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Echtpaar Nijenhuis-Bannink
vijftig jaar getrouwd

Jan Hendrik Nijenhuis en Johanna Bannink, wonende aan de Mosselseweg 7
onder Vorden zijn woensdag 12 november vijftig jaar getrouwd. Bruidegom Jan,
die op 11 juni 1910 op het zelfde adres werd geboren, was de enige zoon en zette
het gemengde landbouwbedrijf van zijn ouders voort. De plm. 7 ha grote "plaat-
se" behoorde vroeger tot het landgoed de Wildenborch, maar onder de toenmalige
eigenaar de heer Brands werd het aan defam. Nijenhuis verkocht.

De typisch langgerekte boerderij staat
bekend onder de naam de Kruusweg of
het Kranengoor. Jan Hendrik ging
vroeger dan ook op de Wildenborch
naar school onder meister Derksen.

Zijn vrouw Johanna (Hanna) komt van
Zwiep onder Barchem uit een gezin van
zes kinderen. Op 12 november 1930
werden zij door de "olde" Barendsen in
het Vordense raadhuis in de echt ver-
bonden. Uit het huwelijk werden drie
kinderen geboren, een zoon Gerrit
Hendrik die het bedrijf heeft

overgenomen en twee dochters die ge-
trouwd zijn en in Laren en Lelystad
wonen. Ze hebben een kleinkind. Jan is
gelukkig nog goed gezond en fietst
alleen met mooi weer. Hij helpt zijn
zoon met allerlei klusjes op de boerde-
rij. Bruid Hanna kan ook nog fietsen als
de beste, ze bereddert de huishouding
uitstekend en kan breien als de beste.

Op woensdag wordt het feest gevierd
met familie, vrienden, buren en kennis-
sen in zaal Schoenaker, 's Middags is er
gelegenheid tot feliciteren.

Geslaagde feestavonden
openbare dorpsschool
De feestavonden die de openbare school
uit het dorp gedurende twee avonden in
de grote zaal van het Dorpscentrum
heeft gegeven zijn uitstekend geslaagd.
Beide avonden bestond er voor dit feest
een flinke belangstelling van ouders,
oud-leerlingen enzovoort. Burg.
Vunderink en echtgenote, de wethouder
van onderwijs en de inspekteur van het
lager onderwijs waren eveneens aanwe-
zig.
De feestavond bestond uit twee
gedeeeltes. Voor de pauze de musical
"Jan Klaassen in Speelgoedland" en na
de pauze eveneens een musical getiteld "
Dokter Pompelmoes in groente en
fruit". Vergeleken bij andere jaren werd
er dit keer een andere formule
gehanteerd. Het programma voor de
pauze werd namelijk volledig verzorgd
door de leerlingen van de tweede klasse.
Met Jan Klaassen als de hoofdfiguur
werd een bezoek gebracht aan speel-
goedland. Er ontstonden allerlei verwik-
kelingen rondom de vraag wie nu eigen-
lijk de baas moest worden in dit land
vaKspeelgoed. De kinderen brachten de
musical op leuke wijze. Hetzelfde kan
gezegd worden van de leerlingen uit de
zesde klas. Ook hier allerhande toestan-
den rondom een groente- en fruitver-
koper dié door een vergissin van de
dokter zelf voor dokter moest gaan
spelen. Vanzelfsprekend kwam alles
weer op z'n pootjes terecht. De heer G.
Venhuis bracht de kinderen en onder-
wijzend personeel dank voor het
gebodene.

Wildenborchse bevolking
blij rmt hernieuwde Kapel
Het was vrijdagavond een drukte van
belang in de Kapel in de Wildenborch.
Dit gebouw werd deze avond namelijk
officieel geopend. Enthousiastelingen in
het buurtschap hebben op initiatief van
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Aan de orde komen de volgende pun-
ten.
1. Vergaderingen raadscommissies.
2. Verleende bouwvergunningen.
3. Inleveringsaktie landbouwbestrij-
dingsmiddelen.
4. Sneeuwruimen op trottoirs.

Vergadering raadscommissies
Commissie voor algemeen bestuur c.a.
op woensdag 19 november aanstaande
om 20.00 uur in de boerderij nabij het
kasteel. Aan de orde komt onder meer:
- Beroepschrift van B.H.A. Mullink,
Ganzensteeg 7 alhier, tegen opgelegde
herplantplicht van een bosperceel aan
de Hamelandweg.
- Benoeming plaatsvervangende leden
van de vaste commissie van advies voor
de bezwaar en de beroepschriften.
- Verkoop perceel grond op industrieter-
rein aan W.B. Kurz, alhier.
Commissie voor financiën c.a. op dins-
dag 18 november 1980 om 19.00 uur in
het Koetshuis, bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer:
- Wijziging van de uitkeringsverorde-
ning (6e wijziging)
- Subsidie restauratiekosten kasteel "De
Wiersse".
- Verlenen van een extra krediet voor de
aanschaf van een gymnastiekmat ten
behoeve van de openbare kleuterschool
"Het Kwetternest".
- Voorlopig vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar gewoon lager
onderwijs als bedoeld in artikel 55 ter
van de Lager-onderwijswet 1920 over
het jaar 1979.

Voorlopig vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar kleuteronderwijs als
bedoeld in artikel 47 van de Kleuteron-
derwijswet over het jaar 1979.
- Vaststelling maximum bedrag voor
aan te gane kasgeldleningen voor het
jaar 1981.
- Vaststelling maximum-krediet in re-
kening-courant bij de N.V. Bank voor
Nederlandse Gemeenten voor het jaar
1981.
- Verkoop perceel grond op industrie-
terrein aan W.B. Kurz alhier.
- Aankoop nieuwe vrachtauto voor ge-
meentewerken.
De commissie voor sport, cultuur,
jeugd- en algemene welzijnszaken verga-
dert op woensdag 19 november 1980 om
19.30 uur in het Koetshuis, bureau
gemeentewerken.

Voor de openbare commissievergade-
ringen gelden de volgende regels:
1. Het publiek kan zich tot 10 minuten,
onmiddelijk voorafgaande aan de ope-
ning van de vergadering, bij de voor-
zitter of de secretaris van de commissie
opgeven als spreker, onder opgave van
het agendapunt waarover men wil
spreken. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behandeling
van de eigenlijke 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 eenieder de stukken ter visie liggen
in zowel het gemeentehuis als in de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat.
Verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden
belanghebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het or-
gaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook de
door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van
de verleende bouwvergunningen treft U
onderstaand aan. Het indienen van be-
zwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een
bezwaarschrift binnen 30 dagen na de
datum van publikatie moet worden
ingediend.
Verleende bouwvergunningen:
Aan de heer U.G.M. Helmink, De El-
dersmaat 3, Vorden, voor het bouwen
van een wagenloods aldaar.
Aan de heer G.A. Regelink, Hengelose-
weg 16, Vorden, voor het vergroten van
een landbouwwerktuigenloods aldaar.
Aan de heer J. Gotink, Branden-
borchweg l, Vorden, voor het bouwen
van een kunstmestsilo aldaar.
Aan de heer J.W. Buunk, Almenseweg
2, Vorden, voor het verbouwen van een
woning aldaar.

Inleveringsaktie landbouwbestrijdings-
middelen:
19 en 20 november 1980. Inleveringsak-
tie landbouwbestrijdingsmiddelen. Van
de Stichting tot uitvoering van
landbouwmaatregelen, Gildemeester-

plein, Arnhem, tel. 085-629111,
ontvingen wij een bericht met de volgen-
de inhoud: "Boeren en tuinders kunnen
op 19 en 20 november 1980 -gratis- land-
bouwbestrijdingsmiddelen inleveren die
niet meer gebruikt -of niet gebruikt
mogen- worden. Welke middelen niet
inleveren!!
- natriumchloraat, methylbromide.
- spuitbussen, rook- en gasvormende
middelen.
- ledige emballage.
Wat moet u doen?
- inleveren in stevige plastic zakken.
Aangebroken en niet-aangebroken ver-
pakking in afzonderlijke zakken.
- duidelijk aangeven wat er in zit. Niet
herkenbare middelen worden niet inge-
nomen.
- geen middelen bij elkaar in één fles,
blik of doos doen.
Het gaat uitsluitend om landbouwbe-
strijdingsmiddelen (dus geen chemica-
liën of ander afval, vergiften, enz.)
Waar inleveren en wanneer?
U kunt op 19 en 20 november op ver-
schillende adressen terecht tussen 9-12
uur en 1-4 uur. Voor Vorden is het
dichtsbijzijnde inleveringsadres:
Gebouw Plantsoenendienst,
Haalmansweg l, Lochem.
Nadere informatie bij de districtsbu-
reauhouders, land- en
tuinbouwvoorlichters en handelaren in
bestrijdingsmiddelen.
Wij wekken belanghebbenden op aan
deze aktie mee te doen.

Sneeuwruimen op trottoirs
Met het oog op de komende winter staat
ons wellicht weer heel wat sneeuw en ijs
te wachten. Gelukkig wordt door veel
inwoners de sneeuw regelmatig van de
trottoirs voor hun panden verwijderd.
Een goede begaanbaarheid van de
trottoirs is voor veel mensen van groot
belang, met name voor bejaarden.
Derhalve verzoeken wij U om de
trottoirs ook dit winterseizoen weer
sneeuw en ijsvrij te houden. Voor
diegenen die hiervoor een klein duwtje
in de goede richting nodig hebben
wijzen wij op artikel 148 van de
Algemene Politieverordening, waarin
dit sneeuwruimen verplicht gesteld
wordt. Eveneens is het bestrijden van
gladheid door ijsvorming verplicht. U
wordt verzocht de sneeuw achter het
trottoir of naar de tuin te verwerken.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

de Kapelcommissie al enkele jaren gele-
den gereedschap ter hand genomen om
het gebouw uit te breiden en op te knap-
pen. De tweede fase van deze klus is dan
thans gereed gekomen. De voorzitter
van de kapelcommissie de heer A.G.
Mennink ging hier uitvoerig op in. Hij
memoreerde dat thans de grote zaal
(met een capaciteit van 200 personen)
geheel is opgeknapt. Nieuwe verlichting,
centrale verwarming en een schilder-
beurt.
De dames in de Wildenborch hebben
zich de afgelopen maanden evenmin
onbetuigd gelaten. Zo'n 50 vrouwen
zijn in de weer geweest met het maken
van lapjes. Dit borduurwerk is samenge-
voegd tot één groot wandkleed van 2 bij
1,5 meter. Mevrouw Staring onthulde
dit fraaie kleed, waarin het kasteel, de
school en de Kapel is verwerkt.
Mevrouw Staring maakte van de gele-
genheid gebruik om te vertellen hoe
destijds de kapel is ontstaan. Ds. Kra-
jenbriak die namens de Kerkeraad en
Kerkvoogdij gelukwensen aanbood had
behalve een enveloppe met inhoud ook
een oude foto van de Kapel
meegebracht. Dick Korenblek bood
namens de jeugdvereniging eveneens
cadeaux aan. Namens de toneelvere-
niging en veneens cadeaux aan. Namens
de toneelvereniging T.A.O. bood Reint
Mennink de wandverlichtin^^^n. De
heer G.W. Eijerkamp had e^^kchenk
onder couvert bij zich namens de VVV
te Vorden. De heer H.G. Klein Brinke
voerde het woord namens het school-
bestuur en benadrukte de bebonden
heid tussen school en kape^^ok hij
bood een enveloppe met inhi^Ban.

