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Grote belangstelling opening
gebouwencomplex Sorbo
Onder grote belangstelling heeft de Sorbo het nieuwe gebouwencomplex officieel
in gebruik genomen. Dit gebeurde in een tot feestzaal omgebouwd magazijn waar
vele honderden genodigden en belangstellenden aanwezig waren om dit mee te
maken. De direkteur van het bedrijf de heer Jac. H. de Jong stelde het in zijn
openingwoord bijzonder op prijs dat zovelen de reis naar Vorden hadden willen
maken. Hij bracht het gemeentebestuur dank voor de medewerking bij deze ver-
bouw.

Ook de medewerkers van het bedrijf
kregen een pluim opde hoed gestoken
voor het feit dat vaak op moeilijke
wijze, door deze verbouw, de werk-
zaamheden verricht moesten worden.
Mevrouw de Jong, de rechterhand van
haar man in de onderneming, werd
eveneens in het zonnetje gezet. Vervol-
gens werd de officiële opening verricht
door Marianne de Jong. "Wij mijn
broer Jeroen en ik zijn als het ware op-
gegroeid met dit bedrijf, waar per-
soonlijke belangen vaak moesten wijken
voor het belang van het bedrijf. Wij
hebben geleerd dit als logisch te aan-
vaarden en zijn later onder de bekoring
gekomen van deze zo interessante on-
derneming", aldus Marianne de Jong.
Namens het gemeentebestuur kwam
Burg. Mr. M. Vunderink zijn geluk-
wensen aanbieden.

Burg. Vunderink stelde dat het normaal
niet zijn gewoonte is om bij uitbreiding
van bedrijven in Vorden een woordje te
zeggen. "Voor een bedrijf als de Sorbo
wil ik graag een uitzondering maken.
Hij benadrukte het belang wat een goed

funktionerend bedrijf voor een gemeen-
schap betekent, waarbij de heer Vunde-
rink opmerkte dat het voor een overheid
niet altijd even gemakkelijk is om zowel
de belangen van een bedrijf (uitbrei-
ding etc.) als van bewoners rondom een
dergelijk bedrijf (wonen) parallel te
laten lopen. "Ideaal zou zijn wanneer
niemand concessies zou moeten doen",
aldus de heer Vunderink die vervolgens
een tekening aanbood van schilder
Roseboom uit Vorden.

Hierna kwam het personeel van
Nedac/Sorbo hun gelukwensen aanbie-
den. De heer H. de Jonge die namens
het personeel het woord voerde stelde
dat het in een tijd van bedrijfssluitingen
en arbeidstijdverkorting een opluchting
is aktief te kunnen deelnemen aan een
gezond bedrijf. Als geschenk van het
personeel werd de direktie een globe
aangeboden.
Eveneens in zaak, werd 's avonds een
feestavond gehouden met medewerking
van het Vordens Mannenkoor, Willy
Alberti, Theresa Steinmetz en vele
andere artiesten.

Feestelijke ouderavond
school met de bijbel
"Het Hoge"
Donderdagavond werd in het dorps-
centrum de jaarlijkse feestelijke ouder-
avond gehouden, de 56 leerlingen van
de beide zesde klassen verzorgden een
programma bestaande uit zang, toneel
en musical. De tweede voorzitter de heer
G. Ruiterkamp verwelkomde alle aan-
wezigen en opende met gebed. De geheel
met ouders en zeer veel oudleerlingen
gevulde zaal kon daarna genieten van
zang met gitaarbegeleiding van de heer
Te Winkel.
Het eerste toneelstuk "De nieuwe cow-
boys" leerde dat vooroordelen veel leed
kunnen berokkenen. De korte pauze die
hierop volgde werd gevuld door enkele
solisten op fluit en melodica.
Daarna volgde het stukje "Een dagje
ruilen". Het beroep van een ander lijkt
vaak mooier dan dat van je zelf.
Wanneer om deze reden een kleermaker
en een dokter een dagje gaan ruilen,
kunnen de moeilijkheden niet uitblij-
ven. Na de pauze volgde de musical "De
allerlaatste nieuwsshow". In dit stuk
kwamen allerlei hedendaagse problemen
aan de orde. Het spel van de kinderea
was goed, soms zeer goed. in zij°.
slotwoord bedankte het hoofd van de
school de heer H.J. Reindsen allen die
aan het welslagen van deze avond
hadden meegewerkt, te weten het perso-
neel, de dames die de fraaie kleding
hebben verzorgd en vooral de leerlingen
die wekenlang op hun soms moeilijke
rollen hadden moeten studeren. Hierin
werd deze zeer geslaagde feestavond met
gebed gesloten.

Vorden-Parijs

Maandagavond vond in het Dorpscentrum de eerste trekking plaats van de St. Nicolaasaktie van de Vordense Winkeliersvere-
niging. Naast talrijke verrassings- en vleespakketten werd ook de eerste hoofdprijs (vijf dagen Parijs voor twee personen plus
100 gulden zakgeld) uitgeloot. De gelukkige winnaar hiervan was mevr. K.A. Muis, Margrietlaan 23 te Vorden. Zij was
uiteraard bijzonder verrast door deze prijs, die haar door de voorzitter van de Vordense Winkeliersvereniging, de heer Lam-
mers, werd overhandigd.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 057S2-2323 - 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.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Openbare raadsvergadering van dins-
dag 25 november 1980
2. Publikaties ingevolge de wet AROB
3. Verleende vergunning voor een pen-
nenaktie.

