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Hotel Bakker kreeg predikaat
"Parel van Vorden 1979"

De Werkgroep Leefbaarheid Vorden heeft aan de eigenaar van het bekende
hotel Bakker aan de Dorpsstraat, het predikaat "Parel van Vorden"
toegekend. De heer Klaas Bakker was namelijk winnaar geworden van de
door de Werkgroep ter gelegenheid van haar eerste lustrum ingestelde leef-
baarheid wedstrijd. Dit vanwege de fraaie verbouwing van de nieuwe zaal
naar ontwerp van architectenbureau Friso Woudstra uit Warnsveld. De prijs
werd speciaal toegekend omdat de voorzijde geheel in dezelfde trant was
gehouden als de naast gelegen oude voorgevel van het bestaande hotel.

Prijsuitreiking door de voorzitter van de Werkgroep Leefbaarheid Vorden.

In de nieuwe zaal van hotel Bakker had
woensdagavond de officiële prijsuitrei-
king plaats, waarbij behalve bestuur en
leden van de Werkgroep Leefbaarheid
aanwezig waren wethouder Bogchelman
namens de gemeente, diverse gemeente-
raadsleden, de architect en onderaan-
nemers, bestuur VVV, bestuur Stichting
Ons Dorp kan Schoner, groeps- en post-
commandant van de Rijkspolitie
Vorden, enz.
Na een welkomswoord van de heer
Terpstra namens de werkgroep sprak
Freiherr E. von Mengden als voorzitter
van de Werkgroep. Hij memoreerde in
het kort het vijfjarig bestaan. Hij wees
er op, dat de werkgroep qua samenstel-
ling blijft gewaarborgd, 50% van de
leden is geboren en getogen in Vorden
of naaste omgeving. "Een bloeiend

geheel vormen we wel, niet vanwege de
ontspanning, want die bieden we
onszelf, maar vanwege de inspanning.
Beter gezegd: de zorg die we hebben om
alles wat er in en om ons dorp staat,
groeit of plaatsvindt. Een vreemde
zaak: een groep die zich al vijf jaar zor-
gen maakt en toch bloeiende is. Steeds
meer mensen helpen ons om het dorp
nóg meer leefbaar te maken. Daarom
kreeg niet de werkgroep de predikaten
"Parel van Gelderland" en "Een kern
waar pit in zit", maar ons aller
VORDEN. De werkgroep en Vorden
bloeien dank zij de inspanning van
velen. Met samenwerking van de
gemeente, de diverse verenigingen en
instellingen en bovenal de particulieren.

Volgens de leden van de werkgroep ver-

dient de heer Klaas Bakker het predi-
kaat "Parel van Vorden 1979" vanwege
het feit dat hij het pand waarin we ons
thans bevinden op zo'n voortreffelijke
wijze heeft laten verbouwen. Met name
de voorgevel mag worden gezien. Het
resultaat van particulier initiatief dat
bijdroeg tot de verfraaiing en dus tot de
leefbaarheid van Vorden. We hopen dat
het jaarlijks toekennen van de "Parel
van Vorden", waarmee nu een aanvang
is gemaakt, mag bijdragen tot het steeds
weer opnieuw nemen van initiatief om
ons dorp leefbaarder te maken, opdat
een ieder van onze Vordense gemeen-
schap zal zeggen: De Werkgroep
Leefbaarheid Vorden: niet alleen een
bloeiende, maar ook een groeiende
club. Groeiende naar: De Werkgemeen-
schap Leefbaarheid Vorden."

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Openbare commissie-
vergaderingen

Commissie Financiën c.a. op dinsdag 22
januari 1980 te 19.00 uur in het koets-
huis, buro Gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer:
• Toekenning van een uitkering ineens

in verband met de nacalculatie trend
1979, aan het daarvoor in aanmerking
komende gemeente-personeel.

• Vaststelling getal wekelijkse lesuren
vakonderwijs voor 1980.

• Vaststelling bedrag per leerling, als
bedoeld in artikel 55 bis van de Lager-
Onderwijs-wet 1920, voor het jaar
1980.

• Vaststelling bedrag per leerling van
administratiekosten als bedoeld in
artikel 101, lid 8, van de Lager-
Onderwijswet 1920, voor het jaar
1980.

Commissie Sport, Cultuur, Jeugd- en
algemene Welzijnszaken op dinsdag 22
januari 1980 te 20.00 uur in de boerderij
bij het Kasteel/Raadhuis.
Aan de orde komt onder meer:
• Bespreking informatienota welzijns-

planning.

Commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
op woensdag 23 januari 1980 te 20.00
uur in het koetshuis buro Gemeente-
werken.
Aan de orde komen onder meer:
• Vaststelling voorbereidingsbesluit

Komplan.
• Vaststelling bestemmingsplan

Kranenburg 1979.
• Vaststelling Verordening ter bevor-

dering van het dorps- en landschaps-
schoon.

Voor de openbare commissievergade-
ringen gelden de volgende regels:
1 Het publiek kan zich tot 10 minuten,

onmiddellijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder
opgave van het agendapunt waarover
men het woord wil voern. De gelegen-
heid om te spreken wordt geboden
vóórdat de eigenlijke behandeling van
de agenda begint.

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

Wij maken u er overigens op attent dat
voor een ieder de stukken ter visie liggen

in zowel het gemeentehuis als in de
bibliotheek aan de Dorpsstraat.

Het ophalen en aanbieden
van huisvuil
In de gehele gemeente Vorden wordt
huisvuil opgehaald van percelen,
gelegen langs de openbare verharde
wegen. In het dorp Vorden en op de
Kranenburg wekelijks op donderdag en
in het buitengebied op dinsdag om de
veertien dagen.
Voor de gehele ophaaldienst geldt dat
het huisvuil moet worden verpakt in
plastic zakken met gemeente-opdruk.
De vuilniszakken dienen dichtgebonden
aangeboden te worden, bij voorkeur
niet met ijzerdraad.
Scherpe voorwerpen zoals glas e.d.
dienen van extra voorverpakking te
worden voorzien. Lang tuinvuil dat niet
in de plasticzakken past mag afzonder-
lijjc worden aangeboden, mits het is op-
gebost niet langer dan 100 cm en niet
dikker dan 30 cm rond.
Huis- en tuinvuil los, in doosjes verpakt
o.d. wordt dus niet door de ophaal-
dienst meegenomen. Ander grof vuil
kan worden meegenomen mits het niet
groter is dan 150x100x100 cm en
redelijkerwijs door één man is te tillen.

Prijsuitreiking
De heer Von Mengden reikte vervolgens
de paquette uit aan de heer Klaas
Bakker waarop de inscriptie "Parel van
Vorden 1979". Mevrouw Bakker ont-
ving bloemen uit handen van mevr. G.
von Mengden geb. von Heydebreck.
Wethouder Bogchelman sprak namens
de gemeente zijn gelukwensen uit. Het
hotel-restaurant van " Hanen-Willem"
dat landelijk bekendheid geniet, is nu
door zoon Klaas Bakker verbouwd.
Deze nieuwe aanpak vinden wij als
gemeente een prijzenswaardig initiatief
waar we trots op zijn."
Hij feliciteerde niet alleen de familie
Bakker maar ook de Werkgroep Leef-
baarheid, die veel doet voor de leefbaar-
heid. Vooral voor het toeristenverkeer is
dit bevorderlijk. "Wij hopen zowel
voor de familie bakker als de werkgroep
dat zij tot in lengte van jaren mogen
werken aan het leefbaar maken van
onze gemeente en het welzijn van de
inwoners.

Als ontwerper sprak architect Friso
Woudstra uit Warnsveld. "De
opdrachtgever heeft zowel aan de
ontwerper als aannemer een groot ver-
trouwen gegeven. Dat waarderen wij
bijzonder. De Welstandscommissie
heeft wat de voorgevel betreft zonder
op- of aanmerkingen zijn fiat gegeven.
Het gebouw is in de oude stijl gehand-
haafd en aangepast." Spreker felici-
teerde de familie Bakker en dankte voor
de prettige samenwerking. Aannemer
was de fa. Reusken, Zutphen; elektra:
Dekker Elektra bv, Vorden; glas- en
schilderwerken: fa. Uiterweerd,
Vorden; loodgieterswerk: H. Boer,
Zutphen; cv en airconditioning:
Emsbroek CV, Vorden;
stukadoorswerken: ^fc- Geerken,
Zutphen. ^P
Namens de plaatselijke Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer wenste de heer
G.W. Eyerkamp de familie Bakker
geluk met de fraaie zaal. "We hebben in
Vorden al vele verbouwingen gehad, dit
komt de VVV ten •de." Ook de
werkgroep dankte hij voor de inzet en
werkzaamheden. Nadat de heer W.
Kok, die familie Bakker "Henny en
Willem" en nu de nieuwe eigenaar zoon
Klaas en echtgenote goed kende en vele
historische feiten bij Bakker had mogen
meemaken, zijn gelukwensen had
betuigd, dankte de heer Klaas Bakker
namens de familie voor de lovende
woorden en het toekennen van de
"Parel van Vorden 1979".

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Freddy Dijkman haalde
limiettijd niet
Aan de Speedo jaargangwedstrijden van
de kring Gelderland, welke in Dieren
werden verzwommen, nam voor Vorden
Freddy Dijkman deel. Hij kwam uit op
de 100 meter schoolslag jongens geb. in
1969. Op dit nummer kwamen in totaal
17 jongelui aan de start. Freddy Dijk-
man eindigde met een tijd van 1.50.2 op
de dertiende plaats. Hierdoor haalde hij
de limiettijd net niet.

Ijsbaan open
De ijsbaan, gelegen achter de
landbouw-huishoudschool, is inmiddels
voor het publiek opengesteld. De baan
ligt er fraai bij, zodat jong en oud zich
naar hartelust op de gladde ijzers
kunnen uitleven.

Benoemd
Onze plaatsgenoot, de heer drs. A.A.G.
Oskamp, conrector van het Stedelijk
Lyceum te Zutphen, is benoemd tot
rector aan de scholengemeenschap te
Apeldoorn.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

STAND

Overleden: M. Elsman, oud 81 jaar.

Amnesty International
In vele plaatsen in Nederland zijn
kleinere of grotere groepen mensen
bezig voor Amnesty, de organisatie die
zich inzet voor politieke gevangenen in
landen over de hele wereld, hetzij door
samen brieven te schrijven naar auto-
riteiten of naar gevangenen in diverse
landen, hetzij door propaganda te
raak«a-€n-h«t werk van Ama«sty zo*ner

maken en het werk van Amnesty zo
meer bekendheid te geven.
Ook in Vorden zijn plannen om mee te
doen aan deze activiteiten.
Als u belangstelling hebt voor het werk
van Amnesty en er wat meer over horen
wilt, is daar gelegenheid voor op maan-
dag 28 januari a.s.
De heer Allers uit Winterswijk komt
dan een en ander vertellen over
Amnesty International en ons wat weg-
wijs maken in wat wij in Vorden doen
kunnen.
Volgende week in Contact nadere
berichten over die avond.

Expositie verzet 1940-'45
in bibliotheekgalerie
Vanaf 16 januari is in de bibliotheek een
tentoonstelling ingericht over de oorlog
en de bevrijding. De Canadese
ambassade heeft hiervoor onder andere
een aantal fotopanelen beschikbaar
gesteld die een indruk geven van de
bevrijding en van de opmars van het
Canadese leger.
Om het geheel te kompleteren is er des-
tijds een oproep in de krant geplaatst
voor materiaal uit Vorden en omgeving.
Dit heeft talrijke reakties opgeleverd.
Men kan dan ook vanaf nu via krante-
berichten, illegaal, legaal, door de
Duitsers gecensureerd via foto's,
correspondentie tussen verzetsmensen,
oproepen, zendapparatuur etc. zich een
beeld vormen van wat er in die bewuste
periode onder de mensen leefde.
Gedurende de expositie geeft een auto-
matische diaprojektor, eveneens ter
beschikking gesteld door de ambassade,
een beeld van de relatie Canada-Neder-
land. De tentoonstelling duurt tot 31
januari. Dan worden de fotopanelen
weer afgebroken. Dus in deze veertien
dagen een gedeelte Nederland-Canada
1945-'80; vijfendertig jarige vriend-
schap tussen beide landen en een gedeel-
te Vorden tijdens de bezetting. De
openingstijden zijn gelijk aan die van de
bibliotheek en de toegang is gratis.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-
264455.

