten, blauw, gemerkte bus, leider C. ten Barge.
Gele kaarten, geel gemerkte bus, leider Harmsen.
De Rijnhal gaat open om 19.00 uur.

Het is verboden om elektrische toeters of bellen en andere geluidma-
kende attributen in de Rijnhal te gebruiken. Wel enthousiaste aan-
moedigingen voor onze ploeg, vergeet niet het sjaaltje mee te nemen,
dit zal een fleurige aanblik geven voor de televisie opnames.

P.S. Er zijn geen entreekaarten meer verkrijgbaar, ook niet aan de zaal.

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 Aroh
Verleende bouwvergunningen
Wet A rob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 26 novem-
ber 1985 verleend.

1. Aan de heer D.J. Brinkerink, Brin-
kerhof 42, voor het plaatsen van een
demonteerbare berging.
2. aan de heer J. Pardijs, Mosselseweg
4, voor het bouwen van een meng-
mestopslagsilo;
3. aan de heer L. Verkijk, Enzerinck-
weg 12, voor het verbouwen van een
woning en het bouwen van een gas-
meterhuisje;
4. aan de heer A. Bargeman, de Boonk
27, voor de bouw van een garage.
5. aandeheerH.Regelink,Warkense-
weg 4, voor het bouwen van een open
schuur;
6. aan de heer J.W. Reinders, Hoetink-
hof 123, voor het bouwen van een be-
drijfshal met kantoor aan de Kerkhof-
laan.

2. Militaire oefeningen
Op 11 en 12 december aanstaande zal
er onder meer in deze gemeente een
militaire oefening gehouden worden.
Er zal geen gebruik worden gemaakt
van losse munitie. Particulieren heb-
ben toestemming verleend voor het
betreden van hun terreinen.

3. Openstelling gemeentehuis voor
rondleidingen
Tot op heden was het kasteel/ge-
meentehuis voor rondleidingen voor
bedrijven en instellingen gesloten.
Wel organiseert de V.V.V. ten behoeve
van de toeristen gedurende het sei-
zoen wekelijks een rondleiding.

Gelet echter op het grote aantal ver-
zoeken om rondleidingen in het ka-
steel te mogen houden is besloten om
daartoe in principe voor bedrijven en
instellingen gelegenheid te geven.
Daaraan worden wel een aantal voor-
waarden verbonden zoals:
— de rondleiding moet buiten dienst-
tijd geschieden;
— de rondleiding moet onder deskun-
dige leiding gebeuren;
- van gemeentezijde dient er mens-
kracht aanwezig te zijn.
Tegen het serveren van consumpties
in de kantine bestaan eveneens geen
zwaarwegende bezwaren meer mits:
- een plaatselijk bedrijf daarom ver-
zoekt en dit verzorgt;
- het betrokken bedrijf alle kosten,
ook de personele, voor zijn rekening
neemt;
— gezorgd wordt voor schoonmaak en
herstel van eventuele schade;
- het gehele gebeuren niet langer

duurt dan één uur;
— het aantal deelnemers maximaal 30
is en
- er buiten de kantine niet gerookt
wordt.
Verzoeken om een rondleiding te
mogen houden dienen tijdig schrifte-
lijk ingediend te worden; deze verzoe-
ken zullen van geval tot geval bezien
worden.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissies voor Financiën c.a. en
Openbare Werken c.a. vergaderen op
woensdag 11 december a.s. gecombi-
neerd, in de raadszaal. Deze vergade-
ring begint om 19.00 uur. Aan de orde
komen:
- buitendienst gemeentewerken;
— onderhoud plantsoenen door Delta
Groenbouw.
Daarna gaat de commissie Financiën
door in de raadszaal over de volgende
punten:
— vaststelling maximum-krediet in re-
kening courant bij de N.V. Bank voor
Nederlandse Gemeenten voor het
jaar 1986;
- vaststelling maximum-bedrag voor
aan te gane kasgeldlening en verle-
ning machtiging tot het uitzetten van
kasgelden voor het jaar 1986;
- wijziging tarief onroerendgoedbe-
lastingen per l januari 1986 i.v.m. her-
taxatie;
— vaststelling plan voor nieuwe basis-
scholen 1986-1989;

— vervoerskosten Chr. basisschool De
Wildenborch naar de sportzaal;
— beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van een schoolvoorstel-
ling van de toneelgroep La Terrazza;
— goedkeuring jaarrekening 1984 van
de Stichting Openbare bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
— aangaan van een overeenkomst met
de fa. Grobben Containers B.V. te Al-
melo inzake plaatsing glascontainers.
- Verbouw openbare school.

De commissie Openbare Werken gaat
na de gecombineerde vergadering
naar het Koetshuis, bureau gemeente-
werken en vergadert daar nog over het
punt:
- bomen in het plantsoen voor de
N.H. Kerk.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op donderdag 12
december om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komt onder
meer het volgende punt:
- aangaan overeenkomst met de fir-
ma Grobben B.V. te Almelo inzake
plaatsing glascontainers

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 11 december om
18.30 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
— beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van een schoolvoorstel-
ling van de toneelgroep "La Terrazza".
— Goedkeuring jaarrekening 1984 van
de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;
— de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat.

Veel bezoeker^
Bazar het Enzennck
Ondanks het slechte weer hebben za-
terdag naar schatting zo'n duizend
personen de bazar bezocht die in het
verpleeghuis "Het EnzlÉkck" werd
gehouden. Zoals bekeno^at het ver-
pleeghuis haar poorten sluiten. Tij-
dens deze bazar werd allerhande oud-
meubilair e.d. ter verkoop aangebo-
den. Een en ander werd aangevuld
met spullen die de mensen zelf heb-
ben gemaakt. De netto-opbrengst be-
droeg circa 6500 gulden dat ten goede
zal komen aan de "Stichting Vrienden
van Enzerinck". Het geld wordt in een
potje gedaan waaruit t.z.t. een nieuwe
bus gefinancierd zal worden.

FNV afdeling Vorden
De afdeling Vorden van de FNV stel-
de zich tijdens de jaarvergadering wel-
ke in Hotel Bloemendaal werd gehou-
den, op het standpunt dat het niet
praktisch is om met de FNV in Henge-
lo te fuseren. Laatstgenoemde afde-
ling leeft nog minder dan Vorden. Het
blijkt dat sekretarissen en vertrou-
wenslieden van diverse bonden niet al
te ijverig zijn met het uitdelen van be-
richten en mededelingen aan de leden
zelf.
Tijdens deze vergadering kwam te-
vens de kringloopwinkel aan de orde.
Er is sprake van dat in de toekomst de
voormalige kleuterschool "De Tim-
pe" als zodanig gebruikt wordt omdat
het huidige gebouw in de Insulinde-
laan lekkages vertoond.
Distriktsbestuurder Henk Slegten
sprak tijdens de vergadering over het
onderwerp "Kiezen voor nieuwe kan-
sen", het plan van de FNV de belan-
gen van de FNV leden beter onder de
aandacht van de politiek te brengen.

Bestuursmutaties
Jong Gelre
Voor de ledenvergadering die de afde-
ling Vorden van Jong Gelre dezer da-
gen in het Dorpscentrum te Vorden
hield, bestond een goede belangstel-
ling. Tijdens deze vergadering werd
uitgebreid verslag gedaan van de akti-
viteiten van Jong Gelre in het afgelo-
pen jaar. Erik Knoef en Jan Hendrik-
sen nebben te kennen gegeven het be-
stuur te willen verlaten. In hun plaats
werden Jan Eskes en Marinus Bouw-
meester gekozen.
Na afloop van de vergadering werd de
film "Wie het laatst lacht..." gedraaid.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gezinsdiensten
op de 2e Advent
Zowel in de Hervormde Dorpskerk als
in de Gereformeerde kerk wordt zon-
dag een gezinsviering gehouden, die is
meevoorbereid door de basisschool
aan het Hoge. Het thema is: "berich-
ten aan een gevangene". Ouders gaan
dus nu met hun kinderen naarde kerk,
zodat het zondag is zoals het eigenlijk
altijd zou moeten: de klokken luiden
en jong en oud vieren samen feest ter
ere van de Heer!

Ook in de Wildenboch is een gezins-
viering met een interkerkelijk karak-
ter. Hier doet namelijk de school in de
Wildenborch aan mee.
Het thema is: "erger je niet aan Gods'
manier van doen". Na afloop is er kof-
fie drinken (en voor de kinderen li-
monade!). Beide diensten beginnen
om 10.00 uur.

Oecumenische Adventsdienst
De Raad van Kerken Vorden-Kranen-
burg roep allen op tot meebeleven van
de Adventsdienst a.s. zondag. In het
samengaan van drie kerkgenoot-
schappen geven wij gestalte aan de oe-
cumene ter plaatse en vieren wij waar
wij allen naar uitzien: de komst van de
Heer.

Plaats van samenkomst: Hervormde
Dorpskerk. Voorganger: ds. J. Zijlstra,
gereformeerd predikant. Medewer-
king wordt verleend door de koren
"Excelsior", het jongerenkoor "Inter-
christ" en het "dameskoor". Aanvang
19.00 uur.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.J.G. Bekker en M.
Plomp.
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
8 december, 2e Advent 10.00 uur Dienst
voor jong en oud. Voorganger ds. H. Wes-
terink. m.m. de zondagsschool.
19.00 uur Oecumenische adventsdienst,
voorganger ds. J. Zijlstra m.m.v. diverse
koren.

KAPEL WILDENBORCH
8 december, 2e Advent 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens, dienst voor jong en
oud m.m.v. de school in de Wildenborch.
Na afloop koffiedrinken.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 8 december 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra in de N.H.
kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
7 en 8 december dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij dg dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot!8.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 7 december 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277. Verder de hele week van 19.00
tot 07.00 uur dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
7 en 8 december J.H. Hagedoorn, Lochem.
Tel. 05730-1483.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
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.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

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.
KA. 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 085452220.

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.



Jeugdsoos 't Stampertje viert
derde lustrum met veel aktiviteiten

Het gaat bijzonder goed met de Stichting Jeugdsocieteit Vorden. De soos die deze maand het derde lus-
trum viert bruist van aktiviteiten maar wat volgens het bestuur nog belangrijker is, de jeugdsoos heeft de
laatste jaren duidelijk aan betekenis voor de Vordense jeugd gewonnen. Sekretaris Edwin Bekker kan er
enthousiast over vertellen. "Je kunt rustig stellen dat de belangstelling van de jeugd voor de soos ontzet-
tend goed is. Neem nou de Sinterklaasviering van afgelopen zondag. Ruim 150 jongelui vierden het feest
met ons mee.
We hebben wat afgelachen. Moet je je
voorstellen, komt daar eerst de oud-
prins Karnavel Fred Fransen nu in zijn
hoedanigheid als Sinterklaas op een
crossmotor met een Zwarte Piet ach-
terop de zaal in. Iedereen lag blauw.
Een kwartier later opnieuw grote hila-
riteit. De Kerstman, in de persoon van
Corry ten Barge kwam eveneens op
een motor het feest opluisteren. Dolle
pret natuurlijk", zo zegt Edwin Bek-
ker.