Openbare raadsvergadering van dinsdag
25 november 1980
In deze vergadering, die in het gemeen-
tehuis te Vorden wordt gehouden, ko-
men de volgende onderwerpen aan de
orde.
- Wijziging uitkeringsverordering (6e
wijziging)
- Subsidie restauratiekosten kasteel "De
Wiersse".
- Verlenen van een extra krediet voor de
aanschaf van een gymnastiekmat ten be-
hoeve van de openbare kleuterschool
"Het Kwetternest".
- Voorlopig vaststelling werkelijke uit-
gaven openbaar gewoon lager onderwijs
als bedoeld in artikel 55ter van de La-
geronderwijsweg 1920 over het jaar
1979.
- Voorlopige vaststelling werkelijke uit-
gaven openbaar kleuteronderwijs als be-
doeld in artikel 47 van de Kleuteronder-

wijswet 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 van
Nederlandse Gemeenten voor het jaar
1981.
- Benoeming plaatsvervangende leden
van de vaste commissie van advies voor
de bezwaar- en beroepschriften.
- Verkoop perceel grond op industrie-
terrein aan W.B. Kurz, alhier.
- Aankoop nieuwe vrachtauto voor ge-
meentewerken.
- Beroepschrift van B.H.A. Mullink,
Ganzensteeg 7 alhier, tegen opgelegde
herplantplicht van een bosperceel aan
de Hamelandweg.

Publicaties ingevolgde de wet AROB
Wet A rob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende

bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aao
een aantal regels gebonden. Voor nade-
re inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift BIN-
NEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatsie moet worden ingediend.
Verleende bouwvergunningen:
- Aan de heer J. Jansen, Hertog Karel
van Gelreweg 9 te Vorden, voor het
bouwen van een carport aldaar.
- Aan de heer W. Harmsen, Giettelink-
dijk 2 te Hengelo voor het veranderen
van de indeling van de woning Juliana-
laan 14 te Vorden.
- Aan de heer H.J. Eggink, Kostedeweg
7 te Vorden, voor het bouwen van een
afdak aldaar.

Aan de heer W. Oortgiesen,
Brinkerhof 82 te Vorden, voor het ver-
groten van de woning aldaar.

Verleende vergunning voor een pennen-
aktie
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft aan de volleybalvereni-
ging DASH vergunning verleend voor
het houden van een pennenaktie op za-
terdag 22 november 1980.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Medler vrouwen naar
Noorwegen
De Vrouwenclub Medler hield in het
clubhuis op het Medler een maande-
lijkse ontwikkelingsavond. Voorzitster
Annie Norde kon vele dames verwel-
komen en speciaal mevrouw Bosman uit
Vorden.
Deze vertelde hierna over Noorwegen,
waarheen zij vorig jaar een reis met haar
man had gemaakt. Een en ander werd
met prachtige kleurendia's
verduidelijkt.
Na de pauze gingen de dames aan het
quizzen en werd het een gezellige boel.
De voorzitster dankte aan het slot me-
vrouw Bosman voor haar interessante
en boeiende avonden en bood haar een
attentie aan. Op maandag l december
komt de Vrouwenclub Medler weer bij-
een voor de jaarlijkse Sinterklaasavond.

Werkgroep Amnesty
International
"Je doet tenminste iets". Dat was de
mening van velen die op de eerste
schrijf avond, georganiseerd door de
werkgroep van de afdeling Vorden van
Amnesty International enkele brieven
kwamen schrijven in het dorpscentrum.
Ruim 40 brieven naar regerins|^lie het
niet zo nauw nemen met d^jj^^i van
hun burgers, werden deze avondgepost.
Vrijdagavond aanstaande wordt er we-
derom een dergelijke avond georgani-
seerd waarbij een ieder welkom is om
iets naders te horen over het werk van
deze wereldwijde organisatie^^fconaf-
hankelijk is van iedere politi^l^artij,
ideologie en godsdienstige gezindheid.
Deze keer worden er brieven geschreven
naar onder andere Zaire, Ethiopië,
Korea. Voorbeeldbrieven die overge-
schreven kunnen worden zijn aanwezig.
De werkgroep in Vorden hoopt uiter-
aard op vele belangstellenden.

Plattelandsvrouwen
Voor de bijeenkomst van de Bond van
Plattelands vrouwen j.l. woensdag was
uitgenodigd Dhr. B. Veen, Apotheker
uit Vorden.
Na de Opening door de presidente
mevr. Ridderhof-Meesters, werd er aan-
dacht besteed aan verschillende cursus-
sen, ook zullen er in samenwerking met
alle vrouwen verenigingen uit Vorden
enkele cursussen georganiseerd worden.
Na nog enkele interne mededelingen
werd vervolgens het woord gegeven aan
Dhr. Veen. Deze hield een lezing over
het "gebruik en misbruik" van
medicijnen. Op een duidelijke wijze gaf
Dhr. Veen uitleg van verschillende ge-
neesmiddelen en alles wat daarmee
samenhing.
Het was een fijne leerzame avond.
De volgende bijeenkomsten zijn: 20
nov. Koffiemiddag bij 't pantoffeltje.
Dhr. Bijl uit Vleuten komt helpen bij
het maken van presentjes, 27 november
kegelen bij De Boggelaar, 17 december,
kerstfeestviering in "De Herberg".

De klok horen luiden....?
Nog maar net was de (lichte) klank van
mijn opmerking over: het nog steeds
niet luiden van de klok in de kerktoren
om 12 uur.... verklonken (de opmerking
werd gemaakt tijdens een vorige week
gehouden vergadering van de Vordense
VVV) of HOOR.... de klok luidt weer
om 12 uur en strooit zijn (zware) klok-
keklanken welluidend uit over dorp en
veld, bos en wei.
Maar, het zou overmoed zijn te denken,
dat erook maar enig oorzakelijk ver-
band zou liggen tussen beide....
Hoe dan ook, ik ben er blij mee.
Een oud gebruik, het luiden van de mid-
dag-klok ben je (dat is nou wel geble-
ken) zo maar kwijt.
En wat is het dan vaak een karwei en
wat kost het dan een tijd om het weer te-
rug te krijgen.
Goed, de klok van de Vordense kerkto-
ren/gemeentetoren luidt weer.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Elke dag. Zoals het was sinds jaar en
dag.
Om 12 uur. Precies op tijd.
En u weet waar de klepel hangt!
Gemeentebestuur, zeer bedankt.
En moge het ons allen gegeven worden
de klok nog lange tijd te horen luiden.