Feestavond Jong Gelre
regio west-achterhoek
De regio West-Achterhoek van Jong
Gelre houdt zaterdag 15 november in
zaal Stegeman te Laren een algemen le-
denvergadering. Daarna is er voor de af-
delingen Almen, Hummelo, Hengelo,
Laren, Steenderen, Vorden en Warns-
veld een feestavond met medewerking
van de groep "Flash". Op 22 en 23
november wordt er een weekend ge-
houden op de "Tichelhoven" te Varsse-
veld. Het onderwerp is "Energie".
Tevens zal een bezoek worden gebracht
aan de kerncentrale in Kalkar en de
proefboerderij de "Imag" in Duiven.
Inlichtingen kan men verkrijgen bij D.
Regelink, Vorden.

NCVB
Mevr. T. Zijlstra-Schalkwijk uit Apel-
doorn heeft voor de afdeling Vorden
van de NCVB een avond verzorgd over
het leven, werken en de sprookjes
van Hans Chr. Andersen. Omlijst door
prachtige dia's en muziek heeft zij de
dames op aangename wijze bezig gehou-
den. De presidente mevrouw den Ambt-
man-Ton bedankte haar voor deze
"kostbare avond". Op 18 november
komt ds. J.A. Dankbaar uit Ernst naar
Vorden. Hij zal een lezing verzorgen
over het hospitaalschip "De Hoop".
Verder hoopt de NCVB in verband met
de emancipatiegelden in samenwerking
met alle vrouwenverenigingen in Vorden
een aantal cursussen en een thema-
ochtend te realiseren. Het is de be-
doeling dat deze cursussen toegankelijk
zijn voor alle geïnteresseerde vrouwen in
Vorden. Binnenkort meer hierover in
"Contact".

TUINCENTRUM

' Herma & Willem
Kraaykamp

Ook voor aanleg en renovatie
van tuinen en onderhoud van
kleine én grote groenvoorzie-
ningen

tevens mogelijkheid tot
onderhoudsabonnement

IJSSELWEG 20 VIERAKKER
GEM. WARNSVELD
TEL. 05750 - 20743

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Mevrouw Ravenshorst bij
Medler-vrouwen:
"Ik en jij, hoe leven wij?"

Mevrouw Ravenshorst uit Zutphen,
heeft op een in de clubhuis van de touw-
trekkers te Medler gehouden bijeen-
komst van de Vrouwenclub Medler een
interessante inleiding gehouden over "ik
en jij, hoe leven wij?"
Zij besprak voor een aandachtig gehoor
allerlei actuele zaken over het wonen,
het huwelijk, het samenwonen. Hoe
staat men tegenover de
bejaardentehuizen, waarom lopen er op
het platteland over het algemeen minder
huwelijk stuk dan in de stad? enz. enz.
Na de pauze werden er een aantal
discussiegroepen gevormd van elk zes
dames, die schriftelijk vragen naar
voren brachten. Er volgde een levendige
gedachtenwisseling, die zeer leerzaam
bleek. Voorzitster Annie Norde dankte
de spreekster voor haar interessante in-
leiding en bood haar een attentie aan.
Op maandag 17 november zal mevrouw
Bosman uit Vorden een dia-avond
verzorgen over Noorwegen, terwijl
nadien een quiz wordt gehouden.

Gezamenlijke jeugddienst
a.s. Zondagavond 16 november wordt
er in de Gereformeerde kerk een geza-
menlijke Jeugddienst gehouden waarin
hoopt voor te gaan ds. M. Brummel-
man, Hervormde predikant te Twello.
Ds. Brummelman is in Vorden geboren
en getogen. De interkerkelijke jeugd-
dienst commissie (gereformeerd en Her-
vormd) heeft deze avonddienst mede
voorbereid. Iedereen is er welkom, a.s.
zondagavond in de Gereformeerde
kerk.

Aktie gast aan tafel
Tijdens de Dankdienst voor gewas en
arbeid in de Hervormde dorpskerk op
woensdagavond j.l. zijn spaarkartonne-
tjes ingeleverd voor de aktie Gast aan
tafel. Bij de uitgang zijn weer nieuwe
spaarkartonnetjes en folders uitgereikt.
Bij de uitgangen van de dorpskserk lig-
gen nog spaarkartonnetjes en folders
om mee te nemen...., om te gebruiken.
Ze zijn ook wel verkrijgbaar bij de
koster van de kerk, Fam. Eggink, Kerk-
straat 15 en op het adres: Ruurloseweg
19. In het Kerkblad zal de opbrengst
bekend gemaakt worden.

Regionale zendingsdag
a.s. Zaterdag 15 november wordt in
Apeldoorn een interkerkelijke regionale
zendingsdag gehouden. Leden van de
beide plaatselijke zendingscommissies
hopen deze dag mee te maken. Opgave
om te gaan is mogelijk bij de heer
H.S.J. Albers en bij mevr. Terpstra-
Bakker. Ook deze regionale zendings-
dag zal in het teken staan van het thema
van de wereldzendingsconferentie te
Melbourne (rond Pinksteren 1980) "Uw
Koninkrijk kome".

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 16 november, 10.00 uur, ds.
J.C. Krajenbrink. De voorlaatste
zondag Kerkelijk jaar.
19.00 uur: Gez. Jeugddienst in Geref.
kerk, ds. M. Brummelman, Twello.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 16 november, 10.00 uur, ds. C.
van der Linden, Dieren, 19.00 uur, ds.
M. Brummelman, Twello, Gez. Jeugd-
dienst.

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 HUISARTS
Zaterdag 15 en zondag 16 november,
dokter van Tongeren. Boodschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 15 en zondag 16 november,
W. Rossel, Doetinchem, tel. 08340-
23120 en J. Hagedoorn, Lochem, tel.
05730-1483

Za/zo spreekuur voor spoedgevallen
van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 15 november 12.00 uur tot
maandag 17 november 07.00 uur,
dokter Warringa. Komende week
avond- en nachtdiensten ook dokter
Warringa.

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

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

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

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

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

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

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

»-

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



slagerij

SCHNITZELS
100gram 169 FRICANDEAU

SOOgram 648

HAK1LAPPEN1098
UnolL-iln l ^0 m0 ̂ 0heelkilo

GEMARINEERD

SATEH-VLEES
250gram 298

UIT EIGEN SLAGERIJ

BAMI OF
NASI
heelkilo... 350

AALRAUCHSCHINKEN ioogram 158

GEBRADEN KIP ioograml75

KALFSGEHAKT ..ioogram89

MAANDAG 17 NOVEMBER
SPEKLAPPEN ki.o 59.
DIEPVRIES-TIP: 10 KILO 485°
DINSDAG 18 NOVEMBER
SCHOUDERKARBONADE k.io 698
DIEPVRIES-TIP: 10 KILO 650°
WOENSDAG 19 NOVEMBER

VERSE WORST kil°698

DIEPVRlES-TIP: 10 KILO

kU
groenteman

ZE ZIJN ER WEER. DIE HEERLIJKE MANDARIJNEN

CLEMENTINES 25^495
ST. REMY

STOOFPEREN rood in de kook ........ 4x% kilo 195
HOLLANDS FRUIT NU VOLOP EN GOEDKOOP

COX ORANGE klasse 1 5x</2 kilo 295
KASSLA 2 kroppen 125
PRACHT

PÜINSETTIA (KERSTSTER) 450
BOEKET BRUINE OF GELE GROTE BOL

CHRYSANTEN 425

maandag

500 gram

zuurkool uit het vat

48

dinsdag

500 gram

gekookte bieten

78

woensdag

500 gram

panklare rode kool

78

slijterij

BOKMA

JONGE

JENEVER M 25f l l liter.. l*Tfc%JP flesl liter..

COEBERGH

BESSEN-
JENEVER 11
1 literfles... l

CHATEAU DE GEORGES 1978
BERGERAC A.C.
een voortreffelijke rode wijn
NU KIST 1995

VEENENDAAL SUPERMARKTEN RV

«HO*

VERS ZUIVEL
VOORDEEL

COBERCO

DAGMELK
1 literpak
van88voor

1 literpak
van139voor....

BOLLETJE

BESCHUIT
rolvan89voor.

ENGELSE
PEPERMUNT
zak 200 gram
van125voor

GEVULDE KOEKEN
pak 6 stuks
van125voor

STROOIGOED
-raU-OO^nram lzak225gram

KRUIDNOOTJES
zak200gram

BARONIE

CHOC.LETTERS
melk - puur
van185voor

ROYALCLUB

SHANDY
krat24fles... 895
APOSTEL ROSÉ
kruik 0,7 liter
van550voor 475
CARNABY

SLAGROOMSCHUIMTAART
OF HAZELNOOTTAART

8951000 gram
van1095voor

GOUDSE KAAS
volvet belegen
kilo... 975

BONDUELLE

DOP-
ERWTE

ZEER FIJN
1 literblik
geen 198 of 179

MAARNU
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PRINCE FOURREÉ
van. of choc.
rolvan 125 voor...

MAGGI

GOUDBOUILLON
pak 6 liter
van239voor...

ERDAL

. TOLET AIR
l 200 ml.

appel-citroen-capri
bus
van219voor

&mmmm.
P.C.D.

PINDA-
KAAS
pot
van139voor..

BECKERS

VLEESKROKETTEN
doos20stuks 398
CALVÉ

TOMATENKETCHUP
grote fles
425gramnu

SCOTT OF TEMPO

ZAKDOEKJES
pak 10 x 10 stuks
van189voor

aliix

ATRIX

HAND-
CRÈME
pot 60 ml.
van 239 voor

Haal de catalogus

BLUE BAND

HALVARINEj m
kuip 500 gram
van 139voor...

JEEP»USPAARn

ST. NICOLAAS
INPAKPAPIER
2 rol
van 125voor...

SELLOTAPE
pak 5 rol + apparaat
van 295voor

JOLLY

SMULPUDDING
Yt liter
van185voor

MONA

TOETJE + ROOM

ST. NICOLAAS
LANGSPEELPLAAT
stereo
van725voor 395
LEGO
grote doos 4 mm f* mm
van2950 /95
voor.

BEWEEGBAAR

PAARD
met echte manen
van1950voor 595
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Voor de vele blijken van
medeleven welke wij mochten
ontvangen bij het overlijden
van mijn lieve man en onze al-
lerliefste en zorgzame vader
en opa

HEIMDRIKUS ZWEVERINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

G. Zweverink-Boesveld
kinderen en
kleinkinderen

H.K. v. Gelreweg 15,
Vorden

Nog enkele "achtkastelen
tocht" fietsen, zowel voor
dames als heren, te koop bij
Tragter, Zutphenseweg

Wie helpt ons??
Gevraagd met ingang van jan.
1981: flinke zelfstandige
hulp voor 3 middagen per
week.
G.J. Brummelman
Gr. v. Limb. Stirumstraat 5
Vorden, telefoon 1701

Wie wil goede voordeur
ophalen tegen advertentie-
kosten op
Het Jebbink 17

TE KOOP

Ronde gaskachel, wijnrood,
5000 kal.; ovale gaskachel,
5000 kal.; minikeuken gas-
kachel, wit, radiator gebrui-
ken met propaangas, 8000 è
9000 kal. geschikt voor kan-
toor, garage, keuken, etc.
Telefoon 2269

Te huur gevraagd: garage
voor 1 of 2 oldtimers.
Telefoon 05752-2221

Verloren: een trouwring met
inscriptie 15-4-1977 Henk 10-
6-1977.
W. Smallegoor, De Boonk 9,
Vorden, telefoon 2657

Gevonden: jong poesje,
zwart met witte pootjes, om-
geving Insulindelaan. Af te
halen bij Spithoven, de Bane-
kamp 6, Vorden, tel. 6851

Te koop: dragende M.R.IJ
vaars; goede produktie en
van goede afstamming. Te-
vens parelhoenders.
T. Roeterdink, Zomervreugd-
weg 1, Vorden, tel. 1790

Jong stel vraagt te huur: huis
of geschikte woonruimte
voor 4 0 5 jaar in Hengelo,
Vorden of omgeving.
Brieven onder letter B.
p/a Rozenstraat 21, Hengelo
(Gld.)