Trekpleister
Op zondagmiddag is het Stampertje,
het onderkomen van de jeugdsoos,
een echte trekpleister geworden. Ge-
middeld komen dan zo'n honderd jon-
gelui in de leeftijd vanaf 14 t/m 22 jaar
bij elkaar om gezellig met elkaar te
babbelen en om naar een plaatje te
luisteren. Niet alleen jongens en meis-
jes uit Vorden maar ook uit omliggen-
de plaatsen komen ze dan naar Vorden
toe. Daarnaast is het Stampertje ook
op de woensdag en de vrijdagavond
voor de jeugd geopend.
De Jeugdsoos is het gehele jaar door
zeer aktief. Zo heeft men bijvoorbeeld
een belanrijk aandeel geleverd bij de
organisatie van de Zeskamp. Een Zes-
kamp die zich rond Koninginnedag en
5 mei afspeelde.

De Sterkste man van Vorden, de huis-
dierenverkiezing, informatieavonden
en niet te vergeten het optreden van
enkele popgroepen geeft aan dat de
Jeugdsoos er van alles aan doet om het
de jeugd in Vorden naar de zin te ma-
ken. Natuurlijk heeft de jeugdsoos ook
wel wat minder goeie jaren gekend en
verliep niet alles op rolletjes. Maar dat
is allemaal verleden tijd.

De jeugdsoos die op 12 december 1970
werd opgericht had in de zeventiger ja-
ren een eigen onderkomen in het
voormalige jeugdcentrum. In mei
1978 verhuisde men naar het huidige
Dorpscentrum waar het "Stampertje"
is ondergebracht.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Bennie Lebbink, voorzitter; Edwin
Bekker, sekretaris; Mario Sessink,
penningmeester en de bestuursleden
Geert Wolsink, Reind Jan Westerveld,
Peter Koning en Koen Kruip.

Uitgebreid programma
In samenwerking met de werkgroep
heeft men in het kader van het vijftien
jarig bestaan een uitgebreid program-
ma samengesteld. Zo zal vrijdagavond
6 december Bertus Siebelink de jeugd
vermaken met gitaar en zang.
In samenwerking met de Vordense
Winkeliersvereniging is er voor zater-
dag 14 december een Kerstmarkt ge-
pland.
's Avonds is er een jubileumavond
door de Disco Funkformatie Jinx uit

Almelo. In de pauze is er een optre-
den van een tweetal bij de jeugdsoos
zeer bekende DJ.'s Ton Lauckhart en
Richard Martens. Deze avond is er te-
vens ea^khow met lichteffekten.
VrijdagPInd 20 december, een optre-
den van "Scotch Whisky and Soda".
Deze groep brengt een oud repertoir
van diverse Rock en Roll nummers.
Beide Kerstdagen is er een discomid-
dag.

Kindervakantiedag
Vrijdag 27 december organiseert de
jeugdsoos 's morgens en 's middags
een grote kindervakantiemiddag. De
goochelaar Ferry Gerards zal dan de
jeugd een poos aangenaam bezig hou-
den. Deze jeugd in de leeftijd van 4 tot
en met 10 jaar zal zelf aktief mee kun-
nen doen aan verschillende spelletjes.
Bovendien staat er een Play-Back
show op het programma.
Op Oudejaarsdag komt het bestuur en
de werkgroep gezamenlijk bijeen om
te proosten, op naar zij hopen een
goede derde lustrum viering.

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 P.T.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.

Welfare „de Wehme"
De Welfare heeft met haar verkoop-
middag in de Wehme, ondanks het
slechte weer toch nog een redelijk re-
sultaat behaald. Er werd in totaal voor
f 3000,- aan werkstukken verkocht.
Een bedrag dat heel goed van pas
komt bij de aanschaf van nieuw werk-
materiaal. Iedereen die hieraan heeft
meegewerkt wordt heel hartelijk be-
dankt.

Van het torenfonds
Kranenburg
De voltallige torenfondscommissie
heeft afgelopen woensdag vergaderd
in de sacristie van de Antoniuskerk.
Even werd nog teruggeblikt op de in
oktober gehouden expositie en ten-
toonstelling, voorts werd de organisa-
tie van het a.s. kerstconcert bespro-
ken. Het Vordens Mannenkoor en de
Gebr. Eijkelkamp zullen nl. op zon-
dag 22 december in de Antoniuskerk
een kerstconcert verzorgen, waarvoor
nu reeds grote belangstelling bestaat.
Met de restauratie van de toren vor-
dert men gestaag. Een deel van de
steigers is reeds verwijderd. Hopenlijk
kan de restauratie nog dit jaar geheel
voltooid worden. Het ligt in de bedoe-
ling de toren rondom de Kerstdagen
in het licht te plaatsen. Inmiddels is de
torenfondsrekening opgeklommen
tot f 102.543,97. Men is dus nog een
kleine stap verwijderd van de op te
brengen 40% "eigen geld" van de tota-
le kosten ad f 263.000,-

VORDEN
OPNIEUW EEN
KOOPCENTRUM IN KERSTSFEER

Onder het motto „Vorden, een koopcentrum in Kerstsfeer" heeft de Vordense
Winkeliers Vereniging weer een geweldige Kerstactie op touw gezet.
Alle voorbereidingen zijn getroffen en het belooft weer echt gezellig te worden.
Meer dan 100 Kerstbomen zullen hun licht uitstralen.

Het ligt nu ook in de bedoeling, dat de verlichting gedurende de middagen en
avonden zal branden. Ook de Kerstmarkt, die vorig jaar een succes bleek te zijn,
zal dit jaar op en om het Marktplein plaatsvinden en wel op Zaterdag 14 de-
cember a.s.

Ook dit jaar zullen weer diverse koren in een ongedwongen sfeer optreden. Be-
halve het Dameskoor, Mannenkoor en de Knupduukskes zullen ook Interchrist,
Sursum Corda en Concordia optreden.

„Wij hebben nog een heel bijzondere activiteit in petto, maar dat hebben wij
nog niet helemaal rond. Dat kost namelijk veel geld en onze begroting laat dat
niet toe. Alleen als de Sint Nicolaasaktie goed gedraaid heeft, kunnen wij deze
aktiviteit door laten gaan", aldus een enthousiaste voozitter Polman. „Dan zal er
meer omgezet moeten worden en dat hebben wij zelf niet in handen".

Bazar 't Enzerinck
De verloting van de verkoop op zater-
dag 30 november 1985 op "Het Enze-
rinck" leverde de volgende uitslag op:
Rozijnenbrood: mevr. Bochgelman;
Bonen Ie prijs fruitschaal, mevr. Olt-
voort; 2e prijs, plantenhanger, mevr.
Voskamp; 3e prijs, bloemstuk, Mevr.
Bennink; troostprijs, Thea Kluin.
Smurfen: Mevr. Scheffer.
Loper: mevr. van Houte.
Tafelkleed: dhr. van den Dorpel.

Adverteren
in •

Contact
Bel voofr

informatie
05752

1404

Aanwinsten
bibliotheek
Hellinga, Gerben "Merg en been";
Groen, Jay "Helden sterven niet"; Be-
tekenis, De "Van de vader"; Ellis, Ali-
ce Thomas. "De vogels in de lucht";
Weldon, Fay "Het kind van de presi-
dent"; "Handboek voor de motorrij-
der"; "Boerderijen bekijken: histo-
risch boerderijonderzoek"; Hemerik-
Prins, I. "Breien op een machine";
Geeraerts, Jef. "De trap"; Stoute, Re-
né "Uit het achterland"; Aafjes, Ber-
tus "De val van Icarus"; Styron, Wil-
liam "Ontaard"; Regt, Ali de "Arbei-
dersgezinnen en beschavingsarbeid";
Wetering, Jan Willem van de "Een do-
de uit het oosten"; Gartfield, Brian
"Bittere noodzaak"; Townsend, Sue
"Het geheime dagboek van Adriaan
Mole 13 3/4 jaar"; Deforges, Régine
"Dagelijks verraad"; Ooms, J.W.
"Morgen wordt het anders"; Wilfs,
Leo "Het pop journaal"; Ball, lan.
"Vruchtenwijn maken met natuurlijke
ingrediënten"; Alphen, Kees van "Cij-
ferwerk, zelf begroten en boekhou-
den in een kleinschalig bedrijf'; Kop-
pers, Paul. "Boed bekeken, een weg
door kunst en museum"; G reene,
Graham "De tiendeman"; Macinnes,
Helen "Samenzwering aan de Mol-
dau"; Essen, Mineke van "Onderwij-
zeressen in niemandsland"; Doek,
J.E. "Jeugdrecht en jeugdbescher-
ming in Nederland"; Philips, Gerald
M. "Overwin uw verlegenheid"; Mas-
sie, Robert "Nicolaas en Alexandra";
Kent, Grace Teed "Honderd Mexi-
caanse gerechten"; Visser-Roosen-
daal, J. "De wind zaait"; Boyd, Wil-
liam, "Sterren, strepen en een gewone
Engelsman"; Capteyn, Willem. "San-
ne"; Higgins, Jack. "Het uur voor mid-
dernacht"; King, Stephan "Ik weet wat
je wilt".

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zie zo, nog un dat of wat en dan kö'w heurn en zeen of al de moeite die
d'r is edaon 'n eerste plaatse in de Zeskamp oplevert. Etraind is t'r genog,
daor zal 't beslis neet an liggen, maor dat zölt de andere plaatsen ok wel
edaon hemmen. De kuns is um veural de kop goed te gebruuk'n en de
druk, die zovölle mensen umme ow hen now eenmaol gif, te können
weerstaon. En veur de denkers, die de kop t'r altied al wel goed bi'j hebt,
zal 't baas blieven van de zenuwen 't veurnaamste wean. En veur alle-
maole natuurluk: 'n kruuwagen vol geluk want dat he'j d'r now eenmaol
bi'j neudug. Daorumme al wod ze ok 'n lesten, eaven goeie vrinden want
d'r kan d'r maor ene 't eerste wean.

Aan de promotie van Vorden is ondertussen wel 't neudugge gebeurd, de
luu van de tillevisie die hier op vesite bunt ewes hef't an niks ontbrokk'n
en de reakties van eur kante waarn dan ok besunder positief.