DIVERSEN
Soos: 22 jan., 5 en 19 febr., 4 en 18
maart, l, 15 en 29 april, 13 en 27 mei.
Sursum Corda, uitvoeringen op: l, 2, 8
en 9 februari.
Herv. vrouwengroep Dorp: 23 jan.
Woensdagsavonds volksdansen met de
Castle Eight in de landbouwschool
Nieuwstad 49.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Bijeenkomsten KPO: 26 jan., 26 febr.,
25 maart, 22 april en 13 mei (reisje).

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
20 januari, 10.00 uur ds. J.C. Krajen-
brink, Evangelie: Johannes 2:1-12;
19.00 uur, oecumenische dienst, m.m.v.
Leger des Heils, groep Zutphen.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
20 januari, 10.00 uur, ds. G.W.H.
Peddemors van Holten; 19.00 uur,
Interkerkelijke jeugddienst in
Hervormde kerk o.l.v. Leger des Heils,
Zutphen.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

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

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur, dr. Sterringa. S.v.p. boodschappen
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende huisarts van 9.00-9.15
uur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
19 en 20 januari, E.F. de Haan, Borculo
tel. 05457-1288.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
tussen 8.00-9.00 uur.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur.
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MARKT
\ ZUTPHEN

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAALSUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week
van veiling ^
Aalsmeer \

1 Keus uit alle
merken voor <
prettig lage 4
prijs

• Sterk in vers

TEN DOESSCHATE

NOOTMUSKAAT
of

REMIA DEX

MARGARINE
Pak 250 gram
geen 81 of 69

MAAR NU

WITTE PEPER
blik 50 gram
geen 109 of 98

MAAR
NU

^ g

I'ICYUO
Noot-

muskaat
••• m

ÜSCAF NESCAFE
EXTRA
GROTE POT
200 gram
geen 1086 of 979

MAAR NU

V/D PIJL

APPELMOES
3A POT
geen 69 of 59

MAAR NU

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

RE KLAM ES GELDIG
VAN 1 7/1 T/M 23/1 1 980

CAFEMEL

HALFVOLI
KOFFIEIÏIELK
1 literfles
geen 198 of 179 MAAR NU

PLURA BELL

APPELSAP OF
SINASAPPELSAP

110pak 1 liter
van 139 voor

de echte"
SEVEN UP ï literfles 119otvcn ur deze Week l £

APOSTEL ROSE
kruik 0.7 Itr.
van 550 voor

HONIG

GROENTESOEP
2 pak van 196 voor 175
HOLLANDSE

BRUINE BONEN
pak 500 gr. van 115 voor 95
FROLIC MET VLEES
groot pak 1500 gr.
van 545 voor 449

GOLDEN WONDER
unlrO papr. of nat.
groot pak 120 gr.
geen 125 F" A
of 98 HU
MAAR NU \J%J

ENGELS DROP
grote baal 1 kilo
van 716 voor 349
MAPLE LEAF

DONALD KAUWGUM
pak 14 st. van 1 29 voor 98
SPRINKLETTES zak 300 gr.

BOTERHAMKORRELS 17Q
melk-puur van 175 voor i O%l

HAK

BOERENKOOL
grote pot van 185 voor 149
MAGGI STAMPPOT
boerenkool-zuurkool-
hutspot van 298 voor 249

GEVULOE
KOEKEN
pak 6 stuks
van 139 voor

APPELMIXTAART
M ET S LAG ROOM
van 495 voor

± 800 gr.

425
GROF VOLKOREN
BROOD 800 gr
gratis gesneden

SMARIUS

CHOC. MOPPEN
grote baal 350 gr. 198
ROOMBOTER

KLETSMAJOORS
pak van 149 voor 125
BUIJS

NEGERZOENEN
pak 9 stuks nu 125

uni
cuna

uni
cura

UNICURA
G 11 ZEEP
ONGEPARFUMEERD
dubbel pak 2 st. f QQ
van 259 voor l «f O

ATRIX

HANDCREME
grote doos 250 ml.
geen 680 of 525 OQQ >alrix
maar nu

RIETEN

STOFDOEKENMANDJE
met hengsels
van 895 voor 595

BURAGO

WEGENWACHTAOTO
ANWB wegenwacht

van 2250
voor 1495

CURVER

COMBIDRAGER
voor flessen
en pakken
van 550 voor

LAMPOLIE
diverse geuren
flaco'n 1 liter
van 245 voor 198

HINDE IINPOUE UNPOll

HAMLAPPEN
heel kilo 1098

BORSTLAPPEN
heel kilo

VARKENSSNITSELS
100 gram 1491
VARKENS-
FRICANDEAU RAO
500 gram D40

OSSENSTAART

275500 gram

MAANDAG 21 JANUARI

VERSE WORST HEEL KILO
DINSDAG 22 JANUARI

VLEESRIBBETJES KILO
*
298 i

WOENSDAG 23 JANUARI

GEHAKT H.O.H. HEEL KILO
VOOR ELKE VLEESKLANT

GROTE SLAGERSLEVERWORST
500 gram van 225 voor m
JOHMA

SELLERIESALADE
100 gram 75

PATÉ'S STEGEMAN

div. soorten | OQ *
100 gram \ Lïï %

i

HALFVOLLE
DAGMELK
pure pak
1 Itr.
nu

SLANKY

SMEERKAAS
van 115 voor

HOPJESVLA
beker 1/2ltr. RR 2?

i.
nu

ZE ZIJN ER WEER, DE HAPSAP

JAFFA'S 18 stuks 398
GOUDGELE ANDIJVIE
Ikilo

1 DRAAGTAS, INHOUD 2 KILO

GRANNY SMITH 268
PLANT VAN DE MAAND:

PRACHT JUCA 750
BOS NARCISSEN + BOS „LUSTIGE
WITWE" TULPEN 550
LAAT UW PLANTEN EN SNIJBLOEMEN A.U.B. GOED
VERPAKKEN

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG:

GEKOOKTE BIETJES, u.
ZUURKOOL UIT HET VAT 500 gram

125

BOLS

JONGE JENEVER
1 literfles
geen 1595 4 O "7 C
maar % i •%
nu l O f Ü

SONNEMA

BEERENBURG
1 literfles
van 1595 voor 1450

ROCHA'S PORT
eigen import met garantie-
zegel
ruby-taulny-white

nu p. fles
geen 750
maar

HENKES

BESSENJENEVER
fles 1 Itr.
van 1250 voor 1050



Dankbaar en gelukkig vertel-
len wij u dat God ons een
zoon toevertrouwde.

Zijn naam is
KORNELIS WILLEM

Bram Havenaar
Manneke Havenaar-

v.d. Wal
kees is het broertje van
Joanne.

7251 WZ Vorden, 12 jan.'80
Brinkerhof 7

Hartelijk dank aan allen die
ons 50-jarig huwelijk door fe-
licitaties en geschenken in ve-
lerlei vorm, tot een onvergete-
lijke dag voor ons hebben ge-
maakt.

D. Klein Bleumink
B. J. Klein Bleumink-

Kuijpers

7255 LE Hengelo, jan. 1980
Vordenseweg 68

Langs deze weg willen wij een-
ieder hartelijk danken voor de
overweldigende belangstel-
ling, kado's, bloemen en
kaarten bij ons 60-jarig huwe-
lijk ondervonden.

B.H. Lebbink
G. J. Lebbink-

Versteege

Vorden, januari 1980

Voor uw medeleven, dat wij
mochten ondervinden tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man en onze
zorgzame vader en opa

Johannes Christiaan
de Klerk

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
M. de Klerk-Jansen

Vorden, januari 1980
Nieuwstad 32al

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk dank zeggen voor de
vele felicitaties, bloemen en
kado's, die wij op onze
trouwdag mochten ontvan-
gen.

Rinus en Marijke
Brunsveld

Vorden, januari 1980
De Bongerd 16

Hartelijk dank aan allen voor
de kado's, bloemen en felici-
taties die wij bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

B. Ligtenbarg
G.H. Ligtenbarg-

Esselink

Ruurlo, januari 1980
Vijverweg 2

Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
uw tweewielerspecialist

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
levert ook vlees voor uw diep-
vries.
Vraag vrijblijvend inlichtin-
gen! Telefoon 05752-1470
Dorpsstraat 32, Vorden

Wegens tijdelijk uitvallen van
onze huidige huishoudelijke
hulp, dringend iemand ge-
vraagd voor 2 ochtenden per
week.
Fam. van der Staay, tel. 2296

ADVERTEREN
POET

VERKOPEN

Voor het weekend:

rozijnenbollen
heerlijk vers

Haal ze bij:

't Winkeltje
In brood en banket
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, Vorden, telefoon
1877

HARRY OOSTERHOLT
en
ANNELIES GOTINK

hebben de eer u, mede namens de we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk op donder-
dag 24 januari 1980.

Het burgerlijk huwelijk heeft plaatsge-
vonden op 9 november 1979.

Ons huwelijk wordt kerkelijk ingeze-
gend in de R.K. Callixtuskerk te Groen-
lo om 10.30 uur.

Ons feest wordt voortgezet bij zaal
Over kamp te Vragen der. Receptie van 2
tot half 4.

Lievelde, Zwolseweg 7
Vorden, Willem Alexanderlaan 2
Ons nieuwe adres is Zwolseweg 7a, Lievelde

CHR. MUZIEKVERENIGING, DRUMBAND EN
MAJORETTEKORPS

Op dinsdag 22 januari a.s. hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijksfeest te
herdenken.

H. BROEKMAN
H.J. BROEKMAN-JANSEN

Wij hopen dit te vieren op zaterdag 26
januari a.s. in café-restaurant „'t Wa-
pen van 't Medler", Ruurloseweg 114 te
Vorden.

Vorden, januari 1980
Peggenhofweg 3

Vrijdag 25 januari a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 35-jarig huwelijksfeest te vieren.

G.W. BANNINK
H.J. BANNINK-VERSTEGE

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant Concordia, Raadhuisstraat
36 te Hengelo (Gld.).

7255 MP Hengelo (Gld.), januari 1980
Scharfdijk 7

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat -wij sa-
men met hem mochten delen, berichten wij u dat
plotseling van ons is heengegaan, mijn lieve man,
ze zorgzame vader en opa

Johannes Franciscus Jansen
echtgenoot van L.B. Bonman

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden:

Maastricht:

L.B. Jansen-Bouman

Paul en Riet
Ernst en Erica

7251 BN Vorden, 13 januari 1980
Het Jebbink 42

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de H. Eucha-
ristieviering welke plaats vindt op donderdag 17 janu-
ari om 10.30 uur in de Christus Koningkerk, Het Jeb-
bink 6 te Vorden, aansluitend is de begrafenis om
11.30 uur op het R.K. gedeelte van de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

U kunt afscheid nemen van de overledene donderdag
17 januari van 10.00 tot 10.20 uur in het rouwcen-
trum naast de Christus Koningkerk.

BETALING KONTRIBUTIE

Groene Kruis
U kunt vanaf heden uw kontributie voor
het jaar 1980 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
postgiro nr. 84 79 03 ten name van het
Groene Kruis te Vorden.

De kontributie bedraagt
135,— per Jaar.

Wordt u na 1 maart een kwitantie aangeboden, dan
komt er f 4, — administratie- en inkassokosten bij en
betaalt u f39,—.

Hegger spreekt
over het onderwerp

Wil je eeuwig leven?
op donderdag 17 januari a.s.
's avonds 8.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden.

U bent vriendelijk uitgenodigd.
Geen entree, geen kollekte.

Sursum Corda"ir

1930 1980

Jubileumuitvoering
op vrijdag 1 en 8 februari en op
zaterdag 2 en 9 februari.

Optreden van het muziek
korps en het
mlnl-majorettekorps.

Na de pauze optreden van:
op 1 en 9 februari de toneelvereni-
ging „De Eendracht" uit Gelselaar
met de klucht
De parodist en de kunst

op 2 februari Jong Gelre Vorden met
de klucht
Het hing In de lucht

op 8 februari een conferencier
Den noaber uut zieuwent

Entree gratis doch uitsluitend op vertoon van een en-
treekaart. Entreekaarten kunt u gratis afhalen in het
Dorpscentrum op maandag 21 januari van 19.00 tot
20.30 uur en dinsdag 22 januari van 19.00 tot 20.30
uur.

Aanvang 19.SO uur precies
t^^^f>^^^'^^^^^^^^

ZATERDAG 19 JANUARI

KLAVERJASSEN
aanvang 20.00 uur bij

Café De Boggelaar
Warnsveld, telefoon 05752-1426

WIST U WEL ...
dat u voor vele soorten

koek
uit eigen bakkerij bij

WARME BAKKER

OPLAAT

9
9

9
9
9

.
«i
e

terecht kunt?