J.C. Krajenbrink

Laatste zondag kerkelijk jaar
Volgens de kerkelijke kalender is het
a.s. zondag 23 november de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar.
Daarna begint, met de Adventstijd, het
nieuwe jaar in de kerk.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar
staat vanouds in het teken van de laatste
dingen, van leven en dood, oud en
nieuw, verleden en toekomst.
In vele gemeenten worden op deze zon-
dag allen genoemd en herdacht die ons
in het voorbije kerkelijk jaar in-de-
dood-zijn voorgegaan.
Soms wordt daarom deze zondag ook
wel eens genoemd "de doden-zondag".
Midden in het leven, midden in de dood
klinkt in de Verkondiging juist de Bood-
schap van het leven!

De dienst a.s. zondag in de
Herv. kerk
Op verzoek en in overleg daarna met het
moderamen van de Kerkeraad van de
Hervormde gemeente zal D.V. in de
dorpskerk a.s. zondagmorgen in de
verkondiging goede aandacb'
worden aaan de thema's van de laatste
zondag van het kerkelijk jaar.
Aan de vragen: Is er leven na de dood?
Sterven en dan?
Moeten, mogen we bidden voor de ge-
storven? Waar zijn onze doden? Wat
zegt ons de Bijbel hierover? Zegt de
Bijbel er iets over? Het leesrooster van
de Raad van Kerken in Nederland (dat
in vele parochies en gemeenten gevolgd
wordt) geeft voor a.s. zondag als
Schriftlezingen aan: O.T. 2 Samuel 5:\-
4; Epistel Colossenzen 1:12-21 en het
Evangelie Lucas 23:35-43. Als tekst kan
gekozen worden Lucas 23:42 en 43. de
gemeente wordt uitgenodigd deze oude-
jaars-dienst in de kerk mee te maken.

Gezamelijke Classicale
vergadering
Volgende week woensdagavond 26
november houden de beide Classes
waartoe de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente behoren een ge-
zamenlijke classicale vergadering in
Hotel Meilink te Barchem.
Niet alleen plaatselijk, maar ook
classicaal is er meer en meer iets te mer-
ken (gelukkig!) van het samen-op-weg-
zijn.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: J.R.M, de Gier en
B.H. Korenblek; J.F. Dekkers en A.H.
Wesselink; M.H. Büttner en J.G. Goed-
hart.
GEHUWD: W.J. Eenink en M.C.
Smeenk; Th.H. Salomons en D.J. Klein
Obbink.
OVERLEDEN: geen

HERVORMDE KERK TE VORDEN
Zondag 23 november 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink, (Laatste zondag kerkelijk
jaar)

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 23 november, 10.00 uur, ds. J.
Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 23 november, 10 en 19 uur, ds.
J.R. Zijlstra.

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 22 en zondag 23 november
dokter Sterringa. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts va 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 22 en zondag 23 november: J.
Gosses, Doetinchem, tel. 08340-23721
en W.A. Houtman, Vorden, tel. 05752-
2253. Za/zo spreekuur voor spoedge-
vallen van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 22 november 12.00 tot
maandag 24 november 07.00 uur, dok-
ter Breukink. Komende week avond- em
nachtdienst ook dokter Breukink.

NOODHULPDIENST
Mevrouw v.d. Vuurst, tel. 2072. 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 van
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.



VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
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COLOMBO

KOFFIE
MELK

SCHOUDER

VARKENS
LAPP6N

geen 225 of 198

MAARNUHACHEE.

VARKENS
ROUAD6GEHAKT

H.O.M

_LAPPEN

FRIKRNOaiJEN
5TUKS

to
KOFHE

ll WORST

LEVERWORST
pak 500 gram
VACUÜM
OF BONEN

groenteman geen 722 of 665

MAARNU

Voor de winteropslag, van de Friese klei:

Baal, inhoud 20 kg Irene of Eigenheimer

AARDAPPELEN
OXWALL

DOPSLEÜTELSET
Het zijn smakelijke en kruimige aardappelen VICTORIA

MAXI MIX
ZOUTJES
van115voor

ZWARTE KIP

ADVOCAAT
EXPORT SPRUITEN i*, 138
20 minuten koken is voldoende. Bevat vitaminen B en C. chrome-vanadium

van 2495 voor
fles 0,5 liter
van595voor....Nieuwe oogst

SPAANSE NAVELINAS VAN WELZEN
ROOMBOTER

STROOPWAFELS
pak 5 stuks
van129voor

STELCOGOGO
6 ASSORTI
SPEELDOZEN
met opwindbare

•»«* figuren
van 1295 voor..

SLASAUS
0.5 liter
van219voor

PRACHT BLAD FIKUS
Boeket

TROSANJERS + GROEN
CONFITURE

MEURSING

KAASDOMINO'S
van189voor

H.H. jam
aardbeien, abrikozen, kersen
van205voor

MEISJES

BEAUTYSET
9-delig
MET HAARDROGER
van1695voor

MAAND A G 24-11 DINSDAG 25-11 WOENSDAG 26-11

1 kilo 2 kilo export 500 gram

PREI van de klei UIEN panklare HUTSPOT
138 95

GROLSCH

PIJPJES
PILS
krat 24 fles

MELKBROOD
800 gram
gratisgesneden VOOR DE

ALLERKLEINSTENBLOEMBOLLEN plant ze nu, VS markt heeft eerste
kwaliteit bollen.

plus gratis glas
van 1195 voor HOUTEN

RIJFIGUREN
MELKBOLLEN
zak
9stuksnu LIMONADESIROOP MET TROMMEL

3 assorti
van 1595 voor..