Alle volk dat zaoterdagaovund in de Rijnhal kump krig de neudugge in-
formatie oaver Vorden, allichte komp die later nog 's kiek'n hoo 't hier is.
Ver wie d'r nog hen wil; bespaor ow de moeite want de kaatjes bunt scho-
ne op, i'j zölt 't gewoon kommende dinsdag op 't kiekkasjen mott'n be-
zeen. Of i'j gaot nao Corrie umme 't doar op 't grote scherm in de zaal te
zeen. En wieters kö'w allemaole die d'r an metdoot neet meer as 't aller-
beste wensen en hopp'n dat ze no. l wod.

Da's good veur Vorden en veur de sport hier. Meschien kump 't dan ok
nog 's 'n keer zowied dat de sportfederatie en 't gemeentebestuur meka-
re wet te vinden, want met dat gehekkel van now daor schiet i'j gaar niks
met op bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leest man

ZESKAMP
CUP'86

Vorden timmert aan de weg
Dat Vorden zich uitstekend gaat presenteren laat geen twijfel over. de na-
volgende zaken hebben een uitstekend pakket samengesteld, met goe-
deren wat speciaal „Vordens" is.
Van Asselt, bakkerij; De Goldberg, camping; Rodenburg, slagerij; Sorbo,
huishoudelijke produkten; Schurink, 't Winkeltje; Wiekart, Banketbak-
kerij; Zuivelfabriek, zuivel en kaas.

Mede hierdoor zal ons achtkastelendorp in het gehele land bekendheid
krijgen en daar gaat het om. Ook de zakenmensen die de zeskampploeg
hebben gesponsord t.w. kapsalon Heersink, Lammers Textiel en Mode,
Quick sportschoenen, Bar-Café De Herberg en Drukkerij Weevers heb-
ben bijgedragen dat de zeskampploeg er netjes uit gaat zien. Ook andere
Vordense bedrijven/zaken droegen een steentje bij.

Uitgave boelye
Aan de ingang van de Rijhal zullen boekjes uitgedeeld worden, met infor-
matie over Vorden en de teamleden, dit werd gesponsord door: Vereni-
ging voor Vreemdelingen Verkeer; Vordense Winkeliers Vereniging; Ra-
bobank Vorden; Bondsspaarbank Vorden; Amrobank Vorden; Bazar
Sueters (speelgoed en kado's); Expres Litho's Zutphen; Drukkerij Wee-
vers.
Ook hiermee hoopt Vorden een goede beurt te maken.



Een heel groot wonder
een klein n ie uw leve n
een dochter en zusje
aan ons gegeven.

Wij geven haar de naam

ESTHER

Jan enTineke Leegstra
Peter en Martin

28 november 1985
Hoetinkhof 157
7251 WJ Vorden.

Dankbaar dat ons een nieuw
leven is toevertrouwd, berich-
ten wij u de geboorte van onze
zoon en mijn broertje
GERARD JOHAN

We noemen hem

ARJAN
Els, Ben en Rien
Wagenvoo rt.

2 december 1985
Het Jebbink 43
7251 BJ Vorden.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deau's, die wij bij ons huwelijk
mochten ontvangen.
Hiermee is de dag een onver-
getelijke voor ons geworden.

JAN EN JOKE EULINK

Vorden,
De Hanekamp 24.

DANKBETUIGING

Hartelijk dank aan allen die
door hun komst, felicitaties,
bloemen en cadeaus mijn af-
scheidsreceptie op 2 novem-
ber tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
Ook namens mij vrouw en kin-
deren en kleinkinderen

TJ. LIJFTOGT

Kieftendorp 5
Hengelo Gld.

LOG A'S KADOTIP
KOOKBOEK MET

GANEERSET

Z.g.o.h. strijkmachine.
Merk Tefal f 225,-.
Brinkerhof 64, Vorden
Tel. 2830.

Dr. Vaneker
heeft

geen praktijk
vanaf 9 december t/m 13
december.

•

patiënten wier achternaam be-
gint met de letter A t/m K kun-
nen zich wenden tot dr. Ster-
ringa. Schoolstraat 9, tel.
1255.
Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter L t/m Z kun-
nen zich wenden tot dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

Te koop: mooie verse kerst-
bomen alle maten, bij:
PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.
Tel. 2728.

BOTERAMANDELLETTER
Vers van de Echte Bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Te koop: mooie Dru gaska-
chel en radio-plantenspe-
ler-cassetterecorder.
Tel. 05752-1644.

Kachel in de brand?
BelBENNIE,
Hij is bij de hand

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

ZUTI»MENSeWEG 29 - VOROCN TEL 05752-1971

heeft het.

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

§̂
s
§
s§
$§
o§§
§
§
§

TONNYTENBARGE
en

BETSIE BEULINK

gaan trouwen op donderdag 12 december
1985 om 10.15 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Willi-
brordus te Hengelo Gld.

Ons dagadres is: Café-zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10, Vorden. U wordt hierbij uit-
genodigd op de receptie van 16.30-18.00
uur.

§ Ons toekomstig adres is:
Kreunenskamp 2, 7255 WD Hengelo Gld.

*^X^*^

In plaats van kaarten.

Op 14 december a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 50-jarig huwe-
lijksfeest te vieren

M. KRIJT
G. KRIJT-WISSINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in de Lui-
fel te Ruurlo.

Ruurlo, december 1985
Pasmanshaard 26.

l.v.m. 25-jarig huwelijksfeest zijn wij
a.s. zaterdag 7 december

GESLOTEN
CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Gelegenheid tot feliciteren van
15.30 tot 17.00 uur in Hotel Bakker.

Vereniging tot Stichting en Instandhouding
van scholen met de bijbel te Hengelo (Gld.)

Aanmelding
van nieuwe leerlingen
Uw kind kan tot een van de onderstaande basisscholen
worden toegelaten op de dag waarop het vier jaar
wordt.
l.v.m. de planning is het gewenst dat u uw kind dat vóór
1 juli 1986 de leeftijd van vier jaar bereikt uiterlijk 20
december a.s. bij de directie van de desbetreffende
school hebt aangemeld, (deze vooraanmelding kan te-
lefonisch)

— Chr. Basisschool Bekveld, Hogenkampweg 22, tel.
2171

- Chr. Basisschool Varssel, Zelledijk 24, tel. 7396
— Ds. J.L. Piersonschool, school voor Chr. basisonder-

wijs. Schoolstraat 13, tel. 1528.

Grote collectie
kalenders '86

Koot en B ie '86
Agenda's'86
Achterhoekse

Almanak

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.

CHR. SCHOOL VOOR L.H.N.O.
Het Hoge 41, 7251 XVVorden, Telefoon 05752-1512

OPEN AVOND
op donderdag, 12 december 1985

Ouders van eventueel toekomstige
leerlingen kunnen zich op deze avond
op de hoogte stellen van het onderwijs
op onze school.
U bent welkom vanaf half acht.
Toekomstige leerlingen die niet met de
klas van hun basisschool overdag onze
school hebben bezocht zijn 's avonds
met hun ouders welkom.

Een

KOOKSTER/KOK
gevraagd, voor halvee dagen. Geen speciale
ervaring vereist.

Reacties graag binnen 7 dagen na het ver-
schijnen van deze advertentie.
Te richten aan het gezinsvervangend tehuis
"DeZon",Zutphenseweg 32,7251 DK Vor-
den. Tel. 1978.

Riant wonen in de
Achterhoek

TYPE B

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

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

Voor nadere inlichtingen:
ARCHITEKTENBURO DE WIJS B.V.
Plataanweg 2, 7255 AZ Hengelo Gld. Tel. 05753-1975
AANNEMERSBEDRIJF HENDRIKS
Hengelosestraat 26 - 7256 AC Keijenborg, tel. 05753-1448
Wij houden vrijdag 6 december info-avond van
19.00 - 20.30 uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

en alle andere kleuren

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

VICTORIA STOLLEN
een ware tractatie van de ech-
te bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Uw vertrouwde adres. Te koop
gevraagd: sloopauto's, oud
ijzer en metalen, tevens
defecte tractoren of ma-
chines.
U belt tel. 05730-6868 en wij
komen het halen.

Wij zijn verhuisd.
Ons nieuwe adres is:
ZUTPHENSEWEG 87
ons nieuwe telefoonnummer is
2058.
ROBIN, ELLEN, RIA, AUGUST
KOSTER

LOGA'S KADOTIP
PARKER BALLPOINT
PARKER FLOWTING

PARKER VULPEN
PARKER VULPOTLOOD

GELDIG VAN 5/12 t/m 7/12

Schnitzel gepaneerde
100 gram

VOOR DE BOTERHAM:

Leverworst
(eigen fabrikaat) 100 gram

Saksische
smeerleverworst
(eigen fabrikaat) 100 gram

1,45

0,79

0,89
Verder hebben wij weer volop:
paté's, gevulde stokbrood, en eventueel voor
een gezellige avond een heerlijke fondue- of
gourmet schaal.
Ook op bestelling kan nog zo'n heerlijke letter
gevuld met gehakt.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V. heeft in
haar VS-MARKT IN VORDEN vakatures voor
jongelui die opgeleid willen worden tot

WINKELBEDIENDE M/V

Leeftijd ±17 jaar, arbeidsduur 4 dagen per
week, opleiding bij voorkeur LEAO of MAVO.

Sollicitaties en inlichtingen bij de bedrijfsleider:
de heer F.B.W. Bleumink
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Telefoon: 05752-2713

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO-HENGELO (GLD) EERBEEK RUSSEN-GROENLO-GOOR VORDEN

VORDENSE COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK
B.A.

Burg. Galleestraat 19
Vorden

Voor een lekker stuk kaas en de
laagste prijs - Het juiste adres
Op onze lage prijzen nu nog een extra korting

Jonge Goudse kaas
(4-6 weken oud) van 8,30 per kg voor per kg /fOi)

Jong Belegen Goudse kaas 0
(10-12 weken oud) van 8,80 per kg voor per kg OF~

Belegen Goudse kaas 0 n
(4-6 maanden oud) van 9,30 per kg voor per kg O,OU

Extra Belegen Goudse kaas Q
(7-10 maanden oud) van 9,80 per kg voor per kg SJ^"

Aanbiedingen geldig t/m 20 december 1985.

Openingstijden winkel:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Burg. Galleestraat 19, Vorden
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Nu kunt U
nog gezelliger winkelen
bij de Tuunte in Vorden!