Wij maken bijvoorbeeld:
KRUIDKOEK
KRUIDCAKE
ONTBIJTKOEK
OUDEWIJVENKOEK
KANDIJKOEK
alles elke week vers

9
9

eeeeeeeeeeeeeeeeee

TENNISVERENIGING

Vordens
Tennis Park
OPGAVE TENNISLESSEN
s.v.p. vóór 1 februari a.s.
Inlichtingen: F. Oostenenk,
Het Jebbink 35, telefoon 2227

Tevens opgave nieuwe leden
mogelijk

RAAD VAN KERKEN
VORDEN/KRANENBURG
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
(Internationale gebedsweek van Kerken)

Vrijdag 18 januari:

Gereformeerde kerk, 20.00 uur: Avondgebed. Voorganger ds. J.R. Zijlstra.
Medewerking: Chr. Muziekvereniging Sursum Corda te Vorden.

Zondag 20 januari:
Ned. Hervormde dorpskerk, 19.00 uur: Oecumenische avonddienst onder lei-
ding van Leger des Heils, korps Zutphen.

Donderdag 24 januari:
R.K. Christus koningkerk, 19.00 uur: Bijzondere Eucharistieviering. Voorganger
pastoor M.J. v.d. Werf.
In aansluiting hierop om 20.00 uur: Oecumenische bijeenkomst en afsluiting van
de gebedsweek met toespraak voorzitter Raad van Kerken, P. Taekema.

IEDEREEN IN ALLE DIENSTEN ZEER WELKOM

Vorden, Dorpsstraat 6

PRAKTIJK FYSIOTHERAPIE
Hierbij delen wij u mede, dat wij ons per 7 januari 1980 ge-
vestigd hebben als fysiotherapeut te Vorden.
Behandeling zowel partikuliere als ziekenfondspatiënten.

Afspraken bij voorkeur tussen 8.30 en 12.30 uur, telefoon 05752-1983
(na 18.00 uur 05752-2578)

W.J.G. DEKKERS
G.J. HEERSINK

l In onze
ruiming«> f

*a Helioform en Jacobs laarzen «IOE
^ van 179,95 en 169,95 nu voor.. | £.*J •"

^

* Herenschoenen en
<fc M ET LEREN ZOOL nu vanaf Ü\Jf"

* Kinderlaarzen oc
^K LEER nu vanaf mm%M0™

>

^* LEER nu vanaf

*
* 10% korting op artikelen buiten de
* opruiming

i Wullink
Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

*

*

4*

4*

*
4»

i
*j*
e"
*e

voeraan In schoenmode

Kreatief Centrum

Kerkepad
heeft nog niets om op te ruimen.
Onze kollektie is daar te nieuw .voor.

10 - 30% korting
geven wij echter op:

trainingspakken, warming-up
jacks, corduroy broeken en
andere textielartikelen.

Lampekappen, schilderijen

Bouwpakketten (boten, vlieg-
tuigen).

Uw speciaal-adres voor hobby
en vrijetijdsartikelen.

DORPSSTRAAT 8, VORDEN,

TEL. 05752-1921

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee'

A.s. donderdag 17 januari begint onze
opruiming met ongekend lage prijzen in

meubelen, vloerbedekking,
matrassen, dekens en
gordijnstoffen

Zie etalage Zie etalage

MEUBELEN TAPIJTEN LEDERWAREN

Burg. Galleéstraat 26, Vorden, telefoon 1421

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
99
9
9
9eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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Tweede blad CONTACT

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten,

* U*G

£?**^^^ ' G g n . ?*<»
«fc

"Kar

-£^otts<o/bf
s/ec

«».
^e

^f&GSi
^f

stuntaanbïeding
daarom alleen

op 17 januari.

per paar

iuntaa"*1'1!*̂

P.S.
De verkoop
begint
alle dagen
precies om
9 uur

vrijdag W ian'

9,50

^^ss*»

OPENINGSTIJDEN:

maandag
van 13.30—18.00 uur

dinsdag, woensdag, donderdag
van 9.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur

vrijdag
van 9.00-12.30 uur en van 13.30-20.00 uur door-
lopend

zaterdag
van 9.00—16.00 uur

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

«ar
Vorstelijke Windsor eetkamer waar-
van de stoelen met solide kunstleer
bekleed zijn.
Stoelen per stuk 149,—
Tafel (130x85cm) 210-

Massief eiken slaapkamer met een warme sfeer en een ijzig
lage prijs! 2-persoons ledikant (140x200 cm) en 2 nachtkastjes

1185.-

2495.-
Schitterende, massief eiken
3- en 2-zitscombinatie met
losse, leren zit- en rugkussens. 2.495,

BANKSTEL 3-1-1
zwaar massief eiken/zware draion velours 2885, —

BANKSTEL 3-1-1
zwaar massief eiken/rundleren kussens 3685, —

HOEKKOMBINATIE 3 + 2-ZltS
manou/wildieder 3495, —

HOEKKOMBINATIE 3 + 2-ZltS
geheel met rundieder gestoffeerd 3575, —

WANDMEUBEL
2,50 meter breed, massief eiken front, met verlichtingslijst 2785, —

WANDMEUBEL
2,70 meter breed, bali-bruin essen (3 elementen) 2285, —

SLAAPKAMER
blank eiken struktuur, ledikant 140/200, 2 nachtkastjes + opbouw

TIENERKAMER
2,50 meter breed (3 elementen) 2 meter hoog + ledikant 90/190

BEJAARDENFAUTEUIL
massief eiken/gobelin velours van 329, —

2 VEREN KUSSENS

HOLLOFILL DACRON DEKBED
1-persoons, prima kwaliteitvan 98,— nu

RESTANTEN OVERGORDIJNSTOF EN VITRAGE

COUPONNEN TAPIJT (diverse maten) met KOltlnge» tOt

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

B.V
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TELEFOON 05752-1514

Rustieke eiken meubelen
kasten, bankstellen en

eetkamerameublementen
Ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons uitgevoerd

Bijenhof'S FUNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden
Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:
van 9.00-12.00 uur/13.00-17.00 uur
vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
zaterdags van 10.00—12.00 uur/13.00—16.00 uur

Voor een

RIJWIEL OF
BROMMER
nieuw of gebruikt

Fa. Slotboom
ftendorp 11, Hengelo (Gld.)

Tevens voor de doe-het-zelver enor-
me voorraad onderdelen voor brom-
mer en fiets

FRUITVERKOOP
Golden Delicious
Cox
Goudreinetten
Lobo
Kerm i j n
Lombarts
Hand- en stoofperen

Elke zaterdag van 9-12 uur.
HUITINK, Ruurloseweg 60,
Vorden

e™
9
2 Denkt u aan onze grandioze
(5oooo<
9̂
O
9
9
£ Kinderschoenen .ft
A o.a. Bunnies, Jimmy Joy, Sporty's, Skelters enz. al vanaf "f Vr j"

^ Dames gemakschoenen
o.a. Napolina, Jator, Carall enz. al vanaf.

Dames modeschoenen

Met vele koopjes in diverse bekende merken en
natuurlijk allemaal van dit seizoen.

9
9

9
9

al vanaf.

$ Herenschoenen
o.a. van Lier, Berkelmans, Aero, Fut enz. al vanaf9

3 Leren laarzen
f^ al vanaf
9
9
9 Leren tassen
9
9
9 Enveloptasjes

al vanaf..

Op alle niet afgeprijsde artikelen
bij:

55,-

20,-

30,-

60,-

allemaal 30% korting

20,-
20% korting

Schoenenv

Lederwaren
Reparatie

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9
9
9
9

9
9

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
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Geen opruiming maar wel speciale aanbiedingen

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

Kinderbox
kleur groen 100 x 80

van 129,— nu

W»

79, *

l
Zolang de voorraad strekt

Denk aan het geboortekaartje van de
maand januari.

Prijswinnaar van 16/11-31/12 fam. Ren-
gelink, Plataanlaan 14, Winterswijk

Veiligheid voor alles bij:

Ik L**

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

•

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

Kinderkamer BEUKEN
KLEPKAST, COMMODE, LEDIKANT

60 x 120 verstelbare bodem
samen 825,— nu

598,-
zolang de voorraad strekt

Denk aan het geboortekaartje van de
maand januari.

Prijswinnaar van 16/11—31/12
fam. Rengelink, Plataanlaan 14,

Winterswijk
Veiligheid voor alles bij:

55»•*•

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

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

Kinderwagen f 'f; Kinderstoel

9f*\

van 369,— nu

250,-
zolang de voorraad strekt

Denk aan het geboortekaartje van de
maand januari.

Prijswinnaar van 16/11—31/12
fam. Rengelink, Plataanlaan 14

Winterswijk
Veiligheid voor alles bij:

kleur rood, tafelstoeltje
van 98,— nu

m
m

_« Denk aan het geboortekaartje van de
&$? maand januari.

Prijswinnaar van 16/11—31/12
fam. Rengelink, Plataanlaan 14

Winterswijk

*•.. Veiligheid voor alles bij:
5Uw

irf. Burg Galléestraat 44 Vorden
JJ Telefoon 05752-2999.
*?• ook op woensdagmiddag geopend

Burg. Galléestraat 44 Vorden
£ Telefoon 05752 2999.

ook op woensdagmiddag geopend

ft
l»

Welkeep ruimt op f
York bankschroef
De top in gereedschap. Uitgevoerd in gietstaal met draaibare
kop, rood gelakt en met uitneembare. stalen bekken
Normale prijs f 81 - ££ i
Welkoop-opruimprijs

U kunt ze maar beter in huis hebben voor de vlooien
weer toeslaan.
Vapona hondeband
Onmisbaar als bestrijdingsmiddel tegen ongedierte bij honden
Werkingsduur 13 weken.
Normale prijs f 7.95
Welkoop-opruimprijs

Frento katteband
Ook poes heeft last van ongedierte Daarom deze Frento
katteband. Werkingsduur 3 maanden
Normale prijs f 8.95
Welkoop-opruimprijs

Eternit bloembak
Lichtgrijze uitvoering. Poreus materiaal,
waardoor betere wortelbeluchting.
Diameter 40 cm. hoog 20 cm.
Normale prijs f 30.55
Welkoop-opruimprijs <

FREIMTO

Cadeauset Freunde
Snoei/grasschaar
Ideaal duo voor goed tuinonderhoud
Grasschaar: lengte 32 cm, blanke metalen messen.
Gelakte handgrepen. Veer- en beugelsluiting. Voor
gemakkelijke éénhandsbediening.
Snoeischaar: dubbelsnî B^J, handvatten overtrokken
met rood plastic. flV
Normale prijs f 46.50 99fft
Welkoop-opruimprijs £Ji

Nog meer opruimingskoopjes
vindt u in de winkel.
Zolang de voorraad strekt.

in het komend
voorjaar v\ndt u

nuaUnde^

gW^HMlhem.

alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Iedereen
heeft een
spaardoel.

Uook!
Iets kopen is leuk. Iets

kopen waarvoor u gespaard
hebt is nog leuker.

C ,a daarom sparen voor
de dingen die u straks nodig
hebt. S tof /u iger of vakantie...
TV or pannenset... kleding of
ka m peerspullen...

U kunt er voor gaan
sparen b i j de Bondsspaarbank.
t C.eeft niet ot uw spaardoel
groot of klein is

De Bondsspaarbank geeft
u advies over de beste spaar-
manier - er / i j n tal van mogelijk-
heden. En de rente brengt uw
spaardoel d ichterbi j . Wie spaart
die heeft wat.

Ga er eens heen: naar de
Bondsspaarbank! A

BONDSSPAARBANK

Occasion?

autoccasion

BtiEXL
r>r"i r^ Jft h. i ^̂ ^̂BEL DAN

05735-1426
Specialisten met aandacht

voor u
ndach

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

FRANSE LES
door Fran<;aise voor begin-
ners en gevorderden.
Inlichtingen telefoon 05752-
6622

zondag 20 Januari

Fairy
Tale

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

U kunt nu veel geld verdienen in de grote

bij wooncentrum

Ruurlo

! 2O 50°/<O korting
op alle meubelen
en kleinmeubelen.

veel voordeel in tapijt,
matrassen en dekens.
• W /O KO« ÏIHC| op niet afgeprijsde artikelen

Vrijdagavonds koopavond tot 21.00 uur - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten

met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.



Voorde
doe het zelvers

Roestvifj stalen inbouwbakken om
zelf uw aanrechtblad te maken.

Geen maar nu slechts QQ _

Duropal. Aanrechtbladen.
bij ons uit voorraad leverbaar

en... spotgoedkoop.