0.6 liter
sinas of frambozen
van125voor

VOOR ST. NICOLAAS!

SPECULAAS
POPJES
pak 5 stuks

NEERLANDIA
CHOC.MELK
pure pack
1 liter
van125nuvoor...

GESCHENKDOOS
ZEEP
inhoud
3 stukken
diverse geuren
van 1047 voor..

slijterij
DIK

SPECULAAS
pak3stuks

FRUIT YOGURT
4 smaken
beker Va liter
van178voor

HENKES

VIEUX
1 literfles
van 1540voor

AFTERSHAVE
50 ml
MET TOILETZEEP
in geschenkverpakking
\^an1195voor

JAGERMEISTER
fles 0.7 liter
van 1595 1J.71?
nuvoor l f1 f w

KIKKERS-MUIZEN
zak 8 stuks
grote
van145voor

BOURSIN
KRUIDEN
80gramvan209voor

BEAUJOLAIS
PRIMEUR 1980
een prima
kwaliteit
perflesnu
Doos 6 fles 3850

POLLEN

KERSEN-
BRANDEWIJN

DIVERSE SOORTENROOM
BORSTPLAAT
pak 200 gram

JOLLY

FRANSE KWARK
450 gram
van192voor

TOILET/MAKE UP-
TASSEN
van4P/finuvoor... .- mn%J^J1 literfles f OOC

l ££ü

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG • REKLAMES GELDIG VAN 20 TOT 26 NOVEMBER 1980



Geboren in Deventer

MARTJE JOHANNEKE
en

WILLEMIJNTJE
DEKKERS

Ineke Dekkers-Heersink
George Dekkers
Pienke

't Heegken 1

Voor de vele blijken van me-
deleven welke wij mochten
ondervinden tijdens zijn ziekte
en na het overlijden van mijn
lieve man, vader en opa,

GERRIT SLOOT
betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam,
G. Sloot-Weernink
Insulindelaan 36, Vorden

Graag willen we u hartelijk
dank zeggen voor uw warme
belangstelling, op welke wijze
dan ook, die de zes en twin-
tigste september tot zo'n fijne
dag heeft gemaakt.

JAAP EN JOKE
UITERWIJK WINKEL

November 1980,
Enschede

Te koop: z.g.o.h. stereo ra-
dio met boxen, 2 x 40 W,
Telef unken. Vraagprijs f375, -
Autostoeltje f 40,-; wandel-
wagen ƒ 40,-.
Telefoon 05752-2923

PENNEN
AKTIE
DASH

zaterdag 22 november

Zaterdag 22 november a.s.
in het Dorpscentrum. Aan-
vang: 20.00 uur.
"DROOM VAN EEN MID-
ZOMERNACHT", toneel-
groep Graficus.
Toegang: f 10,-; pashouders
f 8,-; scholieren voortgezet
onderwijs f 5,-.
Vóórverkoop: Boekhandel
Hassink, VVV kant./schoen-
handel Wullink

RIJDT FONGERS
Tour- en sportfietsen

— Runner v.a. ..
- Ascotv.a. ...
- Batov.a
- Old Fashion ..

— Cambridge v.a.

f404,-
f 455,-
/535,-
f539,-
f836,-

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Maak er een Sinterklaas-
weekend van, met roomboter
amandelstaven en gevuld
speculaas. Alles 100% kwali-
teit bij

't WINKELTJE
in brood en banket

Burg. Galleestraat - Tel. 1877

RIJDT FONGERS
Race- en trimfietsen

- Champion 10 vs f467,-
- Champion 12vs f529,-
- Sprint T 5 vs . .. / 652,-
- Sprint R 10 vs .. f746,-
- CourselOvs . . . f709,-
- Criterium 10 vs . f911,-

Uw Tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Openhaardhout - eik, beuk
en berk - 59,50 m3 + gratis
aanmaakhout.
Oude Ruurloseweg 4 (zand-
weg) - Barchem.
A/leen a.s. zaterdag van 9.00
tot 16.00 uur. Halen of bestel-
len

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

(In plaats van kaarten)

Op dinsdag 25 november hopen wij met de kinderen
en kleinkind en moeders, ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

A.J. ROUWENHORST
A. ROUWENHORST-HENDRIKSEN

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal "de Herberg",
Dorpsstraat 10a te Vorden.

7251 RT Vorden, november 1980
Rondweg 3

Dankbaar en blij voor Gods vele zegeningen hopen
wij mot onze familie D.V. 22 november ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

H.J. BOUWMEESTER
G. BOUWMEESTER-HAKKERT

Receptie op zaterdag 29 november van 14.30 tot
16.30 uur in zaal Schoenaker te Kranenburg.

7251 AW Vorden, november 1980
Alexanderlaan 18

(Door een misverstand niet eerder geplaatst)

Met droefheid geven wij kennis, dat van ons is heen-
gegaan onze geliefde moeder, behuwd - groot- en
overgrootmoeder.

JOHANNA PIETERNELLA KOEMANS
weduwe van J. Kerkhoven

in de gezegende ouderdom van 89 jaar.