Te koop: Peugeot 504, bj.
'71.
J. Oosterink, Het Gulik 15,
tel. 2945

"Champion-Special"

12 versnellingen, de nieuwe
Shimano R.S. dérailleur met
Centeron mechanisme (bij-
schakelen overbodig). Lage
Flens uitvalnaven enz.
Zijn verassende prijs is
f 529,-.
Een racefiets van FONGERS
Barink Nieuwstad 26 Vorden

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Old fashion van Fongers
De damesfiets uit de jaren
'30 is weer helemaal in, maar
dan wel op basis van heden-
daags technisch vernuft ge-
bouwd. Naast de terugtrap-
rem een heuse bandrem,
klapstandaard enz.
Prijs f 539,-
Barink Nieuwstad 26 Vorden

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

Op Deo volente 14 november 1980 ho-
pen

TOM SALOMONS
en
ERNA KLEIN OBBINK

te gaan trouwen om 13.30 uur in het ge-
meentehuis van Vorden.

Ons huwelijk wordt bevestigd om 14.15
uur door de weieerwaarde heer Ds. J.
Veenendaal in de Ned. Herv. kerk te
Vorden.

Wij houden receptie van 16.00 uur tot
17.30 uur, u bent van harte welkom in
Hotel Bakker Dorpsstraat, Vorden.

Vorden, B. van Hackfortweg 36
Dierr.e-i, Griend 51

Ons adres: Griend 51, 1112 KX Diemen

RIKIE KRIJT
en
FONS BESSELING

gaan trouwen op donderdag 20 novem-
ber 1980 om 13.30 uur in het gemeente-
huis te Warnsveld.

Receptie van 15.45 uur tot 17.00 uur in
zaal "de Herberg", Dorpsstraat 10a te
Vorden.

Toekomstig adres:
Koekoekstraat 5, Vierakker

l

(In plaats van kaarten)

Dinsdag 18 november hopen onze lieve ouders en
grootouders

CHRIS BONGERS
en

ANNIE BONGERS-UENK
hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wij hopen dat ze voor elkaar en voor ons nog lang sa-
men mogen zijn.

Wilt u hen feliciteren, wat zeer op prijs gesteld zal
worden, dan kunt u dit doen, 's middags van 14.00-
16.00 uur of 's avonds vanaf 19.30 uur in café-restau-
rant "De Boggelaar", Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Albertine en Geert Jan
Th ijs
Wilma en Chris
Aryon en Sjaak
Arend

Vorden, november 1980
Zutphenseweg 125

HACKFORTFEEST
Openbare Dorpsschool Vorden

Woensdag 19 november a.s. vieren de

laagste klassen het jaarlijkse Hackfort
feest.

's Middags om 13.15 uur worden de
kleuters verwacht, die na de zomer va-
kantie op school de eerste klas zullen
gaan vormen.

Grote bedrijfsruimte te huur
bij Lindese Molen.
Grote werkplaats - opslagruimte.
Ruime parkeergelegenheid.

Telefoon 01899-12391 (tussen 18.00 en 19.00 uur)

Uitnodiging
De direktie van Nedac Holding B. V.

nodigt hierbij gaarne de ondernemers uit
de industrie- en distribuerende sektor
in Vorden uit aanwezig te willen zijn

bij de officiële opening van het nieuwe
gebouwencomplex op vrijdagmiddag
14 november van 15.00 - 17.30 uur.

Direktie,
Jac.H. de Jong

Regionaal Ziekenfonds
"Oost Gelderland Zuid Overijssel" Goor

Aan de verzekerden te Vorden

De vertegenwoordigers in de ledenraad van de verze-
kerden, de heren J.C. van Langen, Pr. W. Alexander-
laan 6, 7251 AW Vorden en A. Turfboer, Insulinde-
laan 18, 7251 EK Vorden, zijn aftredend als vertegen-
woordigers en hebben zich weer herkiesbaar gesteld
voor de periode 1981-1983.

Desgewenst kunnen tegenkandidaten gesteld wor-
den door tenminste 10 kiesgerechtigde leden (langer
dan 1 jaar lid en tenminste 18 jaar) bij de sekretaris, de
heer G.W. Wissink, Scherpenzeelseweg 30, 7471 GP
Goor.

Indien binnen 6 weken geen tegenkandidaten zijn
gesteld, worden de genoemde kandidaten op grond
van het verkiezingsreglement geacht te zijn gekozen.

Voor het bestuur, G.W. Wissink,
sekretaris

Veren kussens voor
verrukkelijke nachten!
Afmetingen 60 x 70 cm,

gevuld met maar liefst
1600 gram. Witte tijk van

100% katoen. 2 kussens samen voor 35,-

voor t beteié* woningtextiel!

Voor sportieve geschenken

Chr. Muziekvereniging
"Sursum Corda"

Op 11 november is het 50 jaar geleden,
dat onze muziekvereniging werd opgericht.

Ter gelegenheid daarvan houden wij een receptie
op zaterdag 15 november 1980 in het Dorpscentrum,
te Vorden. Het begint om 2 uur en duurt tot ca. 4 uur.

Vorden, oktober 1980
Het bestuur van Sursum-Corda

Herenmoliëre
bruin leer met rubberzooi, nu

ƒ45,-
MOMAQHUUr

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nicuwslad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

DEELNEMER SINT NICOLAASAKTIE

voetballen en tassen
sportschoenen en kleding
trim- en trainingspakken
luchtbuksen én pistolen
echte jagerskijkers met
kontrastrijk helder, beeld

mantels en jassen van echt loden
glas- en aardewerk, serviesgoed
met jacht- en ruitermotieven

ruime keuze in boeken voor
jagers, ruiters en natuurvrienden

Wapen- en sporthandel

Marrons
Zutphenseweg - Vorden

Onze nieuwe

Hifi - Video - Kelder
(Holterweg 3 - Laren) is gereed

Ter gelegenheid hiervan houden wij

OPEN HUIS
op vrijdag 14 november van 14-21 uur

¥ii
Onder het genot van een kopje koffie en/of drankje kunt u ons assortiment ko-
men bezichtigen.

D Radio - T.V. - Video - Hifi
D Koel-, vries-, was- en droogapparatuur
D Elektrische en huishoudelijke artikelen

Tevens hebben wij onze service werkplaats hier ondergebracht.

Als openingsaanbieding geven wij t/m zaterdag 22 november op alle ge-
kochte artikelen een dubbel aantal Sinterklaasbonnen (AKTIE 5x KANS).

Radio - T.V. - Service G.J. DRAAIJER
Rengersweg 3 - Laren - Telefoon 05738-1533

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP
heren-, dames- en kinderkleding

ondergoed en werkkleding

van de normale prijs
(66% korting)

DIT IS ECHT UW ALLER ALLERLAATSTE KANS

l \
MODE VOOR HET HELE GEZIN

Raadhuisstraat 22, tel. 1367
VOROEN





CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 13 november 1980
42e jaargang 37

Nedac/Sorbo slaat vleugels
verder uit

Vrijdag 14 november opening nieuw gebouwencomplex
Bij de Nedac/Sorbo is het vrijdag 14 november groot feest. Op die dag
wordt namelijk het nieuwe gebouwencomplex officieel geopend. Driejaren
heeft de bouw geduurd. Direkteur Jac.H. de Jong over deze periode: "Het
is inderdaad nog maar ruim drie jaren geleden dat de vorige verbouwing tot
stand kwam. Het was in feite zo dat, terwijl de feestklanken van die ope-
ning nauwelijks verstomd waren, de blauwdruk al werd gemaakt voor een
nieuwe uitbreiding. Dit was mogelijk geworden door de aankoop van de ge-
bouwen en terreinen van Albers B.V. Als wij deze aankoop niet hadden
kunnen realiseren dan waren wij genoodzaakt geweest een deel van onze
aktiviteiten buiten Vorden te vestigen", aldus de Jong. (Voor de gemeente
V orden zou dat een gevoelige klap züjn geweest want momenteel werken er
bij het bedrijf 170 personen.)

Het is de Sorbo voor de wind gegaan. In
de afgelopen twee jaren is men erin ge-
slaagd de omzet te verdubbelen. Mo-
menteel is de situatie zo dat men in on-
geveer 70 procent van alle supermarkets
de Sorbo-produkten aantreft in de be-
kende Sorbo-standaards. Volgens direk-
teur de Jong is dit sukses te danken aan
de uitbreiding van het assortiment, de
distributietechniek van Sorbo en zeker
niet in de laatste plaats aan de inzet van
het team, dat de kern vormt van het
Sorbo-gebeuren.
De oorspronkelijke basis van het assor-
timent van het bedrijf waren onder-
houdsartikelen zoals borstelwerk en an-
dere schoonmaakartikelen. Dit is inmid-
dels uitgebreid met een grote groep van
andere huishoudprodukten zoals huis-
houdplastics, kleinvak. Ook de groepen
electrics (batterijen en gloeilampen) als-
mede schrijfwaren zijn aan het Sorbo-
assortiment toegevoegd. Gedurende de
laatste twee jaren kwam het modische
aspekt binnen het Sorbo-konsept om de
hoek kijken, namelijk de Sorbella pan-
ties. Door overname van een Ameri-
kaanse maatschappij van haarmode,
werd in 1976 ook dit gebied betreden.

KREATIVITEIT EN INZET
De heer de Jong is van mening dat het
onjuist is de ekonomie pessimistisch te

bekijken. "Kreativiteit en inzet zullen
altijd hun mogelijkheden behouden.
Daar komt bij dat wanneer de zee on-
stuimig is men dan pas de goede stuurlui
leert kennen.
Wel ben ik mij ervan bewust, zo gaat de
Jong verder, dat vele ondernemers het
moeilijk hebben mede als gevolg van
een jarenlange politiek waarin het on-
dernemerschap op de tocht heeft
gestaan.
Geleidelijk aan begint ons land te ont-
nuchteren en zich weer te realiseren dat
dit landje juist de welvaart heeft te dan-
ken aan het recent zo verguisde onder-
nemerschap", aldus Jac.H. de Jong.
Hij vindt dat een ondernemer tegen-
woordig in de eerste plaats begrip moet
hebben voor de maatschappelijke ont-
wikkeling. Daarnaast moet hij kreatief
zijn en bereid zijn om verantwoordelijk-
heid te aanvaarden. "Een volledige om-
schrijving van hetgeen waaraan een on-
dernemer moet voldoen, zou wellicht
een pagina kunnen vullen."