WANDKASTEN (wit)
Prachtige uitvoering gegarandeerde
kwaliteit — —
„ . 50 cm breed nu %>£>,—

60 cm breed nu 65, ~

U 80 cm breed ~IL
100 cm breed n u ö\

Zo lang de voorraad strekt.

KEUKEN-KASTEN (wit)
Servieskast met 1 deur;
5 legplanken
50 cm breed

nu 175,—

60 cm breed

nu 198,""

Hang-Legkasten
Nu nog voor de prijs van 1978.
staande Hangkasten

177x60x60 n u 162,

177x70x70 nu 168,

177x80x60 , nu 184,

177x90x60 n u 200,

staande Legkasten
177x60x40 nu 180,

177x70x40 nu 191,

177x80x60 n u 21 5,

177x90x60 nu 235,
Deze kasten zijn, voorgemonteerd en
geheel afgelakt in een witte
kunstharslak.

Tevens, bieden wij aan:
Licht beschadigde wandkasten,
kasten keukenbloks, sanitair,
materialen etc.
ver beneden de normale prijzen:
een enkel voorbeeld:

Wandkasten v.a.

Keukenblokds v.a.
enz. enz.

25,
75,

Baadcomfort voor elk huis.
H.C.I. biedt u de mogelijkheid.

Plaatstaal ligbad
in de kleuren mosgroes,
beige, camel

Kranen

wastafelmengkraan 32,50
69,50douchemengkraan

met handdouche en slang

badmengkraan DO.OU
inklusief handdouche en
slang

Moetje
•kti&v..

Showroomkeukens
Vele opstelling nu met kortingen.

25 tot zelfs

Atag afzuigkappen
| Type 63 normale prijs 375 ~

Alleen tijdens de opruiming.
a contant afgehaald.
zo lang de voorraad strekt
slechts 1QQ — incl. BTW.

Inclusief een origineel Atag
Garantiebewijs, waardoor u bij de
H.C.I. volledig verzekerd bent van
een unieke service.

TfS£S~
, Kunnen n'Ju****

o/l

«M

.C™-- i—

Douche bakken
80x80 85,'

90x90 95,'

Douche kabine
bestaande uit:
zijwand + klapdeur or\r
80x80x180 nu o95,

90x90x180 nu 415,

Doublock sphinx
O-ultlaat in de kleuren mosgroen,

beige, kal.geel ^IO,—~

camel ^2t),̂ ~

Wastafel
60 cm in de kleuren mosgroen,

beige, kal.geel 55,——

camel l l ,̂ ~

Klosetpot
in de kleuren
mosgroen, beige

kal.geel 67,—

Natuurlijk hefelHi wij veel meer te
bieden, maar oeKrant zou te klein
zijn.

Vandaar, dat wij zeggen:
Welkom voor een bezoek aan één
van achterhoeks grootste en
modernste showroom, met
betaalbare prijzen, voor onze klanten,
die wij graag verwennen met een
gastvrij ontvangst.

S
Tijdens de opruiming
Deze prachtige keuken metste
massief eiken front Jp
kompleet met inbouw koelkast
kompleet met inbouw el oven
kompleet met inbouw kookplaat
kompleet met inbouw afzuigkap
kompleet met inbouw spoelbj'
en blad. l
Nu samen voor de ongeloof lijl
super lage prijs van slechts

(270 lang) 3900,—

tegen een geringe meerprijs
Ook leverbaar in 280 - 290 - 300 -
330 cm.
Apparaten van een zeer bekend
Hollands merk, 5 jaar garantie.

«•TGrotewerkooDvan s

restanten DUPANEL
Deze hoogwaardige isolatieplaat
die normaal zo'n /14,50 per m2 kost \
betaald u alleen
afgehaald en a contant

in2esrt. incl. BTW.

per m2.
4 cm dikte tegen een geringe meerprijs

H.C.I iBOUWMAT.CENTRUMl U.B.l
Wie bouwt ki/kt eerst bij HCI

'Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-21_21,

opruimings periode v.a. 17 januari.

gereedschappen:
Kabelhaspels 34,50

Klauwhamer Staal ID,~

Waterpomptangen O,~

Handzagen vanaf 0,50

Troffels vanaf f,~~

Schuifmaat 6,50

Mokers vanaf 12, —~

Koper Deurkrukken

Schuurmachine DN47

Boormachine Power Drill f9,——

Boormachine
Klopboor Electromatic D.N.J. 84SE

Boormachine
Klopboor 4-toeren D.N.J. 84 S4

Hobbykist bevat: 2-toeren
klopboormachine, cirkelzaak,
hulpstuk, vlakschuur, hulpstuk, set
boren en pluggen . Q —

IÖO,-—
Zolang de voorraad strekt.

Een kleine greep uit ons
grote assortiment
Tijdens de opruiming op
alle niet afgeprijsde
gereedschappen

10% korting
Dat is nog eens
OPRUIMEN
Nu goedkoper
dan ooit te voren
Kijk en vergelijk
bij de H.C.I.

Een wereld van tegels

H.C.I. een begrip voor
kwaliteit en prijs

Wandtegels
Mosa Uni
15/15 cm 3987

Mosa Uni
15/15 cm 3997

Mosa Uni
15/15 cm 3985

Mosadecor
15/15 cm 3995
van 40,— m2 voor 17,50 m2 incl.

Villeroy en Boch
decortegels 15/154 kleuren
van 64,— m2 voor 20,— m2 incl.

Salonié decor
1915/15 cm van 28,90 m2 voor

~ m2 incl.

Sphinx decor
15/15cm6516

Sphinx decor
15/15 cm 6506

Sphinx decor
15/15cm6513

van 39,80 m2 1 7,50 m2 incl

Sphinx scorra
15/15 cm 5344 van 31,— m2

Sphinx Tulipe
15/15 cm 5880 van 41 ,28 m2

voor 22, ̂ ~ m2 incl.

Sphinx Uni
15/1 5 cm 5321 van 60,60 m2

Sphinx decor
15/15 cm 6053 van 60,60 m2

Sphinx decor
15/15 cm 6051 van 60,60 m2

voor 22, ̂ ~ m2 incl.

Sphinx Uni
15/155621 van 60,60 m2

Sphinx decor
1 5/15 cm 6050 van 60,60 m2

voor 22,̂ ™ m2 incl.

Mozaiken
Villeroy en Boch
nr. 425 van 77,35 m2 voor

™ m2nicl.

Villeroy en Boch
nr. 495 van 76,70 m2 voor

~ m2 incl.

Villeroy en Boch
nr. 435 provencaals model van

94,1 5 voor 35,— m2 incl.

Villeroy en Boch
nr. 486 van 77,35 m2 voor

32, ̂ ~ m2 incl.

Koreaans mozaik
nr. B. R. 467 van 49,30 m2 voor

m2 incl.

Agrob groen
nr. 832 van 45,30 m2 voor

32,̂ ™ m2 incl.

Div. Restanten
Vanaf 12,50 m2 incl

Vloertegels
Handvormplavuizen
Ruga 16/16 cm van 96,— m2 voor
30,— m2 incl.

Italiaanse plavuizen
(slijtvast Groep 4) Brons-Antiek
van 58,60 m2 voor 35,— m2 incl.

Italiaans vloertegels
beige-bruin en beige-groen 10/20 cm
van 37,90 m2 incl. ^_

voor ^f ,— m2 incl.

Steenbok oud bruin
20/20 cm
van 80,84 m2 voor 49,50 m2 incl.

Sphinx vloertegels
10/20 cm
van 50,—m2voor *J4,"̂  m2 incl.

Sphinx vloertegels
20/20 cm
van 62,—m2 voor 38,— m2 incl.

Teeuwen
10,5x21,5 cm 225
van 45,70 m2 voor 29,5U m2 incl.

Alle tegels l soort.
Prijzen geldig t/m 1-2-'80.
of zolang de voorraad strekt.
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Bi'j ons in d'n Achterhoek
"I*j kiekt ok neet biester vroluk", menen mien vrouw too'k
zaoterdagmargen bi'j huus van de fletse stapp'n. "Dat zal wel neet, maor
't was t'r dan ok nao." "Is e ow weer gaon vliegen?"
In mien vri'je tied maak ik zo now en dan nog wel us wat foto's veur de
krante. An de Hamalandweg ha'k de leste tied geregeld un buizerd zien
zitt'n en den ha'k t'r dizzen margen 's mooi op will'n zett'n.
"Gaon vliegen?, hee was t'r jao gaar neet. 't Was t'r wel zo'n lawaai dat
heurn en zeen ow veging. De plaatselukke ruiterclub was daor met groot
geweld an 't beume-zagen. At ze bi'j Staats-bosbeheer allemaole zo hard
warkten, konn'n ze 't met 't halve pesjeneel makkeluk af."
"Zee woll'n zich zeker warm warken?"
"Nee, dat was 't um neet, 't schient dat zee daor nog gin vegunning veur
hadd'n. Un meneer van 't gemeentehuus kwam nog effen kieken maor dat
wier mien un gebek-man! Hee wol hemm'n dat zee d'r met uut zolFn
scheien maor daor trokk'n zee zich niks van an. De pelitie kwam d'r ok
nog an te passé, maor too lei alles allange veur de vlakte."
"Dus now kont ze daor alles maken zoat ze 't graag hemmen wilt?"
Dat mo'j nog maor afwachten, a'j meent da'j iederene veur bunt kom i'j
soms net achteran."
"Laot ze 't maor uutzuuken", menen Toon van de Spitsmoes den d'r
ondertussen bi'j was ekomm'n. "Wa'k vraogen wolle, gao'j venaovend
met nao de pronkzitting van de Deurdra'j ers?"
"Dat kow bes 's un keer doen, dat vezet de zinn'n nog us en at de Paus d'r
anmerkingen op maakt dat wi'j met ons hondegelove daor zit moet e de
Bisschöppe de rapplementjes maor metgeven, 'n kleinen of 'n groten zak
vol mek toch niks uut."

En zo zatte wi'j dan veur 't eerste van ons leaven op 'n pronkzitting. 't
Was wel meer zitting as pronk, maor dat dut t'r neet too. 't Veel ons
zonder meer geweldug met, krom hè'w ons elachen um de beide buutreed-
ners al vonne wi'j den uut Harreveld wel better as 'n Ziwwentsen maor dat
kon ok an ons liggen. De dansmeriekes leeten zich ok van de beste kante
zeen. En dan 't russisch ballet of dansgroep, net hoe'j 't nuumen wilt. Die
dansten hadstikke goed maor 't had niks met Rusland te maken. Dat was
gewoon veur de gekholderi'je deur de feestcommissie. Now mo'j 't met
karneval maor neet al te nauw nemm'n maor met zukke dinge mot ze toch
oppassen. D'r waarn mensen in de zaal (liefhebbers van russische dansen)
die daor speciaal veur ekomm'n waarn, die luu vuuPn zich un betjen
enomm'n en komp meschien nooit weer. Maor wieters was alles wel zo
goed, ok de dansmuziek, dat 't jammer was dat neet alle stuule bezet
waarn. Bi'j de feestaovund van de voetbalclub, op 'n zelfden aovund,
hadd'n ze ok meer volk vewach.
Zol een of andere commissie hierin neet wat vebettering können brengen,
zodat t'r op enen aovund neet alles tegelieke te doen is? Met un betjen
oaverleg an 't begin van 't seizoen kan hierin bes un hoop veandering
kommen zodat alles un goeie bezetting krig. En wie is daor neet veurbi'j
ons in d'n Achterhoek?

H. Leestman

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Week van gebed voor de eenheid
van de Christenen
Reeds tientallen jaren wordt in de
kerken de week-van-gebed gehouden.
Vroeger baden rooms katholieken en
protestanten los van elkaar voor de een-
heid.
In de groeiende oecumene gingen de
gelovigen echter steeds meer mét elkaar
bidden.
En sinds een tiental jaren wordt de
bidweek eendrachtig voorbereid door de
Wereldraad van Kerken te Genève en
het Sekretariaat voor de Eenheid in
Rome.
Als thema is dit jaar (18-25 januari
1980) gekozen de bede uit het gebed van
de Heer, het Onze Vader: "Uw Konink-
rijk kome".
Dit woord, deze bede, getuigt dat we als
christenen de moed niet opgeven.
Ondanks de nog verdeelde kerken en
een wereld vol vraagtekens, vertrouwen
we op God de Heer, die Zijn Rijk onder
ons wil vestigen en een voorgoed begon-
nen begin heeft gemaakt met de komst
van de Messias Jezus van nazareth.
Deze bede "Uw Koninkrijk kome" is
ook het centrale onderwerp op de
Zendingsconferentie van de Wereldraad
van Kerken in de maand mei te Mel-
bourne, Australië.