H.J. Scheerhout
M.J. Maissan-Kerkhoven
W.D. Scheerhout-kerkhoven
A.T.G. Maissan
klein- en achterkleinkinderen

7251 XJ Vorden, 7 november 1980
van Heeckerenstraat 8

De begrafenis heeft 11 november te Vorden plaats-
gehad.

Op 16 november 1980 is op de leeftijd van 95 jaar
overleden mijn broer, onze zwager en oom

ADRIANUS DE RONDE
rustend dierenarts te Vorden.

Uit aller naam:
F.C. de Ronde
ex. test.

Geen rouwbeklag.

Op verzoek van de overledene heeft de crematie
in stilte plaatsgevonden.

Aan de leerlingen van de lagere scholen
in Vorden

Meisjes en jongens.

Denken jullie aan de kleurtekenwedstrijd
van de Vordense marktvereniging?

de marktcommissie

UITVOERING
Vordens Dames- en Kinderkoor
op zaterdag 29 november 1980

in het Dorpscentrum te Vorden.
Aanvang 19.30 uur met na de pauze bont allerlei
onder het motto:

EVEN TIJD VOOR VROLIJKHEID

Voorverkoop maandag 25 november van 19 - 20 uur
in het Dorpscentrum.
Entreeprijzen: f 5,-. Kinderen t/m 14 jaar ƒ,2,50.
Voor donateurs op vertoon van kaart diezelfde avond
gratis kaart afhalen.

CHR. HUISHOUDSCHOOL
HET HOGE 41 - 7251 XV VORDEN

Na ruim 26 jaar als conciërge aan onze school verbon-
den te zijn geweest, gaat

DE HEER WISSELS

met pensioen.
Het bestuur wil graag alle belangstellenden de gele-
genheid geven de heer Wissels de hand te drukken.

U bent van harte welkom op donderdag, 27 novem-
ber a.s. tussen 16.30 en 18.00 uur in onze school.

U bent eind volgend jaar 12 '6, 25, 40, 50
óf 60 jaar getrouwd?
En er moet een gezellig feestje
worden gebouwd?

Herberg
VORDEN

wil dat graag voor u verzorgen

Reeds velen reserveerden onze feestzaal al voor okt/

nov/dec 1981. Dus u bent nooit te vroeg.

TENTOONSTELLING
VOGELVERENIGING "EXOKAN"

op zaterdag 22 november van 10.00 - 22.00 uur

en zondag 23 november van 10.00 - 18.00 uur

IN DORPSHUIS "DE HORST" TE KEIJENBURG

Tevens een grote verkoopklasse aanwezig

Karnavalsvereniging
"de Plaggenstekkers"

organiseert op zaterdag 20 november

PRINSENBAL

Aanvang 20.00 uur • m.m.v. DE FLAMINGO'S

Zaal "de Boggelaar" - Tel. 05752-1426 - Warnsveld

Te huur aangeboden
voor meerdere jaren:

Groot herenhuis voorzien van C.V. met garage
en ruime tuin, gelegen op de hoek Schoolstraat-
Het Hoge.

Indeling: entree, hal, toilet, 2 woonkamers waarvan
1 met serre, studeerkamer, keuken, bijkeuken en ber-
ging-

Eerste verdieping: 4 royale slaapkamers, toilet en
een badkamer met douche.

Vaste trap naar tweede verdieping met een erboven
gelegen grote berging.

Huuraanvang: begin 1981.
Huurindicatie: boven f 700,- per maand.

Schriftelijke reacties inleveren vóór 8 december 1980,
bij: Het Jebbink 61, Vorden.

Ook Sinterklaas houdt van
speculaas. Dik of dun, met of
zonder amandelen. Dit haalt
hij natuurlijk bij

't WINKELTJE
in brood en banket

Burg. Galleestraat - Tel. 1877

Te koop: gekloofd open-
haardhout.
Telefoon 05752-6798

Zaterdag 22 november a.s.
in het Dorpscentrum. Aan-
vang: 20.00 uur.
"DROOM VAN EEN MID-
ZOMERNACHT", toneel
groep Graficus.
Toegang: f 10,-; pashouders
f 8,-; scholieren voortgezet
onderwijs f5,--
Vóórverkoop: Boekhandel
Hassink, VVV kantoor/
schoenhandel Wullink

Voor de Sinterklaas hebben
wij voor groot en klein een

ruime sortering fietsen.

TRAGTER
Uw tweewielerspecialist

PENNEN
AKTIE
DASH

zaterdag 22 november

Te koop: elektronisch orgel
met ritme-box.
Nijhuis, De Boonk 41

Te koop: ronde keuken-
kachel; ovale gaskachel;
mini kachel, wit; wand-
kacheltje voor broeikas of
schuur.
Telefoon 2269

•

JUDO
a.s. zaterdagavond 22 novem-
ber judowedstrijden, senio-
renteams in de sportzaal 't
Jebbink.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
vrij

Nuttige wenken voor de Sint.

' Een lekker warme duster
of zo 'n handige rokspuit.

Een alles-knipschaar,
centimeter of spelden,
of gewoon aanvulling
' voor de naaidoos.

Allemaal bij

Stoere
stappers

Colly
Vri jhe id , b l i j he id
straalt van deze
h al f hoge boots af.
Hoe kan 't anders
met z u l k karaktervol Braziliaans leer,
met zo'n stoer-sportieve neus l i jn .

In de maten

Schoenen
I ederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuws tad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

ZUTPHENSTWtG 79 • VOROEN • TEL 05752 1971

Jonge Bols 14,95
Vieux Florijn 14,95
SMIT'S

Advocaat nuo,6itr 5,95

SLIJTERIJ - - WIJNHANDEL

SMIT
TELEFOON 1391

TAPIJTAANBIEDINGEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

SLAAPKAMERTAPIJT

400 BREED - NYLON - (1 KLEUR)

van 79,- nu

p.m.
mm

Gratis leggen

KATOENEN TAPIJT

400 BREED- (BEIGE)

stuntprijs

109,- p. m.