KOSTENONTWIKKELING
Hoe houd je tegenwoordig de kosten-
ontwikkeling in de hand! Een vraag
waar vele zakenmensen zich voortdu-
rend mee bezig houden. De Jong over
dit aspekt: "Anderen dan ik hebben
reeds gewezen op het gevaar van de stij-

gende kosten en dan met name in West
Europa. Persoonlijk bereis ik de gehele
wereld en zie ik de grote verschillen in
levensmogelijkheden en levensstijl.
De kostenontwikkeling in West Europa
noodzaakt ook ons om steeds meer pro-
dukten uit de Derde Wereld te importe-
ren. AlsjaKoducent bemerken wij ook
dat de eJl^h door het hoge loonkosten-
peil steeds meer wordt bemoeilijkt.
Toch geloof ik dat dit een tussenfase is.
Automatisering en konsentratie op
hoogwaardige produktie zal de welvaart
in West Europa in stand kunnen hou-
den mitMfe j ons verstand bewaren en
ons nieWRen overleveren aan dwaze
ideologieën", aldus Jac.H. de Jong.

TOEKOMST
Over de toekomst maakt de suksesvolle
Vordense zakenman zich geen zorgen.
Zegt hij: "Van nature ben ik optimist
zodat ik de toekomst alleen maar posi-
tief kan zien. Als men bereid is zich in te
zetten en prestatie te leveren zullen er al-
tijd perspektieven zijn om iets te berei-
ken. Wat de Nederlandse verhoudingen
betreft hoop ik dat het zogenaamd rege-
ren niet het "negeren" blijft van werke-
lijke problemen maar dat de bestuurlij-
ke kracht die een klein land internatio-
nale allure heeft gegeven in de historie,
mag terug keren."

Vrijdag viert de Nedac Holding B.V.
(die twee produktiemaatschappijen om-
vat, twee distributiemaatschappijen te
weten Sorbo Nederland en Nedac Agen-
turen alsmede een exportmaatschappij,
tussen twee haakjes, export naar 40 lan-
den) op grootse wijze feest.
Vrijdagmiddag is er van 15.00 - 17.00
uur een receptie, alsmede open huis.
Vrijdagavond druist het feestgeweld los
met een optreden van een keur van ar-
tiesten, alsmede het Vordens Mannen-
koor.

Sint Nicolaas Horoscoop

Ram 21 maart - 20 april

OOK uw hart zal sneller gaan
kloppen als u in de ogen van
een bijzondere Sinterklaas
kijkt. Een hart van suikergoed
zal een diepere betekenis krij-
gen, maar pas op, het is erg
bros en breekbaar. Eén boze
opmerking of ongeduldig ge-
luid is genoeg om het te bre-
ken.

Stier 21 april - 20 mei

HEEFT u een hart van peper-
koek Stier? Pas dan op in deze
tijd van het jaar. Koekbeluste
Tweelingen kunnen uw pad
kruisen. Op uw werk kunt u op
een leuke manier wraak nemen
voor een poets die zij u vorig
jaar gebakken hebben. Let wel
goed op wie u om hulp vraagt.

Tweelingen 21 mei - 21 juni

ALS er in de donkere uurtjes
aan uw deur geklopt wordt, is
het echt niet zeker dat het Sin-
terklaas is. Zeker in deze tijd

zijn verrassingen niet uitgeslo-
ten. Een zelfgemaakt hart van
roze suiker, laat uw eigen hart
smelten en dat geeft een pret-
tig gevoel.

Kreeft 22 juni - 22 juli

EEN vrolijke Zwarte Piet stelt u
een vraag waar u het antwoord
al lang op weet. En als Sinter-
klaas dan ook nog met het
cadeau aankomt waar u al zo
lang naar verlangde, kan niets
meer het Sinterklaasfeest voor
u bederven. Denk er wel aan,
zelf voor Sint spelen is ook
leuk.

Leeuw 23 juli - 22 aug.

BOONTJE komt om zijn loon-
tje. De poets die u vorig jaar
iemand anders bakte lijkt nu op
uw eigen hoofd neer te komen.
Laat u niet kennen en neem
het sportief op. Een voordelige
Sinterklaas zal het dit jaar niet
worden, plezier zult u echter
dubbel hebben.

Maagd 23 aug. - 22 sept.

U zult al uw wilskracht nodig
hebben om van alle zoete ver-
snaperingen af te blijven. Het
is ook zo verleidelijk. Alleen als
uw grote liefde met een zoet
hart en een smeltende blik bij u
aanklopt mag u niet weigeren.
U zou hem of haar kunnen
kwetsen.

Weegschaal 23 sept. - 22 okt.

ZONDER angst kunt u de Sint
dit jaar verwachten Weeg-
schaal. Prijs u dus gelukkig.
Op pakjesavond krijgt u juist
die verrassing waar u al jaren
op hoopt. Vergeet echter ook
anderen niet. Juist in de fa-
miliekring wordt er iets van u
verwacht. Stel ze niet teleur.

Schorpioen 23 okt. - 21 nov.

ALS u 's avonds geluiden op
het dak hoort, houd dan uw
hart maar vast Schorpioen.
Een zéér bekende Zwarte Piet
is van plan uw hart te stelen.
Vrolijkheid zal u omgeven. Hoe
alles zal aflopen zal voor een
groot gedeelte aan uw gevoel
voor humor liggen.

De natgeregende Pietenpakjes
HET is een drukte van belang in het
paleis van Sint Nicolaas. Het einde
van het jaar is weer in zicht. De ver-
jaardag van Sint Nicolaas komt al snel
dichterbij. Het hele jaar heeft iedereen
hard gewerkt om al die cadeautjes op
tijd klaar te krijgen. Even leek het er op
dat de poppenhuizenpieten hun be-
stellingen niet klaar zouden krijgen.
'Het lijkt wel of alle meisjes in Ne-
derland een poppenhuis willen heb-
ben' mopperde de Opperpiet. Maar
eigenlijk meende hij daar niets van
hoor, hij was er maar wat trots op dat
de kinderen zijn speelgoed zo mooi
vonden. Maar dat was nu allemaal
achter de rug, alle cadeautjes waren
ingepakt en stonden klaar om ingela-
den te worden. Men was bezig de
laatste rommel op te ruimen,. Ja, het
paleis moest netjes en schoon achter-
blijven, zo was de wens van de Sint.
De Pieten van de chocoladeletter-
fabriek waren druk bezig met emmers
sop de machines schoon te maken. Ze
zongen er vrolijke sinterklaasliedjes
bij. Iedereen was even opgewekt en
blij. Dat was natuurlijk heel begrijpe-
lijk. Nog een paar dagen en dan zou
de grote reis beginnen.

MAAR voordat zij konden vertrekken
moest er nog iets belangrijks gebeu-
ren. Alle Pieten van groot tot klein
moesten in bad en kregen dan schone
kleren. Niet hun gewone dagelijkse
plunje, nee een mooie pofbroek, een
schitterende bloes en natuurlijk een
mooie witte kraag. Al deze kleren
werden elk jaar weer op^fcMW ge-
maakt. Want jullie begrijHP zeker
wel, dat door al dat klimmen op daken
en glijden in schoorstenen er niet veel
overbleef van al die mooie pakken.
Daarom werden er voor elke Zwarte
Piet drie pakken gemaakt.Één pak
voor de reis naar Nederlat^^Bén als
verschoning, als ze eens doorcrg vie-
ze schoorstenen moesten en nog een
voor de terugreis. Dat dit een heel
werk is begrijpt iedereen. De kleer-
makerspieten waren daarom behoor-
lijk trots op hun werk.
Toen alle zwartepietenpakken klaar
waren, zei een kleermakerspiet: 'Ei-
genlijk is het zonde om al die mooie
pakken in kasten op te bergen. Laten
we ze buiten hangen, in de zon, dan
kan iedereen ze bewonderen.' De an-
dere Pieten waren het daar helemaal
mee eens. 'Dat doen we, we hebben
er toch niet voor niets zo lang aan ge-
werkt.'

Boogschutter 22 nov. - 20 dec.

EEN Sinterklaas die u we erg
bekend voorkomt, brengt u
een bezoek. Als er dan ook
nog een horde Zwarte Pieten
bij u binnenvalt weet u uit
welke hoek de wind waait.
Zorg er voor dat niet een groot
gedeelte van het suikergoed
door uw eigen keel gaat.

Steenbok 21 dec. - 19 jan.

PAS op Steenbok, een valse
Sinterklaas is van plan u een
bezoek te brengen. Deze valse
snoodaard is heel erg uitge-
kookt. U zult beide ogen goed
moeten openhouden wilt u
hem ontdekken. Hoewel dat in
de nachtelijke uurtjes wel wat
moeilijkheden zou kunnen
gaan opleveren.

Waterman 20 jan. - 18febr.

VERBAASD zult u zijn als u
merkt hoeveel Sinterklaas van
uw hartewensen afweet. Ro-
kende Watermannen (en vrou-
wen) krijgen een standje om-
dat het dit jaar weer niet gelukt
is te stoppen met roken. Pro-
beer de chocolade sigaret
eens. Of neem een sigaar van
marsepein.

Vissen 19 febr. - 20 maart

PAS op Vissen dat u niet ge-
vangen wordt door een vislus-
tige Sinterklaas. Er wordt al
lang op u geaasd, maar deze
keer lijkt het bijna te lukken.
Een ontroerend geschenk van
een vriend doet u een besluit
nemen waar u nog lang plezier
van zult hebben.

Een van de kleinere Pietjes zei: 'Zullen
we dat nou wel doen, als het gaat re-
genen bederven alle pakken, of moe-
ten we ze op z'n minst weer allemaal
strijken.' Daar moesten de andere
Pieten hartelijk om lachen. 'Ach joh,
hier in Spanje regent het bijna nooit.
Jij hebt trouwens niets te zeggen, jij
mag alleen maar knopen aanzetten.'
Een beetje beledigd en mokkend liep
het kleine Pietje weg.

EVEN later hingen alle Pietenpakken
te wapperen in de wind en het moet
gezegd worden, het was een geweldig
gezicht zoals al die pakjes op de maat
van de wind heen en weer zwaaiden.
Maar wat was dat? Plotseling werd de
lucht donker, bijna zv^art zelfs en niet
lang daarna vielen dikke regendrup-
pels naar beneden. Alle Pieten renden
zo vlug hun benen hen konden dragen
naar binnen. Snel werden alle ramen
en deuren gesloten. Overal hoorde je
opgewonden gepraat. Het regende
niet vaak in Spanje en dit was dus wel
heel bijzonder en iedereen sprak er
druk over. Maar niemand dacht aan
die mooie Pietenpakken, buiten in de
regen.
De regen was net zo snel weer weg als
hij gekomen was. Snel gingen alle
deuren en ramen weer open. Alle
Pieten gingen weer verder met het-
geen ze bezig waren voor de regen-
bui. Zo ook bij de kleermakerspieten.
Tot op dit moment had nog niemand
aan de pietenpakken gedacht.
Een van de Pieten liep naar buiten en
ademde eens diep de heerlijke frisse
lucht in. Op dat moment zag hij het en
met een schreeuw ademde hij de lucht

aul vnv saai.