Vanaf 4 december gaan onze deuren gastvrij open na een ingrijpende verbou-
wing. Het prettig op elkaar afstemmen van de verschillende afdelingen garan-
deren u een aangename keuze - sfeer. In een overzichtelijke omgeving biedt
de Tuunte U weer de beste merkartikelen en kwaliteiten voor de scherpste
prijzen. Een grandioze collectie dames - heren - kinder - jeans - en schoenen-
mode vindt u onder één dak. Winkelen bij de Tuunte betekent: prettige bedie-
ning - niet goed geld terug - verregaande service. Van deze opening maken wij
een

PIEKFIJN GULDENFESTIJN

kolb«/te «en
le« van

e» Wou

Ï5,~
af 89

ses
dezt

Hitten,,

Rokken
vanaf 39,-deze week

10-kontant terug

-spr. 77 95
9,95 n

*mg

Tijdens dit openingsfeest hebben wij voor iedere klant een
kleine attentie.
Wij nodigen u van harte uit in "De Tuunte"
Het supercentrum voor alles en iedereen.
De aanbiedingen gelden van donderdag 4 t/m woensdag 11 december.

LOGA'S KADOTIP
WUBBO OCKELS

"WONEN IN DE RUIMTE"

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
In terieuradviseur
Hackforlerweg19
Wichmond
Telefoon 05754 517

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

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

Bouwkundig tekenwerk

Schoolstr 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem, reinigen

MODECENTRUM
TEUIMISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als t om hinderen gaat..

GEMEENTE
VORDEN

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 6-
12-'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 Fa. Ten Have
B.V., Industrieweg 11,7251 JTVorden omvergunning
tot het gedeeltelijk wijzigen van de spuithal der inrich-
ting in een staalstraalinrichting alsmede het uitbreiden
van die hal met een staalstraalinrichting, datum ver-
zoek 25 november 1985. Adres van de inrichting Indu-
strieweg 11, kadastraal gemeente Vorden, sectie K,
nummer 3733.
Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder voor die omgeving.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van
deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend
bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaar-
schriften 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 31 december 1985. U ge-
lieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijkte-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 5 december 1985
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
De secretaris.
Mr. A.H.B, van Vleuten.

De burgemeester.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en welB^ders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijnom met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimelijke Orde-
ning, medewerking te verlenen aan de Coöperatieve
Raiffeisen-boerenleenbank Vorden b.a., voor de uit-
breiding van het pand Zutphenseweg 26, alhier.
De op dit bouwplan betrekking hebbende stukken lig-
gen vanaf maandag 9 december 1985, gedurende één
maand, voor een iederter inzage ter gemeente-secreta-
rie.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren tegen genoemd voornemen in-
dienen bij hun college.

Vorden, 5 december 1985.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris. De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa Ls£

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(artikel 31, lid 2. Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 6
december 1985 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uurter inzage de beschikking op het verzoek van:
1. De VLC "DE GRAAFSCHAP" B.A., Stationsstraat 14,
7261 AD Ruurlo, om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor de uitoefening in coöpe-
ratief verband van een afdeling voor landbouwmecha-
nisatie, een kalksilo en een weegbrug, alsmede een de-
pot voor de afgifte van mengvoeders en andere land-
bouwbenodigdheden, datum verzoek 14 april 1983,
adres inrichting Ruurloseweg 120 te Vorden, kada-
straal gemeente Vorden, sektie E, nummer 787 (ged);
2. CAVEE-COVECO, Schaarweg 2, 6990 AA Rheden
G ld, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een inrichting ten behoeve van de
overname van vee, datum verzoek 14 april 1983, adres
inrichting Ruurloseweg 120 te Vorden, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie E, nummer 787 (ged).

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

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager,
b. de betrokken adviseurs,
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaar hebben ingediend,
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen 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.

Datum 5 december 1985.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 9 december 1985, gedurende één
maand, voor een iederter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het ontwerp bestemmingsplan Zutphenseweg
1985.
Bedoeld plan voorziet in de mogelijkheid tot uitbreiding
van het bankgebouw op het perceel Zutphenseweg 26.
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder hiertegen schriftelijke bezwaren indienen
bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA VORDEN.

Vorden, 5 december 1985
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeitje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

Al gereserveert voor Kerst?

1 »mttoffeit
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.
Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor familiediner.
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VORDENSE SPORT FEDERA TIE MOET VOLGENS SPORTVERENIGINGEN
WEL BLIJVEN VOORTBESTAAN

Ongenoegen over het funktioneren
met gemeentebestuur

"Ziet U als vertegenwoordigers van de sportverenigingen ons als
Vordense Sport Federatie nog wel zitten?"

Deze vraag stelde voorzitter D. W. Hiddink donderdagavond tijdens een
langdurige vergadering in het Dorpscentrum te Vorden.

Een zeer goed bezochte vergadering
want alle achttien bij de V.S.F, aange-
sloten verenigingen waren aanwezig.
Mede omdat wethouder J.F. Geerken
een deel van de vergadering zou bij-
wonen. De wethouder had echter een
avond van te voren afgebeld. Waar-
schijnlijk zo stelde het V.S.F, bestuur
bij monde van voorzitter D.W.
Hiddnk omdat de wethouder de fede-
ratie niet meer serieus neemt.
En daar wrong tijdens de discussie de
schoen. Een bestuur van de V.S.F, die
zoals zij zelf via aan het gemeente ge-
richte brieven e.d. aanhaalde dat er to-
taal geen overleg bestaat tussen de ge-
meente enerzijds en de V.S.F, ander-
zijds (Tussen twee haakjes de Vorden-
se Sport Federatie is een adviesorgaan
aan het gemeentebestuur).
"Kwartaalbesprekingen worden niet
meer gehouden. Geerken vindt dat
het in deze besprekingen niet echt om
beleidszaken gaat maar dat alleen
maar geharrewar is over kleine tech-
nische zaken. Wij werden dan pas om
adviezen gevraagd wanneer de beslui-
ten al vaststonden.

Dit heeft er onder andere in geresul-
teerd dat sommige verenigingen zelf
direkt kontakten met de gemeente
zijn gaan leggen, waardoor dan de
wethouder weer de konklusie trekt
dat de V.S.F, eigenlijk overbodig is",
zo vatte voorzitter Hiddink zijn onge-
noegen samen.
De heer Hiddink haalde nog een aan-

tal zaken aan waaruit bleek dat het nu
niet bepaald "botert" tussen gemeen-
te en V.S.F. 'Tegenwoordig worden
we zelfs helemaal niet meer om ad-
vies gevraagd. De opmerking van de
heer Geerken aan mij dat hij bij enke-
le grote verenigingen wil informeren
hoe deze over de V.S.F, denken, doet
eigenlijk voor ons de deur dicht", al-
dus de heer Hiddink.
Vandaar zijn vraag aan de vergadering
of de V.S.F, nog moet blijven voortbe-
staan.

Om de tafel
Van de zijde van de sportverenigingen
vielen deze avond hier en daar toch
ook wel wat andere geluiden te be-
speuren, waarbij bij sommige afge-
vaardigden het gevoel op kwam dat
men nu niet precies weet bij welke za-
ken de bewuste schoen daadwerkelijk
wringt.
Over één ding bestond geen twijfel.

De verenigingen waren unaniem van
mening dat de Vordense Sport Fede-
ratie moet blijven bestaan. Eerst zal
dan echter goed duidelijk moeten
worden gemaakt wat de verenigingen
zelf van de V.S.F, verwachten ten aan-
zien van de kontakten met de ge-
meente.
Hierbij duidelijk de aantekening van
enkele "grote" verenigingen dat elke
vereniging de vrijheid moet blijven
behouden dat zaken die een bewuste

sportvereniging zelf specifiek aangaat,
deze vereniging zelf rechtstreeks met
het gemeentebestuur kontakt kan op-
nemen. Zaken die het kollektief aan-
gaan wel via de V.S.F, spelen.
Op verzoek van de vergadering zal het
V.S.F, bestuur nogmaals een poging
dienen te ondernemen om met de
wethouder rond de tafel te gaan
zitten. Ook werd het idee geopperd de
weg tot gesprek via de plaatselijke
raadsfrakties open te breken- of bij-
voorbeeld om de Gelderse Sportraad
in te schakelen.

De bij de V.S.F, aangesloten sportver-
enigingen zullen in een aparte verga-
dering nader van de resultaten op de
hoogte worden gesteld.

Wethouder Geerken:
Federatie funktioneert
kennelijk niet goed
Naar aanleiding van de kritiek die er
vanuit de Vordense Sport Federatie
ten aanzien van zijn persoon is geuit
stelde wethouder Geerken dat hij de
VSF op zich best serieus wil nemen.
"De kardinale vraag is echter of de
sportfederatie wel goed funktioneert.
Wij krijgen hier verenigingen die vin-
den dat de üi^naar de gemeente op
deze wijze ^f\ korter is. Kennelijk
funktioneert de federatie dus zelf niet
goed. Laat de verenigingen daar zelf
eerst eens duidelijkheid in scheppen",
zo reageerde wethouder Geerken.

Zeskamp op video-scherm
in De Herberg

A.s. dinsdag zal de zeskampuitzending, die komende zaterdagavond
in de Kijnhal te Arnhem zal worden opgenomen, in zaal De Herberg

op een video-scherm van ca. 2 by 2 meter worden geprojekteerd.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de financiële bedragen van: Sme-
derij en geschenkenhuis Barendsen; aannemersbedrijf Rondeel; ar-

chitektenbureau Leeflang; modehuis Visser; garage Kuypers, Bloem-
sierkunst Djjkerman; café-rest De Herberg. Voor de Zeskampploeg

z ĵn plaatsen gereserveerd. Doch wilt u ook de verrichtingen van onze
Vordense ploeg zien op het grote scherm dan dient u kaarten af te
halen by café-rest De Herberg. Het is geheel gratis. Wij kunnen

maar 150 personen toelaten, wacht dus niet te lang.

Zaterdagavond vanaf 22.30 uur kunt u de Herberg bellen (tel. 2243)
als u de uitslag wilt weten.

Kinderzegels!
Een goede gewoonte!
Onder dit motto houdt het Nederlands Comité voor Kinder Postze-
gels dit jaar haar landelijke aktie waarvan de opbrengst bestemd is
"voor het kind". Met uw medewerking wordt het voor veel kinderen
een gelukkig 1986.
U kunt ook dit jaar weer een keuze
doen uit een uitgebreide collectie
kaarten voor uw Kerst- en Nieuwjaars-
wensen. Er zijn Zuidamerikaanse
kunst-kaarten, moderne "pop-up"
kaarten, bloemenkaarten, maar ook
meer traditionele wenskaarten. Er is
zelfs een "verkeerskaart" van de be-
kende striptekenaar Joost Swarte.
De Kinderpostzegels hebben name-
lijk dit jaar het thema "Kind en Ver-
keer". Wanneer u nu op uw goede
wensen een kinderpostzegel plakt,
dan vraagt u daarmee de mensen in
het drukke verkeer rekening te hou-

den met onze kinderen. Tegelijk
steunt u de kinderpostzegelaktie, die
jaarlijks zoveel goeds voor kinderen
kan doen dankzij uw hulp.