Gratis /eggen
(Beperkte voorraad)

WOONKAMERTAPIJT

NYLON - 400 BREED - BEIGE/BRUIN

van 129,- nu

p.m.
mmr

(Gratis /eggen)
(Beperkte voorraad)

WOONKAMERTAPIJT

400 BREED

ZUIVER SCHEERWOLLEN BERBER

(zware kwaliteit)

van 225,- nu

p. m.

(Gratis leggen)

WOONKAMERTAPIJT
400 BREED - NOPTAPIJT

ZUIVER SCHEERWOL (BERBER)

(één van de zwaarste kwaliteiten)

Van 389,- nu

319, p.m.

(Gratis leggen)

MOQUETTE TAPIJT

(HOGE POOL) - 400 BREED - NYLON

Van 249,- nu

179 -M «7jr p.m.
(Gratis leggen)

HELMINK B.V
INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 1514

* Kamerbreed tapijt wordt
gratis en vakkundig gelegd

* Bovendien geven wij 5 jaar garantie
* Opslag gratis

'r Bovendien geven wij
5 jaar garantie
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 20 november 1980
42e jaargang 38

Verschijning Contact
komende feestdagen

Op veler verzoek maken NV ij nu reeds de verschijning
data bekend van Contact.
Het kerst- en nieuwjaarnummer zal verschijnen op 18
december.
Copy hiervoor binnen:

EDITIE HENGELO 10 DECEMBER VOOR 12 UUR
EDITIE RUURLO 15 DECEMBER VOOR 12 UUR
EDITIE VORDEN 16 DECEMBER VOOR 12 UUR

Het liefst zouden wij de copy voor advertenties en het
nieuws zo spoedig mogelijk ontvangen doch uiterlijk
boven genoemde data's.

In januari starten wij weer in de eerste volle week met
de edities Vorden en Ruurlo.
DUS WOENSDAG 7 JANUARI

Copy hiervoor uiterlijk binnen:
EDITIE RUURLO MAANDAG 5 JANUARI
EDITIE VORDEN DINSDAG 6 JANUARI

EDITIE HENGELO COPY BINNEN 7 JANUARI,
DIT NUMMER VERSCHIJNT 13 JANUARI

Wij hopen dat U zult begrijpend dat ook wij met de
moeilijkheid zitten dat de feest-data's in het midden
van de weken vallen en dan is het niet mogelijk om
Contact te laten verschijnen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank
L.G. Weevers

Tijdens de openbare vergadering van de commissie Financiën haalde de heer B.
van Tilburg (P.v.d.A.) dinsdagavond een krantenartikel aan waarin stond dat
zo'n 25 procent van de door het Rijk aan de gemeenten toegewezen woningen niet
gerealiseerd worden. Op een vraag van de heer van Tilburg antwoordde wethouder
H. A. Bogchelman dat dit percentage voor Vorden niet opgaat. "Wij zijn hier zelfs
voor op het schema", aldus Bogchelman, waarbij de heer v.d. Broek, direkteur
gemeentewerken, opmerkte dat de animo voor de particliere bouw in Vorden mo-
menteel wel terug loopt. Wethouder Bogchelman: "We doen momenteel ons
uiterste best om boven de streekplancijfers uit tekomen. We proberen via het
gewest een programma op te stellen dat meer regionaal is gericht".

De heer van Tilburg adviseerde de ge-
meente om alert te zijn. Nu er een groot
gat is op de markt moet men erin
springen, zo zei hij. Verder was het de
heer van Tilburg ter ore gekomen dat er
op 9 december in Arnhem een
manifestatie plaats vindt van het
onderwijs. "Het gaat om het behoud
van de werkgelegenheid en het behoud
van de kwaliteit van het onderwijs en
dat vind ik een goede zaak. Mijn vraag
is welk standpunt neemt het college in
nu deze manifestatie in de "baas" (lees
gemeentebestuur) zijn tijd plaats
vindt". Wethouder Bogchelman deelde
hierop mede dat het college tijdig haar
standpunt bekend zal maken.

De commissie behandelde dinsdagavond
eveneens een verzoek van de heer W.B.
Kurz uit Vorden om het indertijd aan
hem in erfpacht gegeven stuk grond op
het industrieterrein te mogen aankopen.
De heer B. van Tilburg (P.v.d.A) vond
het jammer at een dergelijke clausule
vroeger in het koopkontrakt is opgeno-
men. "De heer Kurz gaat nu grond
kopen en woning en woning en grond
straks weer verkopen. Dankzij de

goodwill van de gemeenschap wordt de
heer Kurz nu zomaar een grote winst
toegeschoven", aldus van Tilburg. "Ik
ben hier ook niet gelukkig mee, het is
zelfs te gek om los te lopen", ze reageer-
de wethouder Bogchelman. De heer v.d.
Broek wees er op dat destijds in de jaren
zestig de plaatselijke industrieën in het
algemeen de mogelijkheid hebben
gekregen om grond in erfpacht te
krijgen. "Ja, zo vulde van Tilburg aan,
de industrieterreinen zijn in die tijd
bouwrijp gemaakt met een flinke steun
van de overheid. Het blijkt wel weer dat
een bestuur bij het nemen van beslis-
singen zich terdege moet realiseren wat
de gevolgen in de toekomst zijn", zo
sprak van Tilburg.
De heer van Tilburg was verder van
mening dat investeringsnota's in Vorden
steeds te laat worden vastgesteld. "Nu
wordt wel aan ons gevraagd om fiat te
geven aan een voorstel om ƒ1.500.00,-
kasgeldlening aan te trekken. Indien nu
straks de investeringen hoger uitvallen
bestaat er dan nog de mogelijkheid om
extra geld aan te trekken? Zo vroeg hij.
Het antwoord van de wethouder luidde
"Is mogelijk".