weer uit. Verstijfd van schrik stond hij
daar. De andere Pieten kwamen op
zijn geschreeuw af en bleven ook
stokstijf staan. Aan de lijnen buiten
hingen nog steeds de Pietenpakken,
maar och zij waren gekrompen. Ze
waren zo klein geworden, dat zelfs
een pop er moeite mee zou hebben er
een aan te trekken.
'Oooooo' kreunde de Piet die voor-
gesteld had de pakken buiten te han-
gen. 'Wat zal Sint Nicolaas boos zijn.
Over een paar dagen moeten wij weg.
We hebben nooit genoeg tijd om alle-
maal nieuwe pakken te maken.'
Het kleine Pietje, dat ze gewaar-
schuwd had, kwam naar voren. 'Ja
dat komt er nu van als je niet naar
goede raad wilt luisteren. Dat heb je
met die grote Pieten, die altijd denken
dat de kleine Pietjes te klein zijn om
verstandige dingen te,zeggen. Daar-
om luistert er bijna nooit iemand naar
ons.'
'Je hebt gelijk kleine Piet,' zei de grote
Piet. En bedroefd ging hij zitten. 'Kon
ik het maar weer goed maken!'
Toen de kleine Piet dit hoorde zei hij:
'Kom mee, ik heb een verrassing voor
jullie. Hij nam ze mee naar de grote
kleerkasten, hij opende ze en daar
hingen alle Pietenpakken keurig op
een rijtje. Ze waren zelfs niet nat.
Sprakeloos stonden ze er naar te kij-
ken. 'Toen het begon te regenen, 'zei
kleine Piet' heb ik snel alle pakken
binnengehaald maar omdat ik nog
steeds boos was, heb ik een grap met
jullie uitgehaald en heb ik allemaal
poppepietenpakjes buiten gehangen.'
De grote Pieten waren te opgelucht
om boos te zijn en eigenlijk vonden ze
dat het kleine Pietje gelijk had.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Snap i'j d'r now wat van, wat kö'j now nog wel gebruuken umme un
bet jen gezond te blieven?. "
Harm Ment ing en zien vrouw Dine hadd'n net 't achtuur-sj oer naai be-
kekk'n op de tillevisie en wodd'n now deur de Ster-reklame onder vuur e-
nomm 'n.
Gisteraovund (zondag) hadd'n zee in 't programma "Artsenij" met an-
dach nao 'n dokter eluusterd die eur van alles had veteld oaver wat goed
en slech was veur 'n r ikke t ik. Ze waar n d'r wel neet helemaol
uutekomm'n want 'n dokter had ok nog wel wat vraogteikens bi'j de
margerine en goeie botter ehad. Maor een ding was wel duudeluk ewes: te-
völle vet was neet goed veur 't "chloorgehalte" in 't blood zoat Harm dat
nuumen.

Daorumme hadd'n ze vandage goed eur beste edaon umme zo gezond
meugeluk te ett'n. De eier, waorze anders nogal gek op waarn, hadd'n ze
maor in de schale laote'n ligg'n; inplaatse van un goeie plakke ham had
Harm un bet jen zuute suuker op 't brood ehad en de sjuu bi'j de earpels
was volgens Harm neet anders as pompwater met un kleurken d'r an
ewes. Dine had ok nog van die waterbotter in huus ehaald maor Harm die
d'r ene boterham met epruufd had, wol 't grei neet meer op taofel zien.
"Anders ging e bi'j Bakker in de kos" had e ezeg. 't Mog dan veur Dine
met eur grote kontwerk dan wel us un tiedjen goed wean umme wat
minder te ett'n, veur Harm die nog duftug warken mos, was 't plaogeri'je.
"Veertien dage zo en dan kan 'k met de kniens deur de tralies vrett 'n " had
e ezeg.
Maor goed, 't was op de tillevisie ewes en dan zol 't wel ze wean.

Wat ze now daorentegen in die reklame te zien kregen, dat stroken jao
helemaols neet met wat 'n dokter had ezeg. Eers wodd'n 't vleis
aneprezen, 'n kanjer van un karbenade met 'n grooten vet rand d'r an.
Too majonaise van un bepaold merk, grei wao'j net zovölle van op ow
klere as van binn'n kregen. Zoltepinda's was 't volgende vegif. Toen un
ni'j klein soort petat van diefebriek uut 't kleidarp an 'n lessel. Soep met
vleis en vet van dooie heeste wodd'n natuurlijk ok aneprezen. A 'j dat
allemaole rttio binnen hadd'n ewarkt en i'j hadd'n 't geluk da'j d'r nog
leepen dan hadd'n ze nog krietzolte sjips die ow harte wel tot overgeven
dwongen. Harm kreeg t'rgenog van. "Kiek maor 's in de radiobode of t'r
nog wat anders is, anders zet um maor uut".
Diene sloog 't blad los op 'n maandag en wat leazen ze daor? An de lin-
kerkante: leaverwordt bi'j de buis en an de rechterkante reklame veur een
of ander sigaretten merk.
Zo zie'j maor: gezond leaven volt neet met bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



UITSCHIETER VAN DE WEEK

FLANEL RUITBLOUSES
kindermaten - per stuk 19,50 - 2 stuks voor

25,-

RUURLO

l

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

05752-1314 en 05750-23346

Een lekkere warme

mantel Ot
japon
nu halen bij

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

P. S. Natuurlijk met St. Nicolaasbonnen

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

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

J O WE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.

Telefoon 05753-2026
ELKE ZATERDAG DEMONSTRATIE

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

Schv«enk poppen
te Koop voo, een

.— "

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

GEVRAAGD:

LEERLING VERKOOPSTER
± 17-18 jaar
Goede omgangsvormen eerste vereiste.

W U L L l N K VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Adverteren kost geld
niet adverteren kost meer geld

Discount Centrum - Ruurio
Uitgebreide kollektie N E VEDA breiwol

want: Zelf Gebreid
Neveda Kwaliteit
Neveda Meteor - tijdelijk f 2.50 per bol. Van 11 bollen breit u al
een fijne trui in de nieuwste modekleuren. Dat is maar f 27.50!

HEREN OPGELET!!
WARM GEKLEED DE WINTER IN

Wij hebben een mooie en grote kollektie

Loden jassen en coats vanaf 189,-
BloUSSOnS in diverse uitvoeringen vanaf /9f'

Groene fieldjacks vanaf 115,-
Wollen coats en corduroy jassen vanaf 198,-
Suède jaSSen met extra voering vanaf 285,-

Vrijdagsavonds gezellig
winkelen tot 9 uur
onder genot van een
kopje koffie
Deelnemer St. Nicolaasaktie

Dorpsstraat 29 - Telefoon os?35-1361 RUURLO



Sorbo huishoudprodukten

In verband met verdere uitbreiding van onze thuiswerkcentrale hebben wij plaats
voor een

accurate medewerker
in de funktie van chauffeur
Zijn taak zal bestaan uit het bezorgen en afhalen van goederen bij onze thuis-
werksters.

D Leef tijd 23-30 jaar.
D Bij voorkeur naast personenrijbewijs ook vrachtwagenrijbewijs gewenst.

Sollicitaties te richten aan:

SORBO NEDERLAND B.V
Nedacweg 4, Vorden, telefoon 05752-1773, afdeling personeelszaken

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

KNIPTIP
Een filmzon is een
welkome licht-
brenger voor wie
binnenshuis wil
filmen.

KINDERKLEDINGVAN

gratis
VORDEN
PARIJS

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

Wist u ook
dat u
kunt
adverteren
in de

LM.B. VORDEN
DAVID BROWN

Openingstentoonstelling
LS.

Hierbij hebben wij het genoegen, u uit te nodigen voor het
bezoeken van onze land- en tuinbouwtentoonstelling, welke
wordt gehouden ter gelegenheid van de officiële opening
van:

zondag 16 november

Evemng
Stars

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

of Hengelo

ons geheel nieuwe bedrijfspand
(werkplaats - onderdelen magazijn - showroom enz.)
gelegen aan de Industrieweg 13 te Vorden (Gld.)

op:
donderdag 20 november vanaf 17 uur tot 22 uur,
vrijdag 21 en zaterdag 22 november vanaf 14 uur tot 22 uur,
zullen wij u graag ontvangen.
U kunt dan kennis nemen van onder andere de geheel
nieuwe, moderne serie David Brown/Case trekkers,
Dalla Bona groenvoederladers, kranen, en voorts een
complete serie landbouwmachines - tuinbouwtrekkers
en gereedschappen.

L.M.B. VORDEN Industrieweg 13 - Telefoon 05752-3163 - G. Verbeek

Discount Centrum miurlo
BIJ ONS HEEFT IEDEREEN EEN PRIJS!

10 % korting
op uw St^lMikolaas inkopen

(Behalve speciale aanbiedingen)

op kleinmgubeien zelfs 15 %
(start dinsdag 25 november)

DAAROM ZIJN WIJ HET, JA UW ADRES VOOR:
DEKENS
DEKBEDDEN
OVERTREKKEN
BORDUURSTRAMIENS
BREIWOL
HAAKKATOEN

VITRAGE
TAPIJTEN
GORDIJNEN
KLEINMEUBELEN
TAFELKLEDEN
en -KLEEDJES
MATRASSEN

DE ALLERNIEUWSTE
MODESTOFFEN enz. enz.

EN AL S U GEEN IDEE HEEFT
IS EEN KADOBON EEN IDEE!

RUURLO

Modieus - stoeisterk en goedkoper
Ribbroeken Vanaf25,-
Pullovers vanaf 10,-

BlOUSeS vanaf19,50

op alle kinderj'asjes en jacks 10% korting
OFF. BARBARA FARBER DEALER

Grote kollektie handschoenen - mutsen en maillots
VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR - WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN - MAANDAGS GESLOTEN

Kies uw ketting-
zaag naar maat...
Maar zorg dat er
Sachs-DoTmarop
staat!

Sachs-Dolmar kettingzagen: voor vakman én
doe-het-zelver. bedrijfszeker. optimale trillings-
en geluiddemping en... uiterst veilig!

SACHS
DOLMAR

Ook voor u hebben wij de ideale
Sachs-Dolmarkettingzaag in huis!
Kom eens vrijblijvend ..bomen" bij:

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Goedkoop
stencilpapier
500 vel A4
exkl. btw. .

Drnktaij WEEVERS B.V.

6,

Nieuwstad 12, Vorden

Sint en Kerstman
zoeken hun Union
-fietsen uit bij...

R ij wielspeciaa Izaa k
REIND ZWEVERINK

lekink 8 - Telefoon 05753-2888 - Hengelo (Gld.)



UITNODIGING
Vrijdag 14 november opent Nedac/Sorbo officieel de nieuwe kantoren en magazijnen.

Ook de thans praktiWh volledig geautomatiseerde Sorbo FWduktie Maatschappij zal officieel
in gebruik worden genomen.

In de lange bouwperiode van 3 jaren kwam tevens de Sorbo auto-service tot stand, waardoor
het Sorbo-wagenpark geheel in eigen regie kon worden genomen.

Sorbo is inmiddels een nationaal begrip geworden en de thuishaven van Sorbo en met name
Vorden deelt zeker mee in het succes.

Juist in deze niet eenvoudige periode waarin de economie aan alle kanten kraakt mogen wij
stellen dat het succes van Sorbo zeker mag worden gedeeld met ons Acht Kastelendorp.

Daarom nodigen wij alle Vordenaren gaarne uit om aanwezig te willen zijn bij de officiële ope-
ning van ons nieuwe gebouwencomplex.

Deze opening zal vrijdagmiddag geschieden tussen 15.00-17.30 uur. U bent hierbij van harte
welkom en zult dan ook in de gelegenheid worden gesteld het gehele gebouwencomplex te
bezichtigen.
Tijdens deze receptie zal er tevens een expositie zijn van moderne schilderijen van Riek Scha-
gen, de actrice bekend als Saartje in de serie Swiebertje.
Saartje is middelpunt van de T.V. reclame van Sorbo voor huishoudprodukten. Het is in-
teressant om ook de andere talenten van deze actrice te bewonderen.