De verkoopstand in het P.T.T. kantoor
is geopend op maandagmiddag en
verder op dinsdag t/m vrijdag de gehe-
le dag.

Loop de stand niet zomaar voorbij,
maar ga gerust een kijkje nemen. U
zult er een grote verscheidenheid aan
kleurrijke kaarten van verschillende
formaten aantreffen, evenals fraaie
kinderzegels.

V.VD. kandidatenlijst
Op de onlangs gehouden ledenverga-
dering is de kandidatenlijst van de in
1986 te houden gemeenteraadsver-
kiezingen als volgt vastgesteld.

1. dhr. H. Tjoonk; 2. dhr. E. Branden-
barg; 3. dhr. M. Groen; 4. dhr M.A.V.
Slingenberg; 5. dhr. M.J. Pelgrim; 6.
dhr. G.P. Burbach; 7. Mevr. L. Bakker;
8. dhr. Bouwmeester; 9. dhr. Hoftij-
zer; 10. dhr. Mulderije.

Winterexcursie
De afdeling Vorden van de GMvL or-
ganiseert op 22 januari 1986 een win-
terexcursie. In de voormiddag zal dan
een bezoek worden gebracht aan het
Jersey fokbedrijf van de heerD.J. van
der Voort in Lunteren. 's Middags
wordt een bezoek gebracht aan het
proefstation "De Waiboerhoeve" in
Lelystad. In deze plaats zal tevens de
koffietafel worden genuttigd.

Gutte gut,
Jan is met de VUT
Afgelopen vrijdag was het moment
daar, de laatste werkdag van Jan Krab-
benborg, en wie kent hem niet, Pie-
pen Jan, of Willem met de water-
pomptang van de Almenseweg.
In ieder geval is deze dag voor Jan en
Dinie niet ongemerkt voorbij gegaan.
Als nestor van de karnavalsvereniging
"De Deurdreajers", en lid van de club
van elf, is hij meestal bij dat soort gele-
genheden wel de sigaar.
Niets vermoedend kwam Jan met zijn
chef, de heer Westerman uit Lichten-
voorde, bij café Schoenaker neerstrij-
ken, toen de leden van de club van elf
hun opwachting maakten.
Uitgedost in overall, en ombehangen
met diverse soorten gereedschap wer-
den Jan en Dinie toegezongen met
een passend lied.
Na een kort welkomstwoord door
clubleider Bennie Rondeel, las Martin

Westerik een gedicht voor, dat verge-
zeld ging van het aanbieden van een
wandbord met club van elf embleem,
en viel Dinie een bloemenhulde ten
deel.
Na een kort en gezellig muzikaal sa-
menzijn, kwam een ouderwetse ci-
troen met chauffeur voorrijden, en
werd in escorte met zwaailicht, Jan en
Dinie de laatste meters begeleid naar
de Almenseweg, alwaar ook niets aan
toeval werd overgelaten, want zowel
de entree bij zijn huis, als zijn toekom-
stige hobbyruimten waren feestelijk
versierd en aangekleed, en wat de
hobby's betreft, och Jan zegt altijd
"Een zittind gat, prakiseerd altied
wat".

Informatieavond over
"De Zonnebloem"
"De Zonnebloem" is een vereniging
die haar aandacht richt op langdurig
zieken, hulpbehoevende ouderen en

gehandicapten. Duizenden vrijwilli-
gers in heel Nederland doen zieken-
bezoek en organiseren boottochten,
vakanties, Sinterklaas-akties, enz.
In Vorden is (nog) geen plaatselijke af-
deling van "De Zonnebloem" werk-
zaam. Daarom zal op woensdag 11 de-
cember in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat 6 een informatiea-
vond worden gehouden. Er zal een
film worden vertoond, en er kunnen
vragen worden gesteld.

Doel van de avond is zowel *^eer be-
kendheid te geven aan hei ^.-ne-
bloem-werk als te komen tot de
oprichting van een plaatselijke afde-
ling te Vorden.

De avond zal geleid worden door dhr.
J. Kuiperij uit Doetinchem, distrikts-
hoofd van "de Zonnebloem" in Gel-
derland. Geïnteresseerde inwoners
van Vorden zijn op deze avond van
harte welkom. De toegang is vrij en
één konsumptie is voor rekening van
"De Zonnebloem".

M7 OOK MULDER IN WIL?

Frans Linibeek:
actief en nuchter

Vroeger leerden we van Van Duivendrecht dat je de mensen
kunt indelen in verschillende persoonujkheidstypen. H ij noem-
de mannen als Napoleon, Abraham Lincoln, "en vele Joden":
emotioneel, actief, en lerend uit ervaring. Er stond een simpel
zinnetje achter: de meeste Hollanders /ijn: niet-emotioneel, wel
actief en nuchter.

Nu: dat mag je zeker zeggen van de
Achterhoeker Frans Limbeek. Hij is
eigenlijk DE mulder van Vorden,
want hij is naast molenaar ook produ-
cent van meel. "Zijn" Hackfortmolen
draait niet loos, voor de Prins, zoals
dat heet, maar altijd met ingeschakeld
maal werk!
Hij is actief en o zo nuchter. Dat 't eer-
ste scherpsel van molenstenen eigen-
lijk 'n duivels werkje was, daar gelooft
hij niet in. (Volgens een fabel zou de
duivel een molenaar hebben beloofd:
"Als je doet wat ik wil, maak ik met
m'n nagels een kras over de molen-
steen dat je ze nooit meer hoeft te
scherpen). Frans bestempelt het (te-
recht overigens) als onzin.

"Neet interessant, Frans?" - "Nee,
want 't is neet waor!" is 't antwoord
van de 25 jaar jonge mulder uit de
Keijenborg. Hij woont nu nog in Keij-
enborg, maar hoopt binnen afzienba-
re tijd te verhuizen naar Vorden.
"Denk je nog neet an trouwen,
Frans?" "Nee, veurlopig neet. Ik heb

nog heel wat anders op 't programma
staon". Klopt: hij maalt nu ook op de
Wilpermolen. Dat is de stenen stel-
lingmolen aan de Molenalléé. Haast
net zo'n molen als de molen van de
gemeente Vorden, maar... dikker. Dus
een grotere diameter en dat betekent
meer opslagcapaciteit. Ook deze mo-
len huurt hij voor een symbolisch be-
drag. Da's goed voor 'n molen, hij
moet niet stilstaan, het spreekwoord
zegt 't: "aan 'n gaonde mölle wast
geen spinrag".
Alleen voor menselijke consumptie.
Frans levert aan bakkers en aan parti-
culieren, maar - geen veevoer. Twaalf
soorten meel voor brood en panne-
koeken. Voor klanten in de hele Ach-
terhoek, maar ook in Salland en
Twente. Daar heeft hij een vertegen-
woordiger voor. Er komt steeds-meer
vraag naar biologische tarwe, dus: On-
bespoten en - gegroeid op stalmest
niet op kunstmest. Hij gaat nu op
maandagen en dinsdagen malen in de
molen van Wilp. Daar komen nieuwe
kunststenen in, gemaakt uit kwarts.

Nu - begin december! start ook 't werk
in Wilp. Op de donderdagen staan
echter de beide molens stil, ook die in
Vorden.
Dan brengt Frans het verkochte meel
rond. Frans draait nu nog net niet met
winst, maar als 't zo doorgaat komt 't
er wel aan.

"Geen spoken, mennekes of bolblik-
sems 'ezeen". Na een vooropleiding
van 5 jaar VWO begon hij als vrijwilli-
ge molenaarsleerling. In de Witten-
brinkse molen (bouwjaar 1890) onder
leiding van molenaar Klaassen. Dat
was in '76. In de weekends ging hij als
vrijwilliger naar de torenmolen in
Zeddam. Van die torenmolen af kun
je ver in de ronde kijken.

"Waar kijkt een molenaar naar uit?"
"Naor de wolken, veural. Als de wes-
tenwind hard weijt dan is 't uutkie-
ken, naor de vlucht van de wolken. As
de mölle inens langzaam geetdreüen,
dan pas op. Dan kan e ok zo maor
versnellen. In Zeddam sleug e ook
umme. Den kleinen van Braamt za-
gen wie al achteruut dreijen, wel dik
40 enden. Wiele sprongen in d'n auto
um ze in Braamt (an d'aandere kaante
van de weg) te waarskouwen. De rem-
kleppen wieren in werking gesteld. "Je
kon de vang niet benutten uiteraard?"
"Jao, toch helpt dat nog ietskes. Het
gaf toch nog wat extra wrieving. Noe,
toen konden wiele de grondzeiler van
Braomt nognet met de haande tegen-
hollen".
"Frans, heb je wel eens spoken ge-
zien?" "Nee, spooksels of mennekes
he'k nooit metgemaakt. Want daorge-
leuve ik neet in. Bolbliksems? Jao, ze
ze kt wel dat er gele of blauwe bolblik-
sems zund. maor ik ken ze neet! In
Wervershoof (NH) daor kon 't man-
ges woest onweren en stormen, 'k
Bun d'r vake midden in 'n nach uutge-
west. Umme de stormbord'n uut de
wiek'n te halen. Met windkracht tien
maalden ze nog in Wervershoof! Zes
ton per dag volkoren. Met één koppel
stenen, da's 30 ton in 'n wekke. Jao, 't
weit daor volle hadder as hier, in elk
geval de westenwinden".
'Tot welke windkracht durf ie hier te
malen?" "Noe de mölle hiervan 'n niej
wiekenkruus is vezien, noe maal ik
rustig deur met windkracht negen".
"Ie maalt 's nachts ook, zie ik wel ens".
Frans glundert: "Jao. Donderdags
breng ik 't meel naor de klanten. Dan
denk ik: die acht za'kke dee kunt mer-
gen nog mooi met".
Frans heeft de opleiding voltooid voor
gezel. Nu gaat hij op voor meester-
molenaar. Nu gaat 't niet zozeer om
hoe je de molens hanteert, maar hoe
je als meelfabrikant 't maximum uit
het maalwerktuig kunt halen, ook wat
't scherpsel van de stenen betreft.
"Gebruik je bij het billen nog altied 'n
haverdoppenkussen?" Frans schudt
yan nee: "Ik gebruuke 'n boekweit-
doppenkussen bie 't scharpen van de
stene". De Wilpermolen dat is een
dikke molen. Hij lijkt wel wat op de
Hackfortmolen, maar z'n kubieke in-
houd, dat is hetzelfde ongeveer als z'n
opslagcapaciteit, is volle groter".
Is de Hackfortmolen in 1851 ge-
bouwd, de Wilpermolen dateert van
1736. Leden van de familie Gerritsen
hebben de hackfortermolen bemalen
vanaf 1906. De molenaar-eigenaar
van de Wilpemolen was dhr. J. Wil-
lemsen. De huidige eigenaresse is De
Stichting tot behoud van de Wilper-
molen.