De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg belegt in de genoemde week-van-
gebed enkele bijeenkomsten en de secre-
taris van de plaatselijke Raad van
Kerken, de heer van Bolderen (Het
Kerspel 17) heeft ons gevraagd in deze
rubriek de geplande samenkomsten te
willen noemen.
1. Aanstaande vrijdagavond 18 januari

wordt er D.V. een Gebedsdienst ge-
houden in de Gereformeerde kerk te
Vorden. Ds. J. Zijlstra hoopt daar
deze Gebedsdienst te leiden.
Een koperensemble van "Sursum
Corda" heeft toegezegd mee te wer-
ken aan deze gezamenlijke Gebeds-
dienst.

2. De avond-kerkdienst in de
Hervormde dorpskerk (vanouds de
Antonius-kerk) te Vorden op a.s.
zondagavond 20 januari zal een oecu-
menisch karakter hebben; met mede-

werking van het Leger des Heils,
groep Zutphen.

3. Volgende week donderdagavond 24
januari zal een Misviering gehouden
worden in de R.K. Christus Koning
kerk aan Het Jebbink waar eenieder
welkom is. Na de dienst wordt koffie
geserveerd en hoopt de heer P.
Taekema, de voorzitter van de
plaatselijke Raad van Kerken, een
kort woord te spreken.

De Raad van Kerken heeft verder de
pas-tores verzocht in alle kerkdiensten
op a.s. zondag 20 januari voorbede te
willen doen, samen met alle gelovigen,
voor de eenheid van de christenen.

Plannen van het Kapelbestuur
de Wildenborch
Zondag j.l. (13 januari) werd na de
kerkdienst in de Kapel de Wildenborch
een Nieuwjaars-begroeting gehouden in
het zaaltje naast de Kapel en gedeeltelijk
ook in de Kapel zelf.
Er bestond een goede belangstelling
voor de kerkdienst en voor deze
Nieuwjaars-bijeenkomst. Tijdens de
koffie gaf de heer T. Mennink, de voor-
zitter van het Kapelbestuur, een kort
overzicht van gebeurtenissen in en rond
de Kapel in het voorbije jaar en vertelde
ook het één en ander over de plannen
van het bestuur voor onderhoud en ver-
betering van de Kapel.
Op het programma staan allereerst: ver-
nieuwing van verlichting en
verwarming. Er zal een rondgang door
de buurtschap gehouden worden om een
bijdrage te vragen.
Ook het stencil "de Wildenborcher"
geeft een overzicht van de plannen ten
aanzien van de genoemde Kapel.
"School, kapel en kasteel vormen het
hart van onze Wildenborchse buurt-
schap", aldus de heer Mennink.
Hij toonde zich verheugd over de kerk-
diensten, die met vast regelmaat op de
tweede en vierde zondag van de maand
in de Kapel worden gehouden.

Overdracht
tankautospuit
Woensdagmiddag 23 januari zal de
nieuwe tankautospuit ten behoeve van
de vrijwillige brandweer van Vorden
door de leverancier officieel aan de
gemeente worden overgedragen.
Hiervoor zal om 16.00 uur een
ontvangst plaats vinden in de brand-
weerg^rage, waarbij burgemeester
Vunderink een welkomswoord zal spre-
ken. Daarna vindt de officiële over-
dracht van de tankautospuit plaats.

Raadslid mevr. mr. J.C.W. Bogaards:
9 'Morele verplichting om iets

voor de gemeenschap te doen"
"Wanneer ze je vragen om iets voor de gemeenschap te doen en je bent
daartoe instaat, dan ben je moreel verplicht hieraan te voldoen." Dit zegt
mevrouw mr. J.C.W. Bogaards die in oktober j.l. in Vorden als raadslid
werd geïnstalleerd en sindsdien duidelijk heeft blijk gegeven van haar aan-
wezigheid in de verder uit louter mannen bestaande raad.
Uit hoofde van haar funktie binnen de werkgroep "Streekplan Oost Gelder-
land" (zij woonde toen nog in Eefde) kwam zij in kon tak t met de huidige
fraktievoorzitter van de VVD, de heer H. Tjoonk. Op zijn verzoek liet mevr.
Bogaards zich kandidaat stellen voor de raad in Vorden. Als vierde op de
lijst viel zij juist buiten de prijzen. Toen echter mr. R.A. v.d. Wall Bake aan-
kondigde afscheid te willen nemen, volgde mevr. Bogaards hem op.

Zij kwam in de raad juist op het
moment dat de kommissievergaderingen
openbaar werden. "Dit vind ik een erg
goede zaak. Toch zou ik graag wat
veranderingen zien. De mensen mogen
nu van te voren "inspreken". Dit zou
tijdens de behandelde agendapunten
moeten gebeuren. Ook voor mij zelf
vind ik de openbare kommissievergade-
ringen erg belangrijk. Je hoort de zaken
ook eens uit een andere hoek."

Meer openheid
Mevr. Bogaards heeft zitting in de
kommissie sport en kuituur, alsmede in
een kommissie die het reglement voor-
bereidt voor de kommissie bezwaren en
beroepschriften. Deze laatste kommis-
sie geeft de burger de mogelijkheid om
tegen de besluiten van de raad in beroep
te gaan.
"Daar moet je keihard voor vechten. Ik
vind namelijk dat de openheid van het
gemeentebestuur van Vorden tegenover
de burger onvoldoende is. In het alge-
meen vind ik het bezwaarlijk dat de
zaken in Vorden te lang voor zich uit
worden geschoven".
Mevr. Bogaards is zoals gezegd de enige
vrouw in de raad. "Men geeft mij het
gevoel in een uitzonderingspositie te
verkeren. Dit snap ik niet helemaal.
WjJfcn eigenlijk?"
Naas^iaar drukke dagtaak is het raads-
werk voor mevr. Bogaards een interes-
sante afwisseling. Vele morgens vertrekt
zij reeds om half acht vanuit de Galgen-
goorweg richting Utrecht (ook werkt zij

). In Utrecht vervult ze aan de

rechtbank de funktie van gerechts-
auditeur. "Ik maak vonnissen in kort
geding zaken", zo verduidelijkt zij.

Opleiding
Geboren te Rotterdam, studeerde mevr.
Bogaards, na de middelbare school ge-
volgd te hebben, aan de Universiteit van
deze stad. De studie was binnen de vier
jaren voltooid. In 1971 op 23 jarige
leeftijd was zij reeds advocaat.
Vennootschappen, binnenvaart, dat
waren onder andere zaken waar zij zich
in die periode mee bezig hield. Omdat
een advocaat nooit een eindbeslissing
kan nemen, vond zij het na vier jaren
welletjes en stapte mevr. Bogaards over
naar de rechterlijke macht. Gedurende
enkele jaren volgde zij hiertoe een oplei-
ding. In deze periode was zij l jaar grif-
fier in Arnhem en was zij anderhalf jaar
werkzaam als officier van justitie. In
deze funktie had zij o.a. veel te maken
met winkeldiefstallen. "Een leerzaam
onderwerp."

Verenigde Naties
De laatste twee jaren van de opleiding
gaan de meesten in de advocatuur. Dat
was in dit geval voor mevr. Bogaards
niet nodig. Wel liep zij op eigen verzoek
drie maanden "buitenstage". Deze
periode heeft zij wel als gBraeest interes-
santste ervaren. Voorge^lgen door de
Nederlandse Vrouwenraad, werd mevr.
Bogaards lid van de Nederlandse dele-
gatie in de Verenigde Naties.
"Ongelooflijk zo'n inj^uut dat het
welzijnsprobleem van Bwereld pro-

beert op te lossen. Wederzijds toont
men hier veel respekt voor elkaar. Voor-
namelijk heb ik de internationale econo-
mische samenwerking gevolgd en heb ik
mij bezig gehouden met zaken zoals
"De Derde Wereld". In december '78
kwam zij naar Nederland terug, waarna
mevr. Bogaards per l februari 1979 in
Utrecht werd benoemd.
Vorig jaar werd zij door de VVD op de
kandidatenlijst voor het Europese parle-

ment geplaatst. "Voor een dergelijk
parlement heb ik veel belangstelling
omdat ik weet dat je een heleboel pro-
blemen alleen maar op kunt lossen in
internationaal verband", zo luidt haar
opvatting. Mevr. Bogaards werd echter
net niet gekozen. Voor Vorden wellicht
gelukkig want nu kan zij haar kennis en
ervaring via de gemeenteraad in dienst
stellen van de gehele Vordense gemeen-
schap.

Voetbalvereniging Vorden huldigde leden
Deels doordat er in Vorden diverse
dingen tegelijk plaats vonden en deels
door te geringe publicatie van de vereni-
ging zelf, was de jaarlijkste feestavond
van de voetbalvereniging "Vorden" die
in hotel Bakker werd gehouden, matig
bezocht.
Voorzitter Fred Schar renberg zei in zijn
openingswoord er alle vertrouwen in te
hebben dat de verschillende elftallen aan
het eind van het seizoen voor goede
klasseringen zullen zorgen. Nu trainer
Henk Spikkert heeft aangekondigd
"Vorden" aan het einde van de compe-
titie te willen verlaten, is het bestuur
druk doende een goede opvolger te
vinden. "Wij hebben al enkele kontak-
ten gelegd", aldus Scharrenberg.

Vervolgens ging hij over tot de huldi-
ging van een negental leden die 25 jaar
of langer lid zijn van de vereniging. Dit
zijn G.W. Eyerkamp, W. Kuiper, W.
Buunk, J. Lindenschot, J. Bosch, L.
Rouwenhorst, A. Nijenhuis, M. Roth-
man en A. Velhorst. Van dit negental
spelen Ab Nijenhuis, Rinus Rothman en
Ab Velhorst nog wekelijks hun partijtje
in competitieverband mee.
Voorzitter Scharrenberg speldde de
jubilarissen de zilveren speld op de
revers; de echtgenotes van de jubila-
rissen kregen bloemen aangeboden.

Pronkzitting'' De Deu rdreaj ers'
werd groot succes
Het carnavalsjaar van "de Deur-
dreajers" is zaterdagavond ingezet met
een grote pronkzitting in de prinselijke
residentie zaal Schoenaker. De
stemming was als vanouds uitstekend en
dit belooft wat voor het aanstaande
grote carnaval 1980. Vooral de wijze
waarop "de Deurdreajers" het geheel
hadden voorbereid en hebben gepresen-
teerd was mede een factor voor het wel-
slagen.

Prins Gerardo de Eerste, de nieuwe
machthebber van de vereniging presen-

teerde de avond op vlotte en carnava
leske wijze. Een van de hoogtepunten
van de avond was het optreden van de
Dansmarietjes, die zelfs enkele malen in
verschillende creaties op de planken
kwamen. Hieruit bleek tot welke resul-
taten maandelange oefening kan leiden.

Ook de instructrice mevr. Edda Brand
verzorgde een bijzonder geslaagd solis-
tisch optreden, waaruit duidelijk haar
kwaliteiten als kampioene naar voren
kwamen.

9 De Hofliederentafel bracht het wel en
wee over het afgelopen jaar op muzikale
wijze naar voren en zongen samen met
de aanwezigen vele carnavalschlagers.
De Hofkapel vormde het muzikale ele-
ment en begeleidde met eigen compo-
sities en bekende melodieën deze pronk-
zitting.

Hoogtepunt was ook het optreden van
het "Russisch Ballet", onder leiding
van mevr. Brands, met onder meer solis-
tisch optreden van Gregor Kasporimitz.
Naast bekende werken hadden zij een
oud-Russische volksdans op hun reper-
toire, de "sachoploertanosch".

De beide buutreedners "d'n naober uut
Zöwent" en "d'n dreugen uut Harre-
veld" waren in topvorm en boekten

groot succes. Na afloop werd een
geslaagd Deurdreajersbal gehouden tot
in de kleine uurtjes.

Zondagmiddag werd er voor de jeugd
een kleurenfilm vertoond in zaal Schoe-
naker, getiteld "Torn & Musette". Al
met al een goede start voor de a.s.
carnavalsdagen.