Ongeveer 3 jaar heeft de totale bouw geduurd en wij willen vanaf deze plaats het gemeente-
bestuur van Vorden dank zeggen voor de medewerking, die wij hebben mogen ondervinden
bij de realisatie van dit complex.

Direktie,
Nedac Holding B.V.
Nedac International B.V.
Nedac Agenturen B.V.

Sorbo Nederland B.V.
Sorbo Produktie Mij B.V
Sorby Press B.V.

•

Jac.H. de Jong



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 13 november 1980
42e jaargang 37

Droom van een midzomernacht
in het Dorpscentrum

De toneelgroep Graficus komt met dit toneelstuk van Sakespeare in een bewerking
van Dolf Verspoor op zaterdag 22 november a.s. in het Dorpscentrum. De
première werd in de uitverkochte grote zaal van Orpheus in Apeldoorn een ecla-
tant succes. De directie van Orpheus heeft dit prachtige stuk van Shakespeare dan
ook voor een tweede keer in het programma opgenomen. Gezien de kritieken
bereikte Graficus met dit spel een zeer hoog peil. Dit is weerspiegeld in
enthousiaste kritieken: 'Graficus levert met Shakespeare zijn meesterstuk af', feest
van kleur, stem en beweging, een uiterst mooie, verzorgde en charmante uitvoe-
ring.
De culturele commissie uit het bestuur van de Stichting Dorpscentrum verwacht,
dat in V orden voor deze voorstelling gezien de aanwezigheid van diverse
toneelamateurverenigingen en de belangstelling voor die uitvoeringen veel be-
langstelling zal bestaan. Het is in ieder geval een unieke kans van dit stuk te
genieten en het prachtige sprookje van Shakespeare te ondergaan.
Voor leerlingen van MA VO, HA VO of VWO is het een prachtige gelegenheid de
inhoud van dit stuk te kennen als zij Shakespreare op hun literatuurlijst hebben
staan. Voor leerlinen van het voortgezet onderwijs is daarom een extra lage entree-
prijs vastgesteld. Kaarten zijn invoorverkoop te verkrijgen bij VVV/schoenhandel
Wullink en Kantoorboekhandel Hassink, beiden te Vorden.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

DCV 4 heeft dankzij een 5-5 gelijkspel
tegen D&Z 2 uit Dinxperlo nog steeds
promotiekansen. De uitslagen waren: J.
Rexwinkel-H. Esselink 2-0; A. Plucker-
J. Hoenink 2-0; J. Heezen-B. Rossel 0-2
T.A. Boom-G. Brummelman 1-1; A.
Laden-J. Dijk 0-2.

Dammen in Wichmond
In Wichmond werden voor de dam-
competitie de volgende wedstrijden ge-
speeld. M. Bouwmeister-T. Slutter 0-2,
B. Hiddink-M. Dijkman 0-2, R. Slutter-
J. Slutter 2-0, R. van Zandvoort-M.
Garritsen 0-2, J. Slutter-T. Slutter 2-0,
H. van Langen-R. van Zandvoort 2-0,
T. Slutter-B. Hiddink 1-1, B. Hiddink-
M. Garretsen 0-2, T. Slutter-H. van
Langen 2-0.

Onderlinge damcompetie DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld.
Senioren: J. Krajenbrink-J. Hoenink 2-
0, B. Wentink-H. Ruesink 0-2. Zeker
van de finale plaats zijn inmiddels J.
Krajenbrink, H. Ruesink en G.
Wassink. Goede kansen maken H.
Grotenhuis ten Harkel, B. Nijenhuis,
H. Graaskamp, S. Wiersma en A. Was-
sink. Bij de junioren H. Dijk-H. Hoek-
man 0-2, N. de Kler-G. Brummelman
0-2. Aspiranten/pupillen: J. Slütter-E.
te Velthuis 1-1, E. Brummelman-J.
Kuin 2-0, M. van burk-M. Boerkamp 0-
2, R. Slütter-A. Plijter 2-0, Groep 2:
R. Lichtenberg-D. Hoekman 0-2,
W. Hulshof-P. Besselink 2-0, W.
Hulshof-R. Lichtenberg 2-0, G. Brink-
man-R. Bulten 2-0, F. Rouwenhorst-P.
Besselink 0-2, Groep 3: B. Nuesink-
E.Hengeveld 1-1, H. Norde-R. Chotkan
2-0, H. Berenpas-R. Mullink 2-0, H.
Hissink-H. Wilgenhof 2-0, E. van Est-
B. Voortman 0-2, R. Chotkan-G.
Wenneker 2-0, M. Boensbroek-B. van
Zuylekom 2-0, E. v. Est-B. Huetink 0-2,
B. Voortman-G. Wenneker 2-0, R.R.
Chotkan-H. Hissink 2-0, H. Wilgenhof-
H. Norde 0-2, B. Nuesink-R. Chotkan
2-0, M. Boenbroek-W. Berenpas 2-0.

Goede resultaten Vordense
dammers
Het eerste tiental van de Vordense dam-
club DCV heeft ondanks nederlagen
van Harry Graaskamp en Henk Groten-
huis ten Harkel met 14-6 gewonnen van
Bennekom. De uitslagen waren: A. v.d.
Kraats-T. Harmsma 0-2; K. van Heus-
den-H. Grotenhuis 2-0; H. Snijders-J.
Masselink 1-1; W. Jolink-A. Wassink 0-
2; T. van Beek-J. Krajenbrink 1-1; J.
v.d. Vegt-H. Ruesink 0-2; W. Franken-
H. Graaskamp 2-0; G. Wisgerhof-T.
Slutter 0-2; E. van Voorthuyzen-W.
Wesselink 0-2; W.F. Jacobs-G.
Dimmendaal 0-2.
Vrijdag aanstaande speelt DCV tegen
DVA uit Arnhem, waarschijnlijk de
enige ploeg in de afdeling die Vorden
nog van promotie kan afhouden. DCV
2 heeft Denk & Zet l uit Laren met het
kleinst mogelijke verschil 11-9 versla-
gen. De uitslagen waren: A. Wassink-
J.W. Koerselman 1-1; S. Wiersma-W.
Lueks 1-1; G. Dimmendaal-H.J. Belt-
man 0-2; B. Nijenhuis-L. Hut 2-0; J.
Lankhaar-B.J. Stegink 2-0; B. Breuker-
Joh. Nijman 1-1; G. ter Beest-H.W.
Endeman 1-1; W. Hulshof-A. J.
Haytink 2-0; W. Sloetjes-Joh. Beltman
0-2; H. Wansink-H. Haytink 1-1.

WATERPOLO

Vorden verliest met 2-9 van
AZC (Apeldoorn)
Het eerste herenzevental van Vorden
heeft zondagavond de competitiestrijd
tegen AZC 2 uit Apeldoorn met 9-2
verloren. Vorden was zeer gehandicapt
want de ploeg kwam uit zonder Arjan
Mengerink en Henco Elbrink. In de
eerste periode liepen de Apeldoorners
uit tot 4-0, waarna Gerrit van Bemmel
uit een strafworp tegenscoorde 1-4. In
de tweede periode bleef deze stand
ongewijzigd. In de derde periode werd
het 1-7. Nadat in de laatste periode
AZC een 1-9 voorsprong had genomen
bepaalde Frans Carmiggelt de eindstand
op 2-9.

Zaalvoetbaltoernooi
Op zaterdag 20 december organiseert
Fred Fransen in de sporthal te Hengelo
een Zaalvoetbaltoernooi voor dames en
teams bestaande uit familieleden. Tot
op heden hebben zich bij de dames 4
teams ingeschreven. Bij de heren 9
teams. De uiterste inschrijvingsdatum is
22 november. De prijsuitreiking van dit
toernooi geschiedt 's avonds tijdens een
feestavond in zaal "de Herberg".

Jong Gelre
De af d. Vorden van Jong gelre start op
vrijdagavond 14 november in het dorps-
centrum weer met het volleyballen. Een
week later, op vrijdag 21 november, ge-

week later, op vrijdag 21 november, be-
gint eveneens in het dorpscentrum te
Vorden de regio-volleybalcompetitie.

IJsvereniging "Vorden"
boert goed
Tijdens de jaarvergadering van de Vor-
dense ijsvereniging kwam uit het jaar-
verslag van penningmeester A. Schipper
duidelijk tot uitdrukking dat de vereni-
ging in financieel opzicht goed draait.
De contributie kan dan ook ongewijzigd
blijven. Frappant is dat de meeste
schaatsliefhebbers een kaartje aan de
kassa kopen in plaats van vooraf een
abonnement te nemen, hetgeen veel
goedkoper is. Maar ja in Nederland
weet je van te voren nooit of er wel of
niet geschaatst kan worden.'Sekretaris
J.F. Geerken ging in zijn jaarverslag
nog even in op het feit dat middels een
samenwerking met het zwembadbestuur
in de wintermaanden gebruik gemaakt
kan worden van de diensten van de bad-
meester. Bij de bestuursverkiezing wer-
den de heren J.F. Geerken en G. Maal-
derink herkozen. De heer A.J. Zeeval-
kink stelde zich niet herkiesbaar. Voor
hem zal nog iemand uit onderwijs-
kringen worden aangezocht. De ijsver-
eniging "Vorden" heeft momenteel 60
leden.

Imker H.J. Seesing kreeg
onderscheiding bij
jubileum in Wichmond
De afdeling Wichmond-Vorden, de
bijenhoudersvereniging Tot Nut en
Genoegen heeft ter gelegenheid van zijn
35-jarig bestaand zijn actieve,
secretaris-penningmeester en teven
mede-oprichter van de afdeling vrijdag-
avond flink in het zonnetje gezet. De
bijne tachtigjarige heer H.J. Seesing,
wonende aan de Baron v.d. Heijdenlaan
te Wichmond werd te zijnen huize
hierover onderscheiden met het gouden
zeshoekige bondsinsigne van de
Vereniging tot bevordering van de Bij-
enteelt in Nederland te Wageningen. In
het bijzijn van het bestuur en de leden
speldde bondsbestuurder de heer B.
Meijerman uit Halle hem de onder-
scheiding op de revers.
De heer Meijerman prees de jubilaris
voor zijn grote inzet voor de vereniging.
Ook heej|i|ij er mede voor gezorgd dat
de afdel^Pdie aardig vergrijsde weer
jonge leden kreeg. Hij timmerde langs
de weg en maakte propaganda. "U bent
de spil waar alles om draait. Ik hoop dat
u er nog vele jaren plezier van moogte
beleven". Mevrouw Seesing kreeg
bloemen^fc >orzitter de heer Wiltink
feliciteerc^ijn medebestuurder met wie
men steeds uitstekend samenwerkt. Hij
dankte het hoofdbestuur voor de mede-
werking.
De heer G. Bekker, sprak als lid van de
afdeling Wichmond-vorden men telt nu
twintig leden, en vertelde het een en
ander uit het "bijenleven" van de heer
Seesing. Lang geleen had de jubilaris
zijn honing onder meer geveild in de
schaduw van de Zutphense
Wijnhuistoren. U hebt veel ervaring,
verkregen door studie over de bijen en
bent voorlopig niet te evenaren. U bent
de juiste imker en hebt liefhebberij,
maar helpt graag ook de jongeren of
anderen met een volkje. U bent niet een
imker alleen maar in gemeenschap met
anderen. Dit siert u. De heer Bekker
hoopte dat de jubilaris nog een aantal
jaren zijn geliefde bijensport zou mogen
beoefenen. Hij offreerde mevrouw
Seesing bloemen, die zeer verrast was
door deze onderscheiding en de
huldiging dankte allen ontroerd.