Krato bracht met succes de klucht
"Gevaarlijk snoepgoed"
Het zal je gebeuren: Vader komt terug van een bal-masqué. Hy
brengt een mooie zigeunerin mee, die lüj thuis in bed deponeert Even
later komt - ook al van het bal - Sint Nicolaas - die meteen maar om de
hand van zjjn dochter vraagt. En om de zaak compleet te maken ver-
schjjnt in het late nachtelijke uur ook nog Opa met een schone vrouw.
Die moet van Opa bttjven slapen. En dan komt er nog een bal-mas-
qué ganger, die hels is omdat vader hem zyn verovering heeft afge-
pikt

Tenslotte komt moeder nog thuis.
Nou, dan staat er wat te gebeuren.
Maar de volgende ochtend (met de
nog rondwarende champagne-kater)
beginnen de moeilijkheden pas goed.
Vader blijkt de dochter van een miljo-
nair te hebben geschaakt. Daar komt
hij achter middels een bericht uit de
ochtendkrant.
Vader raakt bijna over zijn toeren. Hij
rekent al op twintig jaar. Hoe uit de
moeilijkheden te komen: Men besluit
gewoon weer te gaan feestvieren,
maar twee vliegtickets en een vreemd
telefoontje maken vader tot een bang
en hulpeloos man.
Opa daarentegen zweert op zijn Ans,
maar naargelang de verwikkelingen
toenemen zweeft hij tussen "houden
wat ik heb" op het ene moment, tot
"als ik dat had geweten" op het andere
moment.
Hoe het zij in het derde bedrijf van de-
ze dwaze klucht van Max Andrea
komt alles weer op zijn pootjes te-
recht. De rijke dochter gaat weer naar
huis, vader en moeder zijn het dan

weer snel eens (al beweert vader nooit
meer naar een bal masqué te gaan), St.
Nicolaas krijgt de dochter.
Hanneke Kok had niet de gemakke-
lijkste taak om met het voorhandige
spelersmateriaal alle typen goed nter
te zetten. Dat zij daarin wel geslaagd is
bewijst mede de inzet van de spelers
en speelsters van Krato. Het derde be-
drijf had o.i. ietwat meer vaart mogen
hebben.

Het geheel speelde zich afin een huis-
kamer, waarin vooral de prachtige
schouw opviel. De kleding van de bal-
masqué-gangers was gemaakt door
mevr. Mombarg, de grime was bij An-
neke Roelvink en Ineke Wunderink in
goede handen.

Zoals gezegd, een doldwaze klucht,
die door de inzet van regisseuse, spe-
lers en speelsters en alle andere mede-
werkenden de volgepakte zaal
Schoenaker enige aangename uurtjes
heeft bezorgd, getuige ook het ap-
plaus dat telkenmale opklonk. Krato

Verrassingspakketten
1. Hilbrink, Loorenkweg l, Warnsveld
2. Krist, 't laar l, Zevenaar
3. Rouwen, Zutphenseweg 52, Vorden
4. A. Schoenaker, Stationsweg 13, Vorden
5. E. Verschoor, Smidstraat 9, Vorden
6. A.W. Helmink, Het Hoge 53, Vorden
7. G. Bruggert, Het lebbink 36, Vorden
8. H.W. Sloetjes, Schuttestraat 8, Vorden
9. A. Eijkeienboom, Wilhelminalaan 10, Vorden

10. B. Wesselink, Holskampweg 3, Vorden
11. C. Karmiggelt, Burg. Galleestraat 15, Vorden
12. A. Hartman, De Steege 44, Vorden
13. G. Jansen, B.v. Hackfortweg 20, Vorden
14. M. Schaafsma, Het Wiemelink l, Vorden
15. J. Thewis, Smidstraat 14, Vorden
16. J. Overbeek, Hamsveldseweg 4, Vorden
17. P. Sloetjes, Het Wiemelink 61, Vorden
18. Hissink, Rietgerweg 2, Vorden
19. Anke van Heerde, Molenweg 9, Vorden
20. K. Cornegoor jr, Brinkerhof 20, Vorden
21. H. Scheppers, Enkweg 14, Vorden
22. H. Peters, Leestenseweg 9, Warnsveld
23. G. Hiddink, Het lebbink 34, Vorden
24. Mevr. Besselink, Julianalaan 7, Vorden
25. Van Laake, Burg. Galleestraat l, Vorden
26. J. van Wijk, Het lebbink 67, Vorden
27. Boesveld, Strodijk 5, Vorden
28. R. Jansen-Jörissen, Burg. Galleestraat 7, Vorden
29. Mevr A. van Burk, Beatrixlaan 14, Vorden
30. Joost Uenk, Burg. Galleestraat 8, Vorden
31. H. Schepers, Insulindelaan 30, Vorden
32. J.W. Assink, Hoetinkhof 64, Vorden
33. Marcel Jansen, H. van Bramerenstraat 14, Vorden
34. H. Regelink, Warkenseweg 11, Warnsveld
35. F. Fransen, De Bongerd 3, Vorden
36. G.H. Jansen, Raadhuisstraat 8, Vorden
37. Eggink, Elshof 3, Vorden
38. H.W. Groot Bramel, P.v. Vollenhovenlaan 21, Vorden
39. Petra Bosch, v. Heeckerenstraat 5, Vorden
40. H.E. Gotink, Wiersserallee 3, Vorden
41. J. Ezerman, Wildenborchseweg 8, Vorden
42. G.J. Voorhorst, B. van Hackfortweg 8, Vorden
43. Ronald Besselink, Deldensewg 8, Vorden
44. J.A. van Laren, Dr. Staringstraat 17, Vorden
45. A. Overzet, De Haar 30, Vorden
46. W. Koers, Ruurloseweg 56, Vorden
47. H. Wentink, de Stroet 3, Vorden
48. W.J. Groot Roessink, Zutphenseweg 115, Lochem
49. H. Vos, Het Kerspel 36, Vorden
50. Fam. Willemsen, Brinkerhof 49, Vorden.

Vleespakketten
1. W. Haanappel, Zutphenseweg 105, Vorden
2. Mevr. Scholten, Zutphenseweg 45, Vorden
3. J. Borgonjen, Zutphenseweg 115, Vorden
4. B. Maalderink, Het Hoge 47, Vorden
5. De Jonge, B. van Hackfortweg 5, Vorden
6. F. Besselink-Kunst, Het Hoge 8, Vorden
7. Hassink, Hummeloseweg 2, Zelhem
8. C. Klein Obbink, B. van Hackfortweg 36, Vorden
9. J.W. Kornegoor, Koekoekstraat 21, Vierakker

10. M. Bargeman, Strodijk l, Vorden
11. H. Harwig, Het Jebbink 56, Vorden
12. Ter Beek, Brinkerhof 96, Vorden
13. A.W. Saalmink, Rozenstraat 13, Hengelo Gld.
14. G.A. Gotink, Rouwbroekweg 2, Warnveld
15. D. Bosman-Eimers, Hoetinkhof 27, Vorden.

kan op een geslaagde uitvoering te-
rugblikken.
De toneelvereniging Krato heeft nog
meer plannen. Uitbreiding van het le-
dental is thans haar streven. Ongeacht
de leeftijd is hij of zij die denkt gezel-
lig mee te kunnen doen met het bren-
gen van het amateur-toneel bij Krato
welkom.

DAMMEN
Jeugdappel
In Laren werd het 2e Jeugdappel van
dit seizoen gehouden. Doordat dit sa-
menviel met enkele schooldamtoer-
nooien, was de deelname minder dan
gebruikelijk, namelijk 67. Er werden
geen Ie plaatsen behaald; wel was er
een 2e plaats voor Mike Voskamp in
pupillengroep 2, waarbij hij remise
speelde tegen de ervaren Martin Poel-
man uit Doetinchem, die ook de pou-
le won. Han Berenpas eindigde bij de
junioren als 2e. Een derde plaats was

er voor Corina Voskamp, Ton Bolder
en Hanke Wempe. Het volgende
Jeugdappel is op 25 januari 1986 in
Dinxperlo.

Oud-ledentoernooi
De deelname voor dit toernooi is niet
geworden wat ervan verwacht werd.
Naast de deelnemers Scheffer, Dim-
mendaal, Wiersma sr., Janssen en
mevr. Bos-Gosselink zijn 3 jeugdle-
den toegevoegd. Voorzitter Theo
Slutter opende het toernooi; de laat-
ste ronde is op 7 februari. De uitslagen
van de eerste ronde waren: Dimmen-
daal - Wiersma sr. 0-2; R. Slutter - J.
Kuin 1-1; T. Janssen - H. Scheffer 1-1.

Onderlinge kompetitie
De eerste periode is afgesloten. De
eindstanden aan de kop waren als
volgt: 1. Wieger Wesselink; 2. Gerrit
Wassink; 3. Harry Graaskamp. Groep
2: l. Simon Wiersma; 2. Theo Slutter;
3. Bennie Hiddink. Groep 3: 1. Her-
man Wansink; 2. Michiel Boerkamp;

Nieuwe trainingspakken
voor Flash-Vorden

3. Gert Hulshof. Groep 4: 1. Gerco
Brummelman; 2. Henk Esselink; 3.
Jan Hoenink.
De eerste uitslagen in de 2e periode
waren: Groep 1: G. Wassink - B. Nij-
enhuis 2-0; H. Graaskamp - B. Hid-
dink 2-0. Groep 2: G. Hulshof- G. te
Beest 1-1; J. Slutter - H. Wansink 1-1;
H. Klein Kranenbarg - B. Breuker 2-0.
Groep3: W. Hulshof-B. Rossel 0-2; B.
Wentink - J. Hoenink 0-2; G. Brum-
melman - H. Esselink 2-0.
Jeugd: T. Bolder - A. Berenpas 2-0; C.
Voskamp - M. Molendijk 0-2; H.
Wempe - A. de Vries 0-2; W. Mullink -
W. Helmink 0-2; M. Voskamp - F.
Meyerman 2-0; M. Helmink -W. Mul-
link 2-0; A. Berenpas - M. Klein Kra-
nenbarg 0-2; W. Helmink - T. Bolder 0-
2; A. de Vries - M. Voskamp 2-0; M.
Helmink - F. Meyerman 0-2; M. Mo-
lendijk - H. Wempe 0-2; H. Wempe -
W. Mullink 2-0; T. Bolder - M. Hel-
mink 2-0; C. Voskamp - W. Mullink 2-
0; M. Klein Kranenbarg - F. Meyer-
man 0-2; W. Helmink - A. Berenpas 0-
2; H. Wempe - F. Meyerman 1-1; M.
Molendijk - W. Mullink 2-0.