Deurdreajers begroeten
Prins Emil een
Een kleurrijk spektakel van internatio-
nale allure... Zo mogen we het Prin-
senbal der Deurdreajers, dat afgelopen
zaterdag plaatsvond, gerust noemen.
In de sfeervolle residentie Schoenaker
werd het enthousiaste publiek een
gevarieerd programma aangeboden. Na
binnenkomst van Prins Gerardo l en
zijn gevolgd toonden de dansmariekes
hun bedrevenheid in een wervelende
dans. Ook de hofliederentafel gaf acte
de presence en dit trio wist op
humoristische wijze diverse personen en
situaties op de korrel te nemen. Tevens
zongen ze hun lof over de inspanningen
van de aftredende leden van bestuur en
gevolg.
Na het tweede optreden van de
Dansmariekes kwam het gerenommeer-
de Russisch staatsballet met een geheel
nieuw ingestudeerde Kozakkendans,
kompleet met flitsend zwaard en vurige
wodka.

Hierna hield Prins Gerardo l zijn slot-
speech, waarin hij vooral het trouwe pu-
bliek en zijn hele gevolg bedankte voor
de grandioze steun tijdens zijn regeer
periode.
Nadat de Raad van Elf, Dansmariekes
en Prins ontheven waren van hun taak,
zorgde buutreedner "Den Dreugen" uit
Zieuwent met zijn grappen en grollen
voor daverende lachsalvo's.
Het moment was aangebroken, waarop
de nieuwe prins, vermomd als sjeik zijn
intrede deed, kompleet met dansende
haremdames en zijn beschermheren.
Verpakt in een vliegend tapijt kreeg hij
als geschenk een nieuwe haremdame
aangeboden, die op schitterende wijze
haar danskapaciteiten toonde.
Vol spanning wachtte de zaal op het
ogenblik, waarop de nieuwe vorst zich
bekend maakte; hij koos de naam Prins
Emil Een (Emil Eijkelkamp). De ook al
nieuwe president Jan ter Beek, opvolger
van Hans van der Linden, las de
proklamatie voor, waarin de plannen
voor het komend jaar carnavalesk naar

Veel belangstelling receptie
gouden "Sursum Corda"
Henk Robbertsen geridderd
Henk Robbertsen straalde. Hij genoot met volle teugen. Geen wonder. Tijdens
een bijzonder gezellige receptie van de jubilerende muziekvereniging "Sursum
Corda" kwam in de vele toespraken steeds weer de naam van Henk Robbertsen
boven water. En niet ten onrechte. Vanaf de oprichting in 1930 is hij van de partij.
Ruim dertig jaren als bestuurslid en wat misschien nog belangrijker is, zo rond de
jaren 1963/64 toen "Sursum Corda" bijna van het toneel was verdwenen was het
onder andere Henk Robbertsen (en niet te vergeten wijlen voorzitter Marinus
Gotink) die er zijn schouders onder stak en ervoor zorgde dat Sursum Corda (wat
betekent "De harten omhoog") bleef voortbestaan. En hoe. Sursum Corda telt
thans meer dan 100 leden.

Toen Burg. Mr. M. Vunderink hem de
ere-medaille in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau opspelde kon
de dag voor Henk Robbertsen na-
tuurlijk helemaal niet meer stuk. "Deze
onderscheiding hebt U verdiend vanwe-
ge Uw nauwe betrokkenheid met deze
vereniging", zo zei Burg. Vunderink.
Het was trouwens imponerend om te
zien wat Sursum voor de Vordense ge-
meenschap betekent. Het was de gehele
middag in de prachtig versierde zaal van
het dorpscentrum een komen en gaan
van vele mensen.
De receptie was tevens een afsluiting van
een jubileumjaar met vele aktiviteiten.
Nadat de heer A. Smeenk iedereen had
verwelkomd ging voorzitter Wim Wi-
chers in zijn openingswoord nader op
deze aktiviteiten in. Concert van het
nationaal Jeugdkorps, showcqncours,
concert met het Vordens Mannenkoor
etcetera. Allemaal hoogtepunten in een
voor de vereniging bijzonder druk jaar.
De heer Wichers stond vervolgens even
stil bij het succes van zijn vereniging.
"Te danken aan vriendschap en een
goede onderlinge band", aldus
Wichers. Het medeleven van de kant

het gemeentebestuur werd
«W)p prijs gesteld. Uit handen

van jHpa Broekman kreeg Burg.
Vunderink een vlag aangeboden.
"Daarmee kunt U de kleuren van Vor-
den op Uw boot hooghouden", zo zei
voorzitter Wichers.

Gerrit den Abtman, Hans Bosch, Ge-
rard Dimmendaal, Jan Hilferink, Henk
Reerink, Gerrit Rozeboom, Ab Schou-
ten en Wim Wichers kregen vervolgens
de zilveren speld aangeboden door de
Nederlandse Federatie van Christelijke
muziekbonden voor het feit dat zij 25
jaar muzikant zijn of 25 jaar lid van
Sursum Corda. De heren Anton
Smeenk, Gerritjan Wullink en Gerrit-
jan Bloemendaal (allen 40 jaar muzi-
kant) kregen de gouden speld. Henk
Robbertsen die deze speld reeds in zijn
bezit heeft kreeg een prachtige kleuren-
foto van het gehele korps aangeboden.
Voor de dames van deze twaalf jubila-
rissen waren er bloemen, aangeboden
door de majorettes.

Voor de penningmeesteres mevr. Janny
Bosch-Velhorst waren er eveneens bloe-
men, aangeboden door voorzitter Hon-
dorp zelf.
Vervolgens betrad Burg. Vunderink het
spreekgestoelte. "Wij als gemeentebe-
stuur voelen ons deelgenoot in Uw feest-
vreugde. Ik prijs mij gelukkig dat ik een
belangrijk deel van de bloei van Uw
vereniging heb mogen meemaken", al-
dus de heer Vunderink. Hij wees verder
op het aandeel dat Sursum Corda heeft
gehad bij de feestelijke ingebruikname
van kasteel Vorden. "Uw vereniging is
uit Vorden niet meer weg te denken",
aldus burg. Vunderink die vervolgens
een geschenk onder couvert aanbood.
Ondertussen had de andere Vordense

muziekvereniging "Concordia" zich
heel zachtjes achter het gordijn op het
toneel opgesteld omvervolgens een
muzikale hulde te brengen. Voorzitter
Henk Barink bood gelukwensen aan als-
mede een extra felicitatie voor de heer
Robbertsen.
Sinterklaas was inmiddels ook gearri-
veerd. "Ik kom juist met de helicopter
vanuit Veere en ben gestuurd door de
firma Eringa uit Groningen (de
fabrikant van de kostuums) om U een
cadeau te overhandigen.." Ja ik weet
nog goed dat U er vijftig jaar geleden al
bij was", zo sprak de Sint tot de heer
Robbertsen. Namens de groep jubilaris-
sen bood Jan Hilferink zijn gelukwen-
sen in de vorm van een gedicht aan.
Namens deze groep ontving het bestuur
uit handen van Theo Gille een Lyra.
Lammert Visschers, voorzitter van de
feestcommissie van de supporters-
vereniging had een leuke gift bij zich!
Door 100 medewerkers is het afgelopen
jaar gekollekteerd om geld voor
instrumenten bijeen te krijgen. Onder
ovantioneel applaus overhandigde hij
een cheque van ƒ 12.640,- en een foto
voor het bestuur van het gehele korps.
Vervolgens brachten de leden zelf een
muzikale hulde en bood Ria Huetink
gelukwensen aan. Uit handen van
Henny Wilbrink eveneens een Lyra voor
het bestuur. Felicitaties waren er ook
van de heer H. Garritsen namens de
Oranjevereniging Wichmond. Een
zuster van Henk Robbertsen bood ook
gelukwensen aan plus een bloemetje
voor haar schoonzuster. "Omdat Henk
zo vaak voor de muziek weg is". Voor-
zitter Wichers bedankte aan het slot de
rij van sprekers en alle andere aanwe-
zigen voor hun belangstelling.

van

Robbertsen een histo-
risch eril over 50 jaren Sursum
Corda. Een overzicht dat door de heer
Robbertsen op kostelijke wijze werd ge-
bracht. Hij vertelde over de grote trom
die gedurende de gehele oorlog bij See-
sing onder het stro lag. "Tegenwoordig
lopen we met zijn vieren naast elkaar.
Vroeger met zijn drieën. Dan leek de
stoet langer", zo grapte Robbertsen.
Sekretaris Ab Schouten werd door hem
"het denkende brein van de vereniging"
genoemd. Hierna werd het woord ge-
voerd door de heer G. Hondorp voor-
zitter van de Gelderse Bond. Ook hij
ging op de historie van de vereniging in,
waarbij de naam van Marinus Gotink
niet onvermeld bleef.

Vorden gebracht werden, alsmede het
persoonlijk motto: "Ik dreaj deur...Ie
ok?"
Nadat Prins Emil Een in zijn
maidenspeech blijk gaf van zijn vreugde
met deze uitverkiezing en hem de erete-
kenen waren overhandigd, ging hij over
tot de uitreiking van zijn persoonlijk
ontworpen onderscheiding, De
Vergulde Eikel.
Het officiële programma werd besloten
met het openen van het bal door Prins
Emil en zijn gemalin Ank. Onder uit-
stekende muzikale begeleiding van Th.
Blue Danio's bleef de stemming er tot in
de kleine uurtjes flink inzitten.
Deze avond was zo geslaagd, dat vol
vertrouwen en verwachting uitgezien
wordt naar de volgende Deurdreajers-
feesten in januari.

Diplomacursus EHBO
Het bestuur van de afdeling Vorden van
de EHBO is zeer verheugd dat er
maandagavond 24 november weer met
een diplomacursus EHBO gestart kan
worden. De cursus (tot een maximum
van 20 personen) is bijna volgeboekt.
Eventuele liefhebbers die verzuimden
zich op te geven dienen zich voor zover
nog plaats haast te maken met de aan-
melding. De cursusleiders zijn de heren
Bongers, kaderinstrukteur EHBO en
dokter Minjon, schoolarts te Zutphen.

Hulp van Tear Fund in de
Hoorn van Afrika
Het Internationaal Evangelisch
Hulpfonds, Tear Fund Nederland, heeft
medicijnen, voedsel en mankracht naar
de Hoorn van Afrika gezonden.
Ethiopië
De regering van Ethiopië heeft de ge-
meenschap van bijna 700 Protestante-
kerken van de zuidelijke provincies
Gammo Goffa, Sidamu en Bale
verzocht de hulpverlening aan de door
de hongerdood bedreigde bevolking ter

hand te nemen.
Tear Fund heeft aan de samenwerkende
kerken van Ethiopië 5500 kg. medicij-
nen gezonden, voornamelijk intrave-
neuze vloeistoffen, antibiotica en multi-
vitaminen.
De totale waarde van deze zending is
60.000 gulden.
Voorts zond Tear Fund 200 ton
noodbiscuits