Verkoop kinderpostzegels
De Vordenaren hebben veel kinderpost-
zegels gekocht, maar zij bleven ook niet
achter bij de verkoop van kerst- en
nieuwjaarskaarten.
Het kinderpostzegel-comité zegt u daar
hartelijk dank voor!
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DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen
• COUPONS TAPIJT EN GORDIJN-

• BADEN EN WASTAFELS

• AANBOUWKEUKENS div. uitvoeringen

• WAND-EN VLOERTEGELS

B KEUKENBLOK* spotprijzen

B BOORMACHINES ENZ.
merken Bosch, AEG en Skill

SCHOOLSTRAAT 6-8, VORDEN

Restanten en
2e keus
verkoop van
BALAMUUR POON
14, — per meter nu

VINYL WANDBEKLEDING
18, — per meter nu

nu per rol

COUPONS TAPIJT DIVERSE PRIJZEN

WASTAFELS
van 48,— nu

WANDTECELS
per vierkante meter vanaf. 10,-
Ladders, open haarden, zltbaden,
meubelstoffen, balastores, tuin-
stoelen

Restantenhal
ZUTPHENSEWEG 23 NAAST DE VIVO

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA;

Wlnterkost
lekker en voordelig

rookworst
GROF EN FIJN

gemaakt volgens eigen
recept door:

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

AAAAAAAAAA^

OPRUIMINGSUITSCHIETER

Denim- en tinneroy
pantalon
uitlopende pijp, nu voor

25,- • 29,-
Modecentrum

9 Volkoren of bruin brood
Q is het gezondste ontbijt.

WARME BAKKER

OPLAAT «
BAKT HET VOOR U, TEL. 1373 O

weekendreklame:
Oboterkoek / appeltaart je

assurantiën

de Heurne 27
Hengelo Gld

Telefoon 05753-1800

VERZEKERINGEN/PENSIOENEN
HYPOTHEKEN/FINANCIERINGEN

Herscholing
danslessen
door dansschool

HOUTMAN
in ballroom, latin en^fco, vanaf 17 jaar voor
verloofden en gehuwden. Kleinere klubs, betere
lessen! Inschrijfgeld f 5,— p. p.

Laatste inschrijving op 19 januari in het Dorps-r
centrum te Vorden van 19.00—20.00 uur.

Zojuist ontvangen, mooie sortering

BROMMER- EN
VRUETIJDSJACKS
ook grote maten
reeds vanaf

Pa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)

Start van de grootscheepse
winteropruiming bil

Modecentrum

Ruurlo

Nu kopen is veel geld verdienen

In onze kinderafdeling

20 - 50% korting
op manteltjes, jacks, coats, jurkjes, rokjes en blouses.
Ook op de Barbara Farber-kollektie.

10% korting
op niet afgeprijsde artikelen.

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten

Het hangt weer
uooruklaar...
komt u maar!

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Wist u
dat u bij ons voor alle soorten
REPAF^E, AUTOMATISATIE EN
MECH "SATIE terecht kunt?

Mechanisatiebedrijf IVICllICVBIO
Koningsweg 18, Haflfclo G., telefoon 05753-1399

Ontbijtkoek
met echte honing

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld • Zutphen

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

Tel. 05750-13813

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

Nieuwe overjarige brommers:
Kreidler, Zündapp, Puch, al-
les 4 versnellingen, scherpe
prijzen.
FA. SLOTBOOM, Kieften-
dorp 11, Hengelo (Gld.)

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

A.s. dinsdagmiddag 22 januari zijn wij

gesloten
wegens beursbezoek.

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN

Automatisch sparen..,
zeg ik nog

tegen Bernhard,
wat een prima idee

eigenlijk!
Ook iets vooru?

Informeer
bij de Rabobank

in de buurt.

Rabobank
Automatisch uw spaarbank.

0019



Grote balans
opruiming CONFECTIE EN MODE

BIJ DE GROTE MATENSPECIALIST

japonnen
mantels
rokken en blouses en ook
in de stof f enaf deling

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Zie vooral tijdig onze etalages,
want nog nooit was de mode

zo voordelig.

Tot 50% op de toonaangevende
heren-, dames- en kinderkollektie.

Snelle modekijkers worden bij
Van Lochem vlugge modekopers

De opruiming begint 17 januari a.s.

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Aanvang 17 januari

van jacht- en sportartikelen

voetbalkousen
Tennlsschoenen

JOCkS vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

Rijbroeken
Damespantalons
Herenpantalons

ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
^ VORDEN

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 jaar volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA Coronna 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs.. .1977
TOYOTA Corolla 1200E 1978
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1976/1978
TOYOTA. nov. 1976
SIMCA 1102 LX Special 1978
SIMCA 1308 GT 1977
FIAT 132 GLS 1975
OPEL KADETT City nov. 1978
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd 1976
MERCEDES 200B 1979

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G),
Vorden, Huur/o en Zieuwent

Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle

Muziekvereniging
Concordla

nieuwjaars-
concert

in samenwerking met
de Stichting Dorpscen-
trum.

Zondag 20 januari aanvang
11.30 uur in het Dorpscen-
trum

Sigarennvagazijn
„DEOLDEMEULLF,"
Nu ook voor

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

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Wij maken van oud
weer nieuw

- slaslsf ralcn
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

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

maandagmorgens gesloten
woensdagmiddag* ook geopend
de opruiming begint
donderdag 17 januari

Wij zijn gestart en met de
afwerking bezig.

Komt u gerust een kijkje nemen in onze
geheel nieuwe •

(
rijwiel- ;
speciaalzaak

Reind Zweverink
lekink 8, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-2888

Koop bij de man,
die ook repareren kan

Gevraagd:
STRATENMAKER
OF AANKOMEND
STRATENMAKER

A. BIJENHOF
STRATENMAKERSBEDRIJF

Bovenstraat 5, Bronkhorst
Telefoon 05755-1944

Grandioze opruiming
Donderdag 17 januari starten wij met onze
grote opruiming.

Prijzen tot 60% korting
Zie onze etalage

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden

t/w wynspeciaalzaak
voor kwaliteitswijnen

BORDEAUX RISSEAU 1976
per fles

COTES DU VIVAPAIS
rode wijn uit het Rhönegebied, per fles.

JAGERSCHOPPEN
frisse witte Duitse wijn, 2 liter voor....

6,95

4,95

10,-
RESTANT
EGRI BIKAVER STIERENBLOED
2 voor..

VINOTHEEK - SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

10,-
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Politie viste achter de bomen Heren van Dash ronde verder in bekercompetitie

De Vordense rij vereniging "De Graaf-
schap" heeft een druk en bewogen
dagje achter de rug. Al geruime tijd zit
deze vereniging te springen om een
buitenmanege. Vele gesprekken met het
gemeentebestuur. Schot zat er echter
niet in.
Gelukkig voor "De Graafschap" heeft
men intussen een geschikt stuk grond
gevonden aan de Hamelandweg. Wel
dienden er eerst een aantal bomen
gekapt te worden. "Als jullie de voor-
malige manege aan de Kiefskamp her-
inplanten dan mogen jullie de bomen
aan de Hamelandweg wel kappen", zo
luidde ongeveer de inhoud van de brief
die "De Graafschap" op 5 december j.1.

kreeg toegezonden van Staatsbos-
beheer. Wel diende men met het kappen
te wachten tot 5 januari aangezien een
afschrift van de brief naar de gemeente
was gestuurd en de gemeente verplicht is
binnen deze termijn te reageren.
"Ondanks ons aandringen liet de
gemeente echter niets van zich horen
dus zijn wij zaterdagmorgen begonnen
met het kappen van de bomen. Het
gemeentebestuur kwam hier achter en
stuurde ons de heer Beekman van
gemeentewerken op ons dak. Deze vond
het brutaal wat wij deden en zei de
politie te zullen sturen. Wel, 'twee en
half uur later kwam de politie inderdaad
en gelastte ons te stoppen met het

kappen van de bomen. Dat hoefde in
feite al niet meer, want de laatste bomen
waren juist gekapt. Hoe het nu verder
zal aflopen weet ik niet. Wij zijn er in
ieder geval van overtuigd korrekt gehan-
deld te hebben", aldus vertelde ons Ben
Wagen voort, bestuurslid van de rij-
vereniging "De Graafschap".

Naschrift redactie: Bij nadere infor-
matie is ons door burgemeester Vunde-
rink medegedeeld, dat geen termijn van
één maand was genoemd, doch een
termijn van twee maanden en dat deze
termijn nog niet verstreken was.
Blijkbaar is men toch te snel geweest
met het kappen van de bomen.

Voorzitter Bielderman tijdens jaarvergadering:

"De Graafschaprijders",
een vereniging in de breedte"
"Ik heb het als voorzitter van "De Graafschaprijders" erg gemakkelijk.
Iedereen, zowel in het bestuur als commissie, staat voor zijn taak. De
vereniging funktioneert goed. Binnen de club is een enorme band aan-
wezig. "De Graafschaprijders" is een vereniging in de breedte. Het is
alleszins de moeite waard om van deze vereniging lid te zijn." Deze woor-
den werden gesproken door voorzitter W. Bielderman, tijdens de jaar-
vergadering van de club, welke in Hotel Bloemendaal werd gehouden en
waarvoor de belangstelling van de zijde der leden wat tegen viel.

De heer Bielderman wees erop dat "De
Graafschaprijders" door haar vele akti-
viteiten flink aan de weg timmert. Hij
vertrouwde erop dat het met het ver-
krijgen van vergunningen in Vorden net
als in voorgaande jaren goed zal gaan.
Sekretaris Jan Slagman, die vervolgens
het woord verkreeg, had ruim anderhalf
uur nodig om de leden uit de doeken te
doen wat er zich het afgelopen jaar alle-
maal op motorsportgebied binnen de
vereniging heeft afgespeeld. En dat was
heel wat. De vereniging telt momenteel
418 leden. Vooral de laatste vijf jaren is
dit aantal gestegen mede door de
aanwas van een aantal jeugdleden.
Frans Notten werd in 1979 bij de
betrouwbaarheidsritten kampioen van
Nederland in de klasse junioren boven
250 cc. Dank bracht de sektretaris aan
de plaatslij ke overheid en politie voor de
medewerking die de club altijd
ondervindt. "Op onze beurt proberen

wij de geluidshinder zoveel mogelijk in
te dammen", aldus Slagman. Waar-
schijnlijk zal "De Graafschaprijders"
de organisatie van een nationale jeugd-
trial in 1980 ten deel vallen.
In het jaarverslag werden de overleden
leden D. Boersma, Th. Eckhardt en H.
Regelink herdacht. Uitvoerig werden de
verschillende aktiviteiten zoals crosses,
oriëntatieritten, betrouwbaarheidsrit-
ten, grasbaanraces, trials, etc. gememo-
reerd. Ook aan de KNMV
kampioensrit, welke samen met "Sport
& Vriendschap' uit Lochem werd
georganiseerd, werd ruime aandacht
geschonken. Penningmeester D.J.
Rouwenhorst merkte in zijn jaarverslag
op dat de vereniging er financieel
gezond voor staat. Voorzitter Bielder-
man werd deze avond herkozen. In
plaats van A. Wolsheimer, die zich niet
meer herkiesbaar stelde, werd de heer B.
Horsting gekozen.

Jubilerende muziek-
vereniging Sursum Corda
geeft 4 uitvoeringen
De Christelijke muziekvereniging "Sur-
sum Corda", die op 11 november 1930
werd opgericht hoopt dit jaar haar 50
jarig jubileum te vieren.
Het muziekkorps heeft in de loop van
deze 50 jaar zeer goede met minder
goede tijden afgewisseld. De laatste 10
jaren mag het korps zich in een enorme
belangstelling verheugen niet alleen
door het aantal donateurs en belang-
stellenden voor de uitvoeringen maar
ook vooral wat het ledenaantal betreft.
Zo werd in 1970 een drumband aan het
korps toegevoegd, hetwelk 20 leden telt
en kwam er in 1973 een majorettekorps
bij met 35 leden. Ook breidde het
muziekkorps zich aanmerkelijk uit n.l.
van 20 naar 60 leden. Resultaten bleven
dan ook niet uit en op de concoursen
werden diverse malen eerste prijzen be-
haald waardoor het korps door twee
opeenvolgende promoties in 1975 en in

1977 thans uitkomt in de afdeling uit-
muntendheid.
In verband met het jubileum zullen er
dit jaar een aantal aktiviteiten plaats
vinden met o.a. een groot marsconcours
met défilé op 13 september. Diezelfde
dag zal 's avonds een concert gegeven
worden door het alom bekende en op
hoog niveau spelende Nationale Jeugd-
korps van de Nederlandse Federatie van
Christelijke Muziekbonden.
De officiële herdenking en viering van
het 50 jarig bestaan zal in november
gehouden worden. Als start van dit
jubileumjaar zullen er 4 uitvoeringen
gegeven worden en wel op l, 2, 8 en 9
februari in het Dorpscentrum.