Gelders kampioenschap
Gerrit Wassink heeft in de 2e ronde
van het Gelders kampioenschap een
vlotte overwinning geboekt tegen
Chris Jurriens. Jurriens, die doorgaat
voor een kenner van het kombinatie-
spel liet zich verrassen door een ope-
ningskombinatie. Henk Ruesink
speelde een goede partij tegen Hans
Ladage, maar miste de winnende
voortzetting. Hier had Simon Wiers-
ma tegen Piet Davidse ook last van: 3
schijven voor bleek niet genoeg voor
de 2 punten. Henk Hoekman zag een
klassieke stand al gauw niet zitten en
aksepteerde remise. Jurgen Slutter
was vrij daar zijn opponent Hans Jans-
sen zich te elfder ure terugtrok.

WATERPOLO
Nederlaag dames
De dames van Vorden hebben met
name in de eerste speelperiode tegen
Dior enkele goede mogelijkheden ge-
had om te scoren. Dit gebeurde even-
wel niet. Het bleef in die periode 0-0.
De tweede periode werd afgesloten
met een 2-1 voorsprong voor Dior.
Jacqueline ter Huerne scoorde het
Vordense doelpunt. In de laatste twee
periodes liep Dior uit naar 5-1. Vorden
kon hier niets tegenover stellen.

Nederlaag jeugd
De jeugd van Vorden heeft de uitwed-
strijd tegen BZ&PC met de royale cij-
fers 8-2 verloren. Met name in de vier-
de periode waren de Borculoers goed
op dreef. Mark Karmiggelt scoorde de
beide Vordense treffers.

Het 4e team van Flash-badminton wil
zich, ondanks het feit dat ze nog geen
wedstrijd won, ook graag tonen als
een eenheid en vond daartoe "Bouw-
bedrijf RONDEEL" bereid.

Anneke Roelvink, Willy Schuppers,
Wilco Heijink en Bart Stoltenborg
staan in hun nieuwe kostuum voor de
Ie overwinning borg.

Het 3e team van de badminton vereniging „Flash-Vorden" heeft na 8
ronden, nu net tegen Sinterklaas een sponsor gevonden. Laatstge-
noemde is het vermaarde cafetaria „d'Olde Smidse" van ter Heurne
hier ter plaatse, mede door de goede trainingspakken eindigde het
team in zyn poule niet als laatste.

Een tweede plaats is zeker niet slecht Baars, Jannie Westerveld, Evert Cop-

Zaalvoetbal
Jong Gelre
Zaterdag 21 december worden bij Ap-
pie Happie in de Veldhoek de regio
zaalvoetbalwedstrijden van Jong Gel-
re gespeeld. Er is een competitie voor
zowel heren als damesteams.

te noemen. Dit is alleen maar gunstig
om sponsor's naam te roemen.
Het trainingspak bestaat uit de kleu-
ren: lichtblauw, geel en wat donker-
blauw. Daar drijf je v.l.n.r. Annet

piëns en Robert Kater beslist niet in
het nauw.
Hennie ter Heurne staat hier natuur-
lijk ook bij. Op deze foto opent zij de
rij.

Velocitas
De dames van Velocitas hebben een
verdienstelijke 2-2 gelijkspel behaald
tegen Zavodo II. Velocitas nam een 0-
2 voorsprong door H. Spithoven en G.
Rouwen. Gezien de vele kansen een
magere afspiegeling van de krachtver-
houdingen in de eerste helft.
In de tweede helft trok Zavodo het ini-
tiatief naar zich toe. Tweemaal werd
een goed genomen vrije schop benut
2-2. Uitslagen: Vios 2 - Velocitas 3 7-5;
Angerlo - Velocitas 2 8-1; Programma
vrijdag 6 december: Improvisium -
Velocitas 1; maandag 9 december:
Veldhoek 2 - Velocitas 1; Velocitas 2 -
AZC 2; Velocitas 3 - SMS 6.

Dash dames verslaan
Sp. Deventer met 0-3
De dames van Dash hebben hun on-
geslagen rekord gehandhaafd door de
uitwedstrijd tegen Sp. Deventer met
0-3 te winnen. Het werd een vrij ge-
makkelijke zege voor de Vordense da-
mes. De ploeg hoefde niet tot het ui-
terste te gaan om de Deventer dames
op de knieën te krijgen.
De eerste set werd probleemloos met
9-15 door Dash gewonnen. In de
tweede set keek Dash aanvankelijk te-
gen een 9-6 achterstand aan. Er werd
toen een schepje bovenop gegooid en
pakte men de set met 12-15. De derde
set eindigde in een gemakkelijke 7-15
zege.

PJLV. Nieuws
Op de landelijke tentoonstelling „De
Achterhoek Show" in de markthal te
Doetfnchem behaalden leden van de
PKV alhier weer prachtige resultaten
met hun dieren:

Grote hoenders: patrijs leghorn Henry
Rietman l x F, l x ZG; Wyandotte wit
J. Rouwenhorst 2 x F tevens het fraai-
ste dier van de grote hoenders.

Dwerghoenders: Duitse Kriel zilver
patrijs Mej. G. Sanders l x F; Minorca
Kriel G.W. Tragter l x F, l x ZG;
Wyandotte blauw gezoomd H.J. Riet-
man l x ZG; idem wit J. Rouwenhorst
1 x F, 2 x ZG; idem columbia H. Be-
renpas l x F, 2 x ZG; Rhode Island red,
enkelkammig Martin Rietman 2 x
ZG; Trio Duitse Kriel zilver patrijs
Mej. G. Sanders l x ZG.

Sierduiven: Duitse modera geel Mej.
G. Sanders 3 x ZG; Kriek**— ••* mej.
G. Sanders l x F; Temesschenkerger
shecken mej. G. Sanders l x F, l x ZG.

Kongnen grote rassen: Vlaamse reus
kon. grijs H.J. Rietman l x F, l x ZG;
idem ijzergrauw H.J. Rietman l x F;
idem wit G. van Zeeburg l x ZG; idem
H. Snellink 2 x F, l x ZG; idem G.J. te
Bokkel 2 x F, 2 x ZG; idem J.L. Klein
Brinke l x F, 2 x ZG

Middenrassen: Witte nieuw zeelander
H. Verstege l x F, 4 x ZG; idem HJ.
Rietman l x F, l x ZG; idem M. Besse-
link l x F, 4 x ZG; Groot zilver midd.
zwart H. van Heerde 2 x ZG; Belgi-
sche haas mej. G. Sanders 2 x F; Rho-
de nieuw Zeelander G. Lenselink l x
F,2xZG; idem Herman Gosselink l x
F, 2 x ZG; idem Harry Bakering 2 x
ZG; Alaska H.GJ. Horstman 2 x ZG;
Rex Castor M.G. Lijftogt 2 x ZG.

Kleine en dwergrassen: Klein Lotha-
ringen H. van Heerde l x ZG; idem
H.J. Rietman 3 x ZG; Hollander kon.
grijs HJ. Rietman l x ZG; Kleur-
dwerg blauw graauw Mej. G. Sanders
2 x F, l x ZG.

Ook in Borculo op de regionale ten-
toonstelling van de B.PK.V. behaal-
den enkele leden weer mooie predika-
ten.

Konijnen groot: Vlaamse reus wit G.J.
ten Bokkel 2 x F, l x ZG; idem A. Snel-
link 2 x F; idem konijn grijs André
Hietbrink 3 x ZG.

Middenras: Wener blauw A. Snellink l
x F, l x ZG.

Op zaterdag 11 januari '86 zal er via
het "Achterhoeks verband" een bus
rijden naar Avicultura Den Haag. Ook
op zaterdag 4 januari vertrekt er een
bus naar de Noord show in Zuidlaren.
Deze bussen rijden bij voldoende
deelname, leden die van deze gele-
genheid gebruik willen maken, moe-
ten zich zo spoedig mogelijk melden
bij de secretaris M.G. Lijftogt, van
Heeckerenstraat 12, tel. 1243 die alle
inlichtingen hierover wil geven.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

Iedere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
, kes in het PantofTeltje.

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.
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

22 dec.: Kerstconcert Antoniuskerk
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.
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de hoofdgerecht-
prijzen zijn inclusief

het voor- en
nagerechten buffet.

Het
voorgerechten-

buffet bestaat uit

diverse koude en

warme hapjes en

soep, waarvan u

zoveel mag nemen
als u wenst.

Hoofd-
gerechten

Suprême de
dindonneau
"Sandeman"

Een mals

kalkoenhaasje in

een saus met

sherry en whisky

39,-
Cuissot de cerf a

Gueuze
Een heerlijk stuk

hertebout in een

saus met het

befaamde gueuze
bier

45.-
Tournedos a la Nöel

Een zachte

biefstuk van de

haas waarbij onze
chef een perfecte

champignon-

garnering creërde

50-
LJmande-Sole

"Daumont"
Smaakvolle

tongschar-filets in

een romige vissaus

met garnalen,

mosselen en

champignons

37,50
Filet de Porc a

l'arlonaise

Een malse

varkenshaas op

een saus met

groenten in rode

wijn

40-

Keuze uit
5 nagerechten
Reserveer-tijdig

dan hoeven wij U

niet teleur te

stellen.

Prettige
feestdagen

Dindagsavonds
vanaf 1 8.00 uur

gesloten.

GRIENT
FAM. HUITINK, DORPSSTRAAT 17a, VORDEN, TELEFOON 1617

OPENT
op donderdag 5 december om 9.00 uur een groente en fruit
SPECIAALZAAK aan de Dorpsstraat 17a te Vorden, tel. 1617

Een assortiment bestaande uit kwaliteits groente en fruit, exotische vruchten, vers gesneden

groente en rauwkost, losse peulvruchten en vele andere delicatessen.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag zullen allen die onze zaak met een bezoek vereren ontvangen

worden met een drankje en een hapje.

Voor de kinderen t/m 12 jaar zal er een kleurwedstrijd worden gehouden. Kleurplaten aan de zaak

verkrijgbaar.