Geslaagde show
De Vogelvriend
De bijna dertig jaar bestaande Vogel-
vereniging "De Vogelvriend" Vorden
en Omstreken, hield vrijdag, zaterdag
en zondag jl. een grote tentoonstelling
in zaal Schoenaker. Er waren 160
inzendingen van eigen leden, evenals die
van de jeugdleden. De kooien met
vogels stonden op overzichtelijke wijze
tentoongesteld, met ter opluistering een
fraaie voliëre in het midden van de zaal,
waarin diverse soorten prachtige vogels.
De vele bezoekers -ondanks het slechte
weer- konden genieten van fraaie inzen-
dingen als kanaries in alle variëteiten,
grote en kleine parkieten, tropenvogels,
exoten enz. De tentoongestelde vogels,
die vroeger werden geïnporteerd uit
Japan, China enz. worden nu zelf ge-
kweekt. Keurmeesters waren de heren
A.W. Meenink (Hengelo G), P. Rozen-
boom (Bennekom) en H.JA. Bleumink
(St. Isidorushoeve) waren van mening
dat de resultaten aanmerkelijk beter
waren dan andere jaren; er werden
danook vele eerste prijzen toegekend.
Ook de aparte inzendingen van de jeugd
mochter er zijn. Vrijdagavond tegen
achten opende voorzitter Th.
Eijkelkamp de expositie met een
welkomstwoord. Hij deelde mee dat het
lid Bennie Horstink, die als trouwe
medewerker elk jaar de tentoonstelling
helpt opbouwen, helaas in het
ziekenhuis was opgenomen. Hij wenste
hem spoedige beterschap. Hij dankte
ook de jeugdleden voor hun
inzendingen, evenals de heren Laurens
Bleumink en Luth Harmsen, die al vele

jaren de vogels voederen. Ook richtte
hij waarderende woorden aan de familie
Schoenaker voor hun medewerking
(zaal enz.) de heren keurmeesters, de
T.T. commissie, de heer en mevrouw
Jansen voor het samenstellen van de
catalogus evenals de fa. Kluvers, dieren-
speciaalzaak die gratis het voer beschik-
baar stelde.
De uitslagen van de keuringen waren als
volgt: otellen kleurkanaries: 1. T.W.M.
Eiikelkamp, 177 p., 2. B.A.M.
Horsting, 176 p., 3. T.H. Nijenhuis, 175
p. Enkelingen kleurkanaries: 1. G. Ave-
rink 91 p., 2. G. Groot Jebbink 90 p. en
T.H. Nijenhuis 90 p., 3. A.
Grotenhuys, 89 p. en T.H. Nijenhuis 89
p. en B.A.M. Horsting 89 p.
Bastaarden kan. bloed: 1. A.A.M.
Horsting 90 p.
Postuur kanaries: 1. W. Berendsen 88
p. 2. J. Mullink 88 p.
B en C klasse kanaries: 1. L. Bleumink
90 p. en L. Harmsen 88 p.
Derby kanaries: 1. G. Averink 88 p.
Tropen enkelingen: 1. G. Koerselman,
89 p. 2. idem met 88 p., 3. idem met 88
P-
Derby tropen: l. B.A.M. Horsting 87 p.
Grote parkieten: H.L. Harmsen, 90 p.,
2. idem met 90 p.
C-klasse grote parkieten: 1. P. J. Jansen
89 p.
Derby grote parkieten: 1. H.L. Harm-
sen 89 p.
De mooiste vogel van de tentoonstelling
was van de heer G. Averink met kooi nr.
52, kanarie goudgeel met 47-91 punten.

Jeugdklasse: 1. Anneke Harmsen met
agapornis Fiecheri 45-88 p., 2. J.
Berendsen met tijgervink 45-88 p., 3.
Annelies Nijenhuis met kanarie strogeel
44-87 p.
De voorzitter reikte zondagavond met
een toepasselijk woord de prijzen uit
bestaande uit fraaie bekers, standaards,
enz. Ter bestrijding van de onkosten
werd een goedgeslaagde verloting
gehouden.

Geld. Mij van Landbouw
De GmvL afd. Vorden zal woensdag 19
november een excursie maken naar het
proefbedrijf "De Schothorst" in Lely-
stad. Op dit bedrijf worden preven ge-
nomen betreffende de voediiMpi ver-
zorging van rundvee, varkens^ff plui-
vee. In de middag wordt een bezoek
gebracht aan het bedrijf van de heer
Hoberts te Klarenbeek voor het bezich-
tigen van een Bio-gasinstallatie.
Maandag 24 november zal üjÉMenarts
Breukink voor de afd. Vordt5^|reken
over het onderwerp " Bedrij f shygiene".
Dierenarts Warringa zal spreken over
"Kreupelheid bij varkens". De avond
wordt gehouden in zaal "de Herberg".

Vogeltentoonstelling
"Ons Genoegen"
De vogelvereniging "Ons Genoegen"
hield het afgelopen weekend haar jaar-
lijkse tentoonstelling in cafe-restaurant
"De Boggelaar" te Warnsveld. Dit jaar
waren er zo ongeveer 200 vogels onder
andere kanaries, parkieten tropen en
grote parkieten. De keurmeesters waren
G.W. Houwen, Apeldoorn, H.G. Hei-
tink, Wehl en G. Reurink uit Bemmel.
De tentoonstelling werd goed bezocht.
Voorzitter J. Wissels reikte zondagmid-
dag aan de volgende personen de prijzen
uit: Kanaries: stam 4: 1. G.J. Schu-
maker, 353 punten; 2. G.J. Schumaker,
350 punten; 3. H.J. Arendsen, 346 pun-
ten. Stel 2: 1. plus B.M.H. J. Arendsen,
176 punten; 2. H.J. Lenselink, 175
punten. A. Kwekers l vogel: 1. plus
B.K. G.B. Schumaker, 90 punten; 2 t/m
5 prijs eveneens G.J. Schumaker. C.
Kwekers l vogel: 1. H. Stokkink, 90
punten; 2 en 3 J: Hofs, 89 punten. E.K.
79: Ie prijs R. Langenhof 87 punten.
O.K. 80: 1. T. Nijk, 87 punten. Derby
prijs kanaries: 1. G.J. Schumaker, 89
punten. Tropen en bastaarden: B-kwe-
ker 1. plus B.M.H.J. Lenselink, 87 pun-
ten. C. Kweker: l en 2 T. Nijk met resp.
86 en 89 punten. Grote parkieten: Ie
prijs O.K. T. Nijk 89 punten.
Grasparkieten A-kweker Man: l plus
B.M. en 2 J. Wissels 89 en 88 punten.
Grasparkieten A-kweker Pop: 1. J.
Wissels 86 punten. Ie prijs O.K. 80 H.
Smallegoor, 88 punten; Derbyprijs: J.
Wissels 86 punten.

Uitvoering Dames en
kinderkoor
Bijna is het dan zover. Na druk
gerepeteerd te hebben geeft het Vordens
Dames en kinderkoor op zaterdag 29
november a.s. hun uitvoering in het
Dorpscentrum. Houdt u deze avond
vrij voor dit bont allerlei. Voor meer
informatie zie advertentie volgende
week in Contact.

Avondvierdaagse 1981
De avondvierdaagse 1981, georgani-
seerd door de gymnastiekvereniging
Sparta zal dat jaar gehouden worden
van Dinsdag 19 mei t/m vrijdag 22 mei.
De intocht wordt dan ook op de vrijdag-
avond gelopen. Iedereen loopt 4 avon-
den achter elkaar. Er is geen uitwijk-
mogelijkheid om op maandagavond te
lopen. We zullen hopen dat dit zo een
succes wordt.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: J.J.A.M. Arends
en C. Weustenenk, Th. J.M. Bijen en
J.H. Wasseveld
GEHUWD: J.A.M. Luttikhuis en T.E.
Breuker, H. Nijhof en A.B. Weikamp
OVERLEDEN: J.P. Kerkhoven-
Koemans, oud 89 jaar.

Borstplaat
maken
is niet
zo moeilijk

GEWONE BORSTPLAAT
VOOR gewone borstplaat hebt u
nodig: 250 gram suiker, 5 eetlepels
melk, een halve eetlepel custardpoe-
der.
We roeren de suiker en de custard-
poeder goed dooreen en laten dit met
de melk zachtjes smelten. We laten
dan de vloeistof inkoken. Regelmatig
controleren we of één en ander reeds
zover is. Dat doen we door een vork
door de vloeistof te halen en goed op
te letten. Want wanneer er een gor-
dijntje van suikerstroop wordt verkre-
gen, dan is de massa juist goed.
Onder een 'gordijntje' verstaan we,
dat de suikerstroop als een heel dun
vlies tussen de tanden van de vork
blijft hangen. De laatste druppel die
van de vork afloopt, moet eveneens
een 'draadje trekken'.
Vervolgens nemen we de pan van het
vuur en kloppen de massa, totdat
deze dik en doorzichtig gaat worden.
Bij dit werkje moeten we niet onge-
duldig worden, maar rustig, regelma-
tig en onverdroten blijven doorklop-
pen! Dit kan natuurlijk ook met de
mixer.

Als we zover zijn, komt het grote
moment, waarop we de verkregen
stroop in vooraf ingevette borstplaat-
vormen op een ingevet aanrecht of op
vetvrij papier kunnen uitgieten.
Wanneer de figuren eenmaal koud en
stijf zijn geworden, zetten we ze op
hun kant om te drogen.

22 keer karnaval is zo gek nog niet

De een en twintigste karnaval is voorbij, welkom de
twee en twintigste. Nu zaterdag 15 november beginnen
wij weer. Als nieuwe Prins nodig ik u uit voor het Prin-
senbal. Het begin van een groots karnavalsprogram,
waarvan u niets mag missen. Door de vernieuwde opzet
kunt u een prachtige karnavalsavond tegemoet zien.

Want ik Dreaj deur... Ie ook???

Prins Puntje Een

CHOCOLADEBORSTPLAAT

VOOR het vervaardigen van chocola-
deborstplaat hebben we nodig: 250
gram suiker, 5 eetlepels melk, een
halve eetlepel custardpoeder en een
eetlepel cacaopoeder.
We beginnen met de suiker, custard-
en cacaopoeder dooreen te mengen
en volgen het hierboven beschreven
basis-recept.

ROOMBORSTPLAAT

VOOR roomborstplaat hebt u nodig:
250 gram suiker, 3 eetlepels room, 3
eetlepels water, een halve eetlepel
custardpoeder en indien u room-cho-
coladeborstplaat zoudt willen maken,
voegt u hieraan nog een eetlepel ca-
caopoeder toe.
Suiker, custard en eventueel cacao
goed dooreen mengen. Dan laten
smelten met room en water. Verder
gewoon als basis-recept.