Gesteund door de enorme belangstelling
van de laatste jaren heeft het bestuur ge-
meend ook dit jaar weer 4 avonden te
moeten plannen zodat een ieder in de
gelegenheid gesteld wordt om één van
deze avonden te komen. De toegang is
gratis, al moet men wel zorgen voor een
entreekaart. Deze kunnen afgehaald
worden op maandag 21 en dinsdag 22

jaflvi in het Dorpscentrum. De
uitvoeringen zullen alle onderdelen aan
meewerken, t.w. muziekkorps, drum-
band, mini- en majorettekorps. Na de
pauze wordt het programma gevuld met
tonjjd of een conferencier. Evenals
vd^Pjaar beloven het ook nu weer
mooie avonden te worden van klank,
kleur, spel, show en ritme.

Jan Bioemendaal
aan vooravond
wereldreis per motorfiets
Jan Bloemendaal uit Vorden geeft het
niet op. Over een paar weken start hij
zijn gloednieuwe Yamaha voor het
maken van een wereldreis. Dat deed hij
veertien maanden geleden ook. Toen
vertrok hij echter per fiets.
De reis is echter niet geworden wat Jan
er zich van had voorgesteld. Aanvanke-
lijk lag het in de bedoeling dat hij samen
met zijn metgezel uit Drente een paar
jaar weg zou blijven. Het werd een half
jaar.
"Het was een reis met ontzettend veel
pech. Het begon al in Joegoslavië toen
mijn fototoestel van de fiets viel. Kapot.
In januari heb ik toen pas de eerste
foto's kunnen maken", zo vertelt Jan.
In Syrië opnieuw pech. Hij zakte door
het achterwiel. Een ander wiel was niet
direkt voorhanden. Wat een ellende.
Tot overmaat van ramp kreeg Jan in
Pakistan bloedvergiftiging. Wel gelukte
het hem om in dit land een fiets op de
kop te tikken, die hij later weer ver-
kocht. Ook ontstonden er bepaalde
spanningen tussen Jan Bloemendaal en
zijn metgezel. "Dat kwam echter
doordat mijn medereiziger vlak voor
ons vertrek verkering kreeg. Zijn meisje
kwam op gegeven moment over, waarna
zij beiden het vervolg van een 'wereld-
reis' niet meer zagen zitten.
Jan Bloemendaal besloot toen ook maar
om naar Nederland terug te keren.
Alvorens hij voet op Schiphol zette had
men hem drie dagen op Cyprus vast
gehouden omdat hij niet genoeg geld bij
zich had. De Cyprioten zetten hem ver-
volgens op het vliegtuig naar Israël. Via
Turkije keerde hij uiteindelijk in Neder-
land terug.
De afgelopen tijd heeft Jan zich bezig
gehouden met de voorbereidingen voor
opnieuw een 'wereldreis'. Waarom?
"Omdat", zo zegt hij lachend, "het
bloed kruipt toch waar het niet gaan
kan." Vastomlijnde plannen waar de
reis ditmaal naar toe gaat heeft hij niet.
"Het zal wel ongeveer dezelfde richting
uitgaan als mijn vorige reis. Australië is
evenmin uitgesloten." Hopelijk kan Jan
Bloemendaal ditmaal Vrouwe Fortuna
als duo-passagier meenemen!

De heren van Dash hadden het wel erg gemakkelijk in de eerste bekerronde. Bij gebrek aan twee belangrijke aanvallers, Wim
Lubbers en Henk Lieverdink, kwam de Dash-ploeg niet uit in zijn sterkste opstelling. De tegenstander Lettele was pas uit de
eerste klas gedegradeerd, zodat Dash, dat pas was gepromoveerd naar de promotieklas, het toch nog gemakkelijk aan moest
kunnen. En zo ging het ook. Lettele bleek geen tegenstander van betekenis en Dash kon de wedstrijd met 3-1 in haar voordeel
beëindigen. Elke volgende ronde zal de heren meer moeite gaan kosten en is het wel een vereiste, dat de maximale sterkte in het
veld wordt gebracht. Deze eerste ronde is in ieder geval binnen.

Dames van Dash kunnen beter
De tweede op de ranglijst van de lopen-
de competitie in afdeling 3 C van de 3e
divisie van de Nevobo was zaterdag in
Vorden de gast van de damesploeg van
Dash. Het was Heyendaal, studenten
van de universiteit van Nijmegen. De
dames van Dash namen in de eerste set
het heft in handen. Er werd werkelijk
superieur volleybal gespeeld. Maar na
de eerste set, die door Dash overtuigend
met 15-6 werd gepakt, was het gedaan.
Het ontbrak de ploeg weer aan moed,
brutaliteit en voldoende aktie. Vanaf de
tweede set was de opvang in het achter-
veld niet safe meer, zodat passes
onzuiver werden. Kwam de pass nog
menig keer wel goed door, dan werd de
set-up te scherp aan het net gegeven.
Bovendien kon Dash geen antwoord
vinden op de aanval van Heyendaal
door het midden. Deze aanvalster sloeg
steeds langs het blok, dat merkwaar-
digerwijs in de eerste set aan Dash-zijde
wel op zijn plaats stond. Hoewel met
name in de 3e en 4e set Dash regelmatig
bijtrok en zelfs af en toe behoorlijk
vóór stond, kon Heyendaal het spel
helemaal aan zich trekken, hoewel de
ploeg uit Nijmegen helemaal niet impo-
neerde. Het werd in de 2e t/m 4e set
achtereenvolgens 5-15, 9-15 en 10-15.
De dames van Dash moeten zich
mentaal trainen, waardoor ontspan-
nener en brutaler gespeeld kan worden.
Kwaliteit is er voldoende in huis.

Overige uitslagen
j.jun.: Isala -Dash 0-3, Dash - Hansa b
2-1; dames beker district: VIOS - Dash 2
3-0.

Programma
zaterdag 19 januari Vorken: j.jun. Dash
-Bruvoc, j.asp. Da.^pt - Hansa b,
m.asp. Dash a - ABS a, j. asp. Dash b -
SVS c, m.asp. Dash b -Epse c, m.asp.
Dash c - Hansa e.

Vorden en Bekv^l winnaars
touwtrekken in Loenen
In manege de Dalenk te Loenen werd
zondag het tweede indoortoernooi van
de wintercompetitie touwtrekken licht-
gewichtklasse gehouden. Bij de start om
tien uur 's morgens kon de heer H. Ver-
velde (voorzitter van de EHTC, welke
vereniging uit Eerbeek dit evenement
mede organiseerde) liefst twintig teams
verwelkomen.
Vooral werden de ploegen voor de A- en
B-poule gewogen, waarna de indeling
volgde. In de A-poule waren het Henge-
lose Bekveld en Vorden aan elkaar ge-
waagd en eindigden beide bovenaan met

11 punten. Na beslissing won Bekveld
de beker. De eindstand in de A-poule
was: 1. Bekveld 13 p, 2. Vorden 11 p, 3.
Noordijk, 4. Erichem 6 p, 5. Oosterwijk
4 p, 6. Warken 2 p, 7. Bathmen O p.
In de B-poule kon Vorden de concur-
rentie voor blijven en werd (evenals
onlangs in Bathmen) ongeslagen win-
naar. Om de tweede en derde plaats
moesten Oosterwijk en Eibergen nog
"slag" leveren; Oosterwijk won. Eind-
stand: 1. Vorden 12 p, 2. Oosterwijk 11
p, 3. Eibergen II 9 p, 3. Eibergen I 6 p,
4, Erichem II 4 p, 5. Vorden II 2 p, 6.
EHTC O p.
In de overgangsklasse (16-17-18 jarigen)
toonde Vorden zich opnieuw ongenaak-
baar en won met tien punten. Verdere
uitslag: 2. Edam 9 p, 3. Amstelveen 7 p,
4. EHTC 4 p, 5. Oosterwijk 2 p, 6. Bek-
veld O p.
De wedstrijden stonden onder auspiciën
van de NTB, arbiters waren de heren
Ominkhof, Knoop en de Vries.
Mevrouw Brouwer en de heer J. Knoef
fungeerden als jurylid. De heer Knoef
reikte tegen l uur met een toepasselijk
woord de prijzen uit bestaade uit drie
bekers voor de A- en B-poule elk en
twee voor de winnaars uit de overgangs-
klasse.

Minivolleybaltournooi
Voor de jongsten onder de volleybal-
spelers is er afgelopen zaterdag weer een
tournooi gehouden.
Voor de volleybalvereniging Dash ver-
trokken zaterdagochtend 4 teams naar
Schalkhaar en 2 teams naar Hengelo.
De uitslagen zijn: jongens: Isala - Dash
a 3-15 en 3-15, Dash b - DVO a 6-15 en
6-15, Dash b - Hansa a 7-15 en 4-15,
Dash b - Hansa b 15-9 en 15-5, SVS -
Dash c 14-16 en 15-4, Isala - Dash c 4-15
en 1-15; meisjes: Dash a - SVS a 15-8 en
15-10, Dash a - Hansa 14-16 en 15-8,
Dash b - Hansa b 15-8 en 15-7., V en K -
Dash b 15-12, Epse c - Dash c 2-15 en 4-
15, Dash c - SVS e 15-11 en 15-5.
Het volgende tournooi wordt gehouden
op 9 februari te Eefde en Hengelo.

Waterpolo ZVV-Vorden
Het eerste herenteam van Vorden heeft
voor zijn doen zaterdagavond in
Vaassen een "kleine" nederlaag gele-
den. Met 13-0 zegevierde de aanstaande
kampioen ZVV. Na twee speelperiodes
was de stand "pas" 4-0. Toen zakte
Vorden konditioneel in elkaar en liep de
score op tot 13-0. De Vordenaren
hebben wel een nieuw rekord gevestigd
wat betreft het doelgemiddelde tot dus-
ver. Zeven goals voor en 105 tegen!

Waterpolo Dames Vorden
De dames van het Vordense waterpolo-
team hebben zaterdagavond de compe-
titiewedstrijd tegen WWV uit Winters-
wijk met 6-2 verloren. Bij de stand 3-0
scoorde Anneke Sikkens tegen.
Hetzelfde deed zij bij een stand van 5-1.
De heren II van Vorden verloren met 6-0
met de Genten. De meisjes aspiranten
verloren met 5-2 van koploper Twello.

Onderlinge damcompetitie
Vordense damclub
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub werden de volgende
wedstrijden gespeeld: Grotenhuis-v.d.
Schaaf 1-1, Ruesink-Masselink 2-0,
Nijenhuis-A. Wassink 0-2, Slutter-
Hoekman 1-1, Esselink-Sloetjes 2-0,
Hoenink-Hulshof 2-0, Eckringa-
Wentink 2-0, Hiddink-Brummelman 2-
0, ter Beest-Rossel 1-1.
Jeugd: J.Dijk-E.Brummelman 2-6,
N.de Kier k-W. Rietman 0-2, R.
Brummelman-H.Dijk 2-0, F.Rouwen-
horst-E.te Velthuis 0-2, J.v.d. Kamer-
D.Hoekman 1-1, R.Bruinsma-B. de
Jonge 2-0, G.Brinkman-H.v.d.Kamer
2-0, W.Hulshof-B.Masselink 0-2,
M.Boerkamp-P.Besselink 0-2, B.Voort-
man-R.de Beus 2-0, M.v.Burk-
B.Hoetink 2-0, R.Lichtenberg-R.Bulten
0-2, J.Hoppen-R.Slutter 0-2,
H.v.Langen-E.Hengeveld 2-0, R.Mul-
link-H.Berenpas 0-2, B.Nuesink-J.Kuin
0-2, R.Lichtenberg-J.Kuin 0-2,
B.Hoetink-M.Boerkamp 2-0, R.de
Beus-J.Kuin 0-2, M.v.Burk-H.Berenpas
2-0, W.Hulshof-R.Slutter 2-0,
R.Lichtenberg-R.Mullink 2-0, B.Voort-
man-B.Nuesink 1-1, B.Masselink-
J.Hoppen 2-0, R.Bulten-P.Besselink 2-
0, M.v.Burk-M.Boerkamp 2-0,
E.Hengeveld-H.Berenpas 2-0, B.Mas-
selink-H.v.Langen 0-2, J.Hoppen-R.de
Beus 2-0, J.Kuin-B.Heutink 2-0.