OPENINGSAANBIEDINGEN^^ • ih> • vi • • w ̂ 0 ̂ &r~mm—mi w m*

geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 5, 6, 7 december

Wat een troep!!! Bij slager Jan Rodenburg
maar achter, in de worstmakerij, staan wij
voor u klaar met allemaal lekkere dingen
voor de sinterklaasavond, zoals gevulde
stokbroodjes, saucijzenbroodjes, lever-

worst, paté. gekookte worst en niet te ver-
geten onze overheerlijke grillworst

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

3 soorten karhonades
5 halen 4 betalen

Mager lendelapje
mooie 500 gr 8,25

ELKE WEEK VOORDEEL

Boterhamworst
150 gram 1,15

Servelaat worst
100 gram 1,15

Maandag 9 december
GESLOTEN

dinsdag
10 december

VRIJDAG ^^ GESLOTEN

SPECIALITEIT

.MARKT'AANBIEDING
Bij aankoop van 1 rookworst

J500 gram zuurkool
GRATIS

WOENSDAG
GEHAKTDAG

CORDON BLf U
5 halen
4 BETALEN

Hollandse
groten

Cox-Orange
klasse 1.3jc halve kg

vJ Ll_M_/l vJWi •**»**

champignon
mix

500 gram
^ ^m

— «y

vers gesneden
. _••• •

Bij banketbakkerij

j. wi ;KAR-
Staat alles klaar
voor het
gezellige avondje

woensdag
11 december
GESLOTEN

[erij jan rodenburg
1PSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

SPAAR

VEEL
GELD UIT!

Reinig nu
zelf uw

VLOERBEDEKKING
of

TAPIJT met de

unieke
CARPETBOY
eindelijk een nieuw,

kompleet, voordelig en
probleemloos systeem

voor IEDEREEN
Het resultaat: Uw

vloerbedekking of tapijt
is weer ALS NIEUW

CARPETBOY
is te huur bij:

Schildersbedrijf-
verfhandel

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

Vorden. Tel. 1567

ZUIDLAARDER BOLLEN
heerlijk om van te smullen,
van de echte bakker

Alleen deze week
voor die gekke lage prijs

Leer/ook herenmuil
op loopzooi. J A

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

JjModeldee

GLANSRIJK
Lange glanzende blouse
met ronde panden.

98.-
Daaronder dit
ieuke topje niet
smalle schou-
derbandjes.

49.-
Hoonene
glanzende
pantalon
met ton sur ton
dessin.

ASSELT
®) Zutpheoseweg Vorden Tel 1384

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERÏJ
TtNKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

CEMTRALE VERW.

LEKKER GRATIS

EEN VOLLE KLEURENFILM
Lekkerbekken opgelet. Wie in de maand december

een volle kleurenfilm bij ons laat ontwikkelen en
afdrukken, valt met zijn neus in de boter.

Wij geven dan een kookboek speciaal door Presto
Print gemaakt voor "jonge koks".

Met hapjes, gebakjes, ijsjes, koekjes, drankjes,
broodjes, taarten, ontbijt en nog veel meer.

Zo lekker, dat bijna niemand zal kunnen geloven
dat het met dit boek zo simpel te maken is.

In dat kookboek staat ook nog een geweldige foto-
wedstrijd. Daarmee kunnen 100 jonge koks een etentje
voor vier personen winnen bij een AC restaurant. Het
kookboek vertelt er alles over.

Dus zin in lekker eten? Kom dan gauw bij ons langs
en lever een vol fotorolletje in.

fostoRint
Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

De aanleg van uw centrale
verwarming is bepalend
of u er lang plezier van
heeft en of de energie-
rekening hoog of laag
uitvalt.
Een juiste keuze kunt u
maken d.m.v. het juiste
advies.
Laat u vrijblijvend advi-
seren ook over C.V.-bouw-
pakketten voor de doe-het-
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u bij
Oldenhave aan het juiste
adres.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
PEGGENHOK/VEG l VORDEN TEL 05752 3425

* Alpina, Remmington
Kettingzagen

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

* Bladblazers
* Veegmachines

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



Uitslag kruiswoordpuzzel
Sint Nicolaaskrant
Totaal 423 inzendingen, na loting:
l f 100,- B.G.J. Lichtenberg, Eikenlaan 18, Vorden
2. f 50,- H. Huetink, Julianalaan 25, Vorden
3. f 25,- H. Horsting, Het Wiemelink 38, Vorden.

Uitslag kleurplaat
Sint Nicolaaskrant
Totaal 132 inzendingen in de leeftijden van 2 t/m 12 jaar.

Groep 2/3/4 jarigen
1. Carolien Glasbergen, Galgengoorweg, Vorden
2. Sanne Elbrink, B. Galleestraat 3, Vorden
3. Suzanne Nijenhuis, Vogelzang 2, Wichmond.

Groep 5 jaar
1. Narsja van Wijk, Brinkerhof 83, Vorden
2. Ivette Wentink, De H^nekamp 3, Vorden
3. Henk Jan Lubbers, Rozenstraat 33, Hengelo Gld.
4. Dianne Horsting, Staringstraat 4, Vorden

Groep 6 jaar
1. Katalinka Groot Obbink, Brinkerhof 39, Vorden
2. Barbara Poorterman, Zutphense-Emmerikseweg 45, Toldijk
3. Martijn Peters, Kapelweg 6, Vierakker
4. Sandy Klein Brinke, Brinkerhof 33, Vorden
5. Ruth Brinkhorst, Brinkerhof 31, Vorden
6. Remco Berentsen, Eikenlaan 15, Vorden

Groep 7 jaar:
1. Farley Ibrahim, Gr. Limb. v. Stirumstraat 4, Vorden
2. Jenneke Breukink, Het Jebbink 3, Vorden
3. Linda Zweverink, B. Galleestraat 34, Vorden.

Groep 8 jaar
1. Mario Roelvink, Eikenlaan 21, Vorden
2. Johan Korenblek, Ruurloseweg 36, Vorden
3. Bert Klein Kranenbarg, Hackforterweg 31, Wichmond
4. Derko Pardijs, Dennendijk 2a, Warnsveld
5. Martine Hartman, Wildenborchseweg 4, Vorden

Groep 9 jaar
1. Dianne Grotenhuis, Wolfstraat 6, Baak
2. Daniëlle Brunnekreeft, De Horsterkamp 10, Vorden

Groep 10 jaar
1. Frieda Meyerman, St. van 's-Gravenzandestraat 15, Vorden
2. Femke Klaasen, Leestensepad 50, Warnsveld
3. Sabine te Linde, Dorpsstraat 13, Vorden

Groep 11/12 jaar
1. Jacqueline Jansen, Landlustweg 9, Steenderen
2. Henry Voortman, de Boonk 23, Vorden
3. Anita Pardijs, Dennendijk 2a, Warnsveld
4. Christina Teunissen, Vordenseweg 11, Warnsveld.

Prijzen afhalen kapsalon Sietsma, Dorpsstraat Vorden.

Forse nederlaag
waterpolo heren
De heren van "Vorden '64" hebben
tegen De Berkel II een flink pak slaag
gekregen. De Berkel toonde zich over
alle linies de betere ploeg en gaf Vor-
den geen schijn van kans. In de eerste
set bleef de schade beperkt tot 0-2,
daarna werd Vorden weggespeeld. De
tegendoelpunten werden gemaakt
door Rudi Sloot, Frans Karmiggelt en
Martin Siebeiink.

Goed tegenspel Dash
heren tegen V&K
Na een aantal wedstrijden, waarbij
niet al te best werd gespeeld, kwamen
de heren van Dash tegen het sterke
V&K plotseling heel wat beter voor de
dag. De ploeg kende weer spelvreug-
de en was bereid voor een goed resul-
taat te knokken.

Helaas voor Dash kon het goede spel
niet in punten tot uitdrukking worden
gebracht, want de thuisclub was op
haar beurt juist één maatje voor de
Vordenaren te groot. Desalniettemin
werd het een goede wedstrijd die met
3-0 door V&K werd gewonnen, dank-
zij de setzeges 15-12; 15-13 en 15-12.
Zaterdagmiddag 7 december spelen
de heren thuis tegen Bruvoc. De da-
mes van Dash spelen tegen WIK uit
Steenderen.

LOG A'S KADOTIP
DUNITAFELSET

VOOR KERSTMIS

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Biljarten
De uitslagen van de afgelopen week
gespeelde competitie-wedstrijden van
de biljartvereniging Kranenburg zijn:
Tremethe l -Kranenburg 137-35;Kra-
nenburg 2 - De Keu 5 32-36; Excelsior
3 - Kranenburg 3 38-31; De Keu 4 -
Kranenburg 4 35-33.
De wedstrijd Kranenburg 5 tegen De
Ruif 3 werd niet gespeeld, omreden de
Ruif 3 uit de competitie is terugge-
trokken.
De kiubwedstrijd Kranenburg 5 - Kra-
nenburg 3 eindigde in een 37-28 over-
winning voor het vijfde team.

Kuii^pjarten
De biljartvereniging Kranenburg
houdt ook dit seizoen wederom het
traditionele kurkbiljarten. Dit drie-
daagse toernooi is gepland op 10, 11
en 12 j a B m a.s.

Schilder met

tréfex
hoogglanslak
zijdemat
muurverf
eigentijdse kleuren

verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf-

verfhandel

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

Tel. 05752-1567.

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

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

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

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

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261GMRuurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

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

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

ZUTPHENSEWEG 29 • VORDEN- TEL 05752 1971

met
Televisie

reparaties
— direc»

li i naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-1381?.

Installatiebedrijf

/

Fabrieks- en

Staalconstructie

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

Complete montage van ventilatoren etc.
in varkensschuren en loopstallen.

Onderhoud en service
van uw gastoestellen.

Speciale dakbedekking
met 10 jaar garantie zowel op

lekkage als materiaal

Dat advies over lenen bij
onze eigen Rabobank

cjgtwasons
eerste voordeel!
Omdat we^n verantwoorde lening

wildenjj^i we natuurlijk bij
onze eigen Rabobank

gaan praten.
Want er zijn zoveel verschillende

leningsvormen, dat het echt
beter is om het financieren A

van grote aankopen met de |
adviseur van de Rabobank

te bespreken.
En als je de tarieven

vergelijkt, blijkt
de Rabobank dikwijls nog

goedkoper te zijn ook!

Rabobank
geld en goede raad

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

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

— alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

06 juwelier
siemerink

A • • ••

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

Woensdagsmiddag geopend.

HIER... sportieve geschenken
Jagerskijkers kontrastrijk en helder

Luchtbuksen en -pistolen
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 Oven paarden, honden, vogels, natuur en

jacht.

Wapen- en sporthandel

artei
ittrdi JorllrrffrnJt

Zutphenseweg te Vorden.