/TICHTIflG
DORP/CEfURUfn
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Kulturele agenda 1980/81

Avondvoorstellingen:
Zaterdag 22 november 1980, Toneel-
groep "Graficus"
Donderdag 11 december 1980, Maskera-
de
Donderdag 15 januari 1981, The Chris
Barber Band
Zaterdag 14 februari 1981, Cabaret-
groep "Vangrail"
Vrijdag 13 maart 1981, Frans Halsema
koffieconcerten:
Zondag 21 december 1980, "Gheselscap
goet ende fijn"
zondag 15 maart 1981, Amsterdamse
Piano Trio
Kindervoorstellingen:
Woensdag 24 december 1980, Pret festi-
val
Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem

15nov. Bal voor gehuwden en verloof
den, zaal Eijkelkamp

15 nov. Receptie muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum

15 nov. Prinsenzitting karnavalsver.
De Deurdreajers in residentie
zaal Schoenaker

18 nov. NCVB in het Dorpscentrum
20 nov. Koffiemiddag B.v.Pl.Vr.
20 nov. Bejaarden kring Dorpscen-

trum
25 nov. KPO in zaal Schoenaker
25 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
28 nov. Verkoopmiddag Villa Nuova
29 nov. Uitvoering Vordens Dames-

en Kinderkoor
4 dec. Bejaarden kring Dorpscen-

trum sint Nicolaas
9 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
13 dec. contactavond Concordia
16 dec. KPO in zaal Schoenaker
16 dec. NCVB in het Dorpscentrum

Kerstavond
17 dec. Kerstfeest B.v.Pl.Vr.
18 dec. Bejaarden kring, Dorpscen-

trum, Kerstmis
20 dec. oliebollen aktie Concordia
20 dec. Kegel feestavond Wielerclub
23 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
28 dec. Crossloop voor iedereen org.

Wielerclub
29 dec. Kerstfeestviering het

Enzerinck, in het Dorpscen-
trum.



Mieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

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

met
Televisie

reparaties

"' uw vakman
van vertroiiwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Dus u wilt uw tuin
opnieuw inrichten?

Daar willen wij u bij helpen:
we adviseren, maken, ont-
werpen (ook voor doe-het-
zelvers), leveren de materia-
len, leggen aan en onderhou-
den. Kortom we hebben ma-
teriaal, mogelijkheden en

ideeën.
Tuincentrum

DE VONDERKAMP
IJsselweg 20, Vierakker

Warnsveld), tel. 05750-20743

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

TUINARCHITECTUUR
Tuinaanleg in stijl

Tuincentrum
DE VONDERKAMP

IJsselweg 20, Vierakker
(Warnsveld) Telefoon

0575020743

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

Radio/
TV-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

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

Pracht kwaliteit

Lambswol pullover
in diverse kleuren

59,-
Uw zaak

INTERIEURVERZORGING

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

1970 1980
10 jaar Dijkerman Bloemen

in Vorden

Zaterdag 15 november
voor iedere klant een leuke attentie

SPECIALE AANBIEDING
Glazen hangfiguren voor stekjes

ZATERDAGREKLAME

Dieffenbachia 3,75
voor de sier - niet voor consumptie

Bloemenspeciaalzaak

J.J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden

Jonge Florijn 13,95
Citroen Florijn 9,95
Queen Elizabeth
whisky 14,95

Vinotheek Smit
TELEFOON 1391

Bel (05750) 2 03 44
En ontdek de ruimte en het comfort

van de Mercedes-Benz T-serie.
De Mercedes-Benz

T-serie biedt alle ruimte
aan vijf volwassenen en
twee kinderen. Of aan een
lading met een lengte tot
2,86 meter en met een
nuttig laadvermogen van
620 kg. Maar de vijf

deuren, met hun automatische portier-
vergrendeling, geven vooral toegang tot comfort
en veiligheid.

Dank zij de automatische niveauregeling is
het weggedrag ideaal. Dat voelt u daadwerkelijk
achter het stuur. Daarom maken we graag een
afspraak met u voor een proefrit.

Automobielbedrijf
Groeneveld
De Stoven I, 7200 AB Zutphen.
Telefoon (05750) 20344.

En in onze showroom kunt u dan meteen bekijken
naar welke van de vijf T-typen uw hart uitgaat,
naar één van de twee diesels, of naar één
van de drie benzinemotoren, waarbij 't
goed is om te weten dat elk type direct kan
worden geleverd. U bent welkom.

Mercedes-Benz laat niets te wensen over.

Rubberlaarzen
maten 22 t/m 41

ƒ15,-
Werklaarzen

kort en lang, maten 40 t/m 46

ƒ20,-
Moonboots

met uitneembare voering, maten 24 t/m 41

ƒ 30,-
Verkoop van alle
hevea laarzen
bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

DEELNEMER SINT N1COLAASAKTIE

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

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

Kunstgebittenreparatie
^ Drogisterij
W TENKATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

Wij hebben een groot assortiment
kerstpakketten en relatiegeschenken

Wij geven u graag advies

Slijterij - Wijnhandel
SMIT

TELEFOON 1391

REPARATIE

Kis- en afwasautomaten
uur-service

Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

&YANG

Slaaf of vrije?
Heeft de waarheid u reeds vrijgemaakt? Hij, die ge-
zegd heeft: Ik ben de waarheid, kan u vrij maken van
de slavernij der zonde.

"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
een ieder, die de zonde doet, is een slaag der zonde."

"Wanneer dan de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult gij
werkelijk vrij zijn."

Joh. 8:34-36

Gelders tarwebrood
met kiem en al

De Gezonde Oase
in onze welvaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Wilt u deze winter VEILIG warm zitten,
laat dan uw ketel en kachels vakkundig
controleren en schoonmaken.

C. Lakerveld
De Bongerd 28 - Vorden - Telefoon 2170

Erkend gas- en watertechnisch installateur

"College-schoen"
met lederen binnenzool

en loopzooi.
Modern en sportief !

Deze week op de vrijdagmarkt bij
JOHN DE KLEINVAKMAN

Srokritsen i8cm 4,50
5 x 200 m. machinegaren

van 6,25 voor 5,00

koppelriemen slechts 5,00
VOeringStof alleen bij John per meter 4,95

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

DE PALOMA'S
Voor gezellige dans- en stem-
mingsmuziek.
Voor inlichtingen en boekin-
gen, tel. 05752-2679

KARNAVALSVERENIGING De Deurdreajers
zaterdag 15 november:

PRINSENBAL
met medewerking van:

DANSMARIETJES
HOFLIEDERENTAFEL

PRINSENKAPEL

•f v&
A. ̂ f *

RESIDENTIE ZAAL SCHOENAKER KRANENBURG
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur - na afloop rijdt d" !



Kleurtekenwedstrijd
Vordense Marktvereniging

In samenwerking met de kooplieden organiseert de
Marktvereniging voor de leerlingen van de Vordense
lagere scholen een kleurtekenwedstrijd en wel op vrij-
dagen 14 en 21 november a.s.

Op de genoemde dagen reiken de kooplieden aan het
kopend publiek kleurtekeningen uit.

De gekleurde tekeningen kunnen t/m 28 november
op de markt worden ingeleverd.

De jury beoordeelt de kwaliteit van de inzendingen en
verdeelt de prijzen over de diverse leeftijdsgroepen.
De prijswinnaars krijgen bericht thuis, waarna op za-
terdag 6 december n.m. 3.00 uur in hotel Bakker Sint
Nicolaas de prijzen zal uitreiken.

De marktcommissie

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Wollen bouclé en gewatteerde stof
voor het zelf maken van een lekker
warm jack of blouson

ligt bij

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

voor u klaar.

EN NATUURLIJK SINT NICOLAASBONNEN

Vandaag woensdag 12 november
vieren wij ons derde lustrum

Daarom laten wij u a.s. donderdag, vrijdag
en zaterdag mee vieren met
EXTRA AANBIEDINGEN

TAXI ZIEKENVERVOER

in de gemeente Vorden voor particuliere

en ziekenfonds patiënten, wordt gaarne

verzorgd door

TAXIBEDRIJF TRAGTER
Zutphenseweg 85 - Telefoon 05752-1256

Waterdichte
sneeuwen regen
voering en voor

heerlijke warme

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Gesneden van het stuk

AMANDELMARSEPEIN
PER 100 GRAM SLECHTS 1,00

Kwaliteit 1:2

BOTERSTAVEN
VAN 4,75 VOOR

3,95

KWART KILO

PEPERNOTEN
Strooien wilt u toch

3 DAGEN LANG UfOU

LUXE CHOCOLADELETTERS

Alleen eigen fabrikaat

VAN 3,75 VOOR 2,95

Nu uw
BOTERLETTER 500 gram

bestellen voor 5 december

VOOR DE SPECIALE LUSTRUMPRUS VAN l Uf"

ROYAAL

SLAGBOOM-

STUK IJS

DIK SPECULAAS

VAN 3,65 VOOR

2,95
Haal het in huis

5f- / VANILLE - AARDBEI

BANAAN - PISTACHE - BOS B ES

Kunt u maanden in de vriezer bewaren

HALVE PRIJS zolang de voorraad strekt

Banketbakkerij J. WIEKARTTel. 1750
• SPECIALITEIT ZWANEHALZEN

Tuincentrum
DE VONDERKAMP

IJsselweg 20, Vierakker
(Warnsveld), tel. 05750-20743

heeft nu volop
prachtige violen, een uitmun-
tend sortiment bloembollen,
voordelige kamerplanten en

plantebakjes

Man Vrouw-Polis

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

SLAAPKAMERTAPIJT
400 BREED - NYLON - (1 KLEUR)

van 79,- nu

p.m.

Gratis leggen

KATOENEN TAPIJT

400 BREED- (BEIGE)

stuntprijs

1O9 -m^Jm&y p. m.

Gratis /eggen
(Beperkte voorraad)

WOONKAMERTAPIJT

NYLON - 400 BREED - BEIGE/BRUIN

van 129,- nu

' p.m.

(Gratis leggen)
(Beperkte voorraad)

WOONKAMERTAPIJT

400 BREED

ZUIVER SCHEERWOLLEN BERBER

(zware kwaliteit)

van 225,- nu

p.m,

(Gratis /eggen)

WOONKAMERTAPIJT

400 BREED - NOPTAPIJT

ZUIVER SCHEERWOL (BERBER)

(één van de zwaarste kwaliteiten)

Van 389,- nu

319,- p.m.

(Gratis /eggen)

MOQUETTE TAPIJT

(HOGE POOL) - 400 BREED - NYLON

Van 249,- nu

p.m.

(Gratis /eggen)

HELMINK B.V
INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 1514

* Kamerbreed tapijt wordt
gratis en vakkundig gelegd

* Bovendien geven wij 5 jaar garantie
* Opslag gratis

11 Bovendien geven wij
5 jaar garantie

Waar een kind is, moet de
Man/Vrouw-Polis komen.
Want voor een kind zijn

vader en moeder even belangrijk.
En de Man/Vrouw-Polis

verzekert ze allebei.

Omdat vaderen moeder
even

belangrijk zijn.
Wij komen 'm graag bij u thuis uitleggen.

makelaars- en
assurantiekantoor

Vorden
Zutphenseweg 31 - Vorden

Kastelenkalender 1981

JAN.

De kastelenkalender 1981 is
verkrijgbaar bij:
D Boekhandel Hassink
D Boekhandel Hietbrink
D Sigarenmagazijn

"de Olde Meulle"
D VVV kantoor/

schoenhandel Wullink

verkoopprijs r* 9,-

De kalender bestaat uit afbeeldingen van een twaalftal kas-
telen uit de omgeving van Vorden.
De kalender is zeer exclusief, daar iedere afbeelding is
uitgevoerd in papierknipkunst; de afbeeldingen zijn vervaar-
digd door Miep van Stokkum uit Ruurlo. De kalender is ge-
drukt bij Drukkerij Weevers b.v., Vorden.
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