Programma s.v. Ratti
Afd. zaterdag: Erica l - s.v. Ratti l, s.v.
Ratti 2 - DZC 68 3, s.v. Ratti 3 - Almen
6. Afd. jeugd: s.v. Ratti Al - Eerbeekse
Boys Al, SCS BI - s.v. Ratti BI, s.v.
Ratti B2 - sp. Brummen B2. Afd.
zondag: s.v. Ratti l - Socii l, Eerbeekse
Boys 6 - s.v. Ratti 2, s.v. Ratti 3 -
Baakse Boys 4, s.v. Ratti 4 - SHE 6.
Afd. dames: s.v. Ratti l - Puck 2, Halle
l - s.v. Ratti 2.

Voetbalprogramma Vorden
Witkampers l - Vorden l, Vorden 3 -
Hercules 3, Bredevoort l - Vorden 4,
Erica 8 - Vorden 5, Warnsveld 5 -
Vorden 6, Vorden 7 - Sp. Brummen 5,
Vorden 8 - Eerbeekse Boys 7.

10.000 ste maaltijd
"Tafeltje-dekje"

Toen bijna vier jaren geleden een aantal
dames afkomstig van de Vordense
afdeling van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, KPO en NCVB,
bijeen kwamen om het projekt
"Tafeltje-dekje" op te zetten, had men

geen flauw idee dat dit initiatief zo aan
zou slaan.
De bedoeling van "Tafeltje-dekje" is
om bijvoorbeeld bejaarden of mensen
die juist uit het ziekenhuis komen en die
niet in de gelegenheid zijn hun eigen
potje te koken, de warme maaltijd aan
huis te bezorgen.
In de keuken van het bejaardencentrum
"De Wehme" worden de maaltijden

bereid. Elke dag verzorgen twee dames
het wegbrengen. Per week worden er
zo'n 90 maaltijden "afgeleverd". Dins-
dagmiddag werd de 10.000 ste maaltijd
bezorgd bij de fam.Nijenhuis, Wilhel-
minalaan 2. Het streven is steeds
geweest om de prijs populair te houden.
Tot dusver zijn de dames hier uitstekend
in geslaagd, want momenteel kost een
warme maaltijd ƒ 6,50 per persoon.



Verhoging AOW en AWW
Met ingang van l januari 1980 gaan de uitkeringen krachtens de Algemene Ouder-
domswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet als volgt omhoog:

AOW bruto per maand

Gehuwden
Ongehuwden

AWW

van ƒ 1383,50 tot ƒ 1414,23
van/ 944,50 tot ƒ 983,82

bruto per maand

Weduwen met kinderen
Weduwen zonder kinderen
Wezen tot 10 jaar
Wezen 10 t/m 15 jaar
Wezen 16 t/m 26 jaar

van ƒ 1383,50 tot ƒ 1414,23
van/ 944,50 tot ƒ 983,82
van/ 306,00 tot ƒ 314,82
van/ 449,50 tot ƒ 472,23
van/ 586,00 tot ƒ 629,64

Tevens zullen de inhoudingen (loonbelasting, ziekenfondspremie, AWBZ-
bijdrage) wijzigen. De betaling van de verhoogde bedragen zal eerst kunnen
plaatsvinden in februari.
In een aantal gevallen zal in januari tengevolge van een wijziging in de loonbelas-
ting het netto-bedrag afwijken van hetgeen in december 1979 werd betaald. De
berekening wordt vermeld op het betalingsstuk.

Van de zijde der uitvoeringsorganen wordt bij deze gelegenheid tevens, ter voor-
koming van teleurstelling, de aandacht van belanghebbenden gevestigd op de wet-
telijke mededelingsplicht.
Deze houdt in, dat men van elke wijziging in de omstandigheden, die tot verlaging
of intrekking van het pensioen of van de uitkering kan leiden, binnen 14 dagen
schriftelijk kennis dient te geven aan het orgaan, dat de uitkering heeft toegekend
(Sociale Verzekeringsband of Raad van Arbeid).
Dit kan onder meer gelden wanneer de echtgenote van een AOW-gerechtigde over-
lijdt; wanneer de gepensioneerde gescheiden van zijn echtgenote gaat leven;
wanneer een weduwe met AWW-pensioen hertrouwt of niet langer een ongehuwd
kind beneden 18 jaar heeft.

Te veel betaald pensioen kan worden teruggevorderd:
• als de pensioengerechtigde zijn mededelingsplicht niet is nagekomen;
• als hij onjuiste inlichtingen heeft verstrekt;
• als hem duidelijk moet zijn, dat hij te veel ontving.

(het bovenstaande delen wij u mede op verzoek van de Sociale Verzekeringsbank
en de Vereniging van Raden van Arbeid.)

Tentoonstelling RPKV
Op 11, 12 en 13 januari had de
R.P.K.V. te Ruurlo een kringtentoon-
stelling van hoenders, konijnen, sier-
duiven en watervogels.
Leden van de P.K.V. alhier behaalden
daar fraaie successen.
Af d. grote hoenders: H. J. Rietman met
Barnevelder haan, oud, l ZG; haan,
jong, G; Leghorn zwart, hen, oud, l
ZG; Leghorn patrijs, hen, oud, l ZG en
G; haan, jong G; Zilver Brakel, haan,
jong 1G; hen, jong, 1G, 2G, 3G; Rhode
Island Red, hen, oud, l G en 2G; haan,
jong, 1ZG, hen, jong, 1ZG.
Af d. dwerghoenders: H. J. Rietman:
Barnevelder kriel, haan, oud, 1ZG.
G.W. Tragter: Minorca kriel, haan,
jong, 1ZG; hen, jong 1ZG.
Afd. konijnen: H.J. Rietman:
Lotharinger zwart, ram, oud, 1ZG;
Witte Nieuw-Zeelander, ram, jong,
1ZG; Lotharinger dwerg blauwgrijs,
ram, oud, l ZG.
Afd. Sierduiven: H. Doornink:
Valkenet doffer, oud, l ZG, 2G, 3G en
G.

Gert en Hermien
zingen in Ruurlo
Gert en Hermien komen woensdag 23
januari a.s. zingen in de Nederlands
Hervormde Kerk in Ruurlo. Zij doen
dat tijdens een evangelie-dienst, waarin
ds. J.A. Malgo uit Hengelo (Ov) voor-
gaat.
Gert en Hermien waren nogal eens in
het nieuws. Eerst als vertolkers van het
populaire lied. Daarna, na een omkeer
in hun leven hoorden en zagen we via
radio en TV een andere Gert en
Hermien.
Dat in diensten, zoals deze, Gert en
Hermien geestelijke liederen zingen,
komt vele mensen ongeloofwaardig
voor. Toch doen zij nu niet anders
meer. Hun liederen gaan over de
bijbelse boodscahp, die ook hun leven
veranderd heeft. Zij trekken door het
hele land, met hun voorganger om
iedereen die wil, te laten horen, wat in
hun leven het belangrijkste is geworden.
Iedereen is van harte welkom, de
toegang is vrij.

Aantal inwoners per 31 dec. '79

Aantal inwoners
per 1 januari 1979 mannen: 3658 vrouwen: 3635 totaal: 7293

vermeerderd door
geboorten:
totaal:

elders geboren
behorende tot de
bevolking:
totaal:

gevestigden:
totaal:

verminderd door
vertrokkenen:
totaal:

overledenen:
totaal:

elders overleden
behorende tot de
bevolking:
aantal inwoners per
31 december 1979:

mannen: 16 vrouwen: 15 totaal: 31
3674 3650 7324

mannen: 24 vrouwen: 17 totaal: 41
3698 3667 7365

mannen: 127 vrouwen: 139 totaal: 266
3825 3806 7631

mannen: 127 vrouwen: 125 totaal: 252
3698 3681 7379

mannen: 23 vrouwen: 16 totaal: 39
3675 3665 7340

mannen: 17 vrouwen: 10 totaal: 27

mannen: 3658 vrouwen: 3655 totaal: 7313

l KNIPTIP
Een filmzon is
een welkome
lichtbrenger
voor wie binnens-
huis wil filmen.

Te koop: hooi en stjrp, Uit
voorraad leverbaar,
H. R. H. Eggink, Emmel-,
oord, Onderduikersweg 30c,i
N.O.P., tel. 05270-2701;
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

Te koop: noren maat 41.
Van de Logt, De Hanekamp
7, Vorden, telefoon 2923

Wiens pony mag 'n 13-jarig
meisje helpen verzorgen en
berijden op ponyklub?
Maaike de Waard, Beatrix-
laan 12, telefoon 2049

VoUeybalvereniging Dash kan
nog enkele jongens en meisjes
gebruiken voor het mini-
volleybal. Leeftijd 8 t/m 11
jaar. Aanmelden en inlichtin-
gen bij mevr. Aartsen, Stati-
onsweg 12, telefoon 1427

VoUeybalvereniging Dash kan
nog enkele jongens en meisjes
gebruiken voor het mini-
volleybal. Leeftijd 8 t/m 11
jaar. Aanmelden en inlichtin-
gen bij mevr. Aartsen, Stati-
onsweg 12, telefoon 1427

OPRUIMING
BEHANG 1980
Meer dan 200 soorten vanaf
50 cent per rol.
Natuurlijk bij schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden, te-
lefoon 05752-1523

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
,,De Olde Meulle"
Goeden niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 1S,5O
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„ Stender kasten''
een goede bol k na k
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa v d. Wal. Tel. 1301.

Hollands fabrikaat rijwielen
geheel kompleet in de verpak-
king ƒ 249,50; rijklaar ƒ 2*5,-
FA. SLOTBOOM, Kieften-
dorp 11, Hengelo (Gld.)

Donderdag 17 januari
begint onze grote
balansopruiming

KOOPJES OP ALLE AFDELINGEN

Heren ribbroeken 39,1
Schipperstruien 27,!
Herenvesten vanaf 29,1
Terlenka pantalons 29,1

Restanten overhemden 15,-/
Denim slips 2 stuks 11,-
Denim singlets 2 stuks 13, -
Ranellen overhemden 25,-

Damesrokken vanaf 19,1
Dames japonnen 49,(
Dames pullovers 12,!

Kinder ribbroeken 22,!
Kinder pullovers vanaf 1O,(
Kinder blousjes 12,!

Dames blouses vanaf 12,!
Dames pantalons v.a. 49,1
Dames pulli's 11,1

Kinderpullïs 1O,I
„Stapp"kousjes2p 8,!
Geruite blousjes 16,1

Dekbedovertrekken 49,1
Theedoeken
Jorzolino 2 stuks 9, •

Baddoeken
Jorzolino 2 stuks 15,1

Dames dusters vanaf 49,OO
Dames nachthemden
vanaf 19,OO

Patunette B.H/s 4,95

Kinder nachthemdjes 1O,OO
Kinderpyama's 17,95
Kinder ondergoed
Ten Cate 3 stuks 10,OO

KOOPJES KOOPJES KOOPJES

MODE EN TEXTIEL

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Voor het weekend:

kwarkpuntjes
Haal ze bij:

't winkeltje
In brood en banket
A.G. Schurink, Burg. Gal-
leéstraat 22, Vorden, telefoon
1877

Thuiswerk gevraagd o.a.
type- of schrijfwerk of inpak-
werk. Brieven onder nr. 1-1
buro Contact.

Jong stel zoekt woonruimte
omgeving Vorden/Hengelo G
Brieven onder postbus 53 let-
ter W in Hengelo G

Gratis af te halen: jonge
hond. H. Nap, Dolle-
mansstraat 11, Baak, telefoon
05754-467

Worden •
aanstaande

echtparen wel
goed voorgelicht?

Daar valt tegenwoordig
-dachten wij niet over te

klagen. Alleen als het aankomt
op het kiezen van verlovings- en

huwelijkskaarten ontbreekt er
soms nogal eens wat aan de

voorlichting'
Weest ü daarom verstandig

neem vóór de 'feestelijkheden
even de kleine moeite om hij

ons binnen te lopen en doe uw
keuze uit die prachtige stijlvolle

Kennemer
Kaarten
Kollektie.
Dikke boeken

• vol ideeën f n
tekstsuggesties
liggen voor u
klaar1

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden

DE

"VELDTjÖEK'

de
nostalgiezaah

van de
aehterhoeh

cn Do*tinch*mrn Ruurlo
Vcldhockscwtt II -l»

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
het juiste adres voor uw
huisslachtingen.
Dorpsstraat 32, Vorden, tele-
foon 05752-1470

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

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Te koop: droog open haard-
hout. Telefoon 6646

Te koop: garagedeur en een
hefbrug voor het lader^en los-
sen, op elke gewenste hoogte
Drukkerij Weevers B.V.,
Nieuwstad 12, Vorden, tele-
foon 05752-1404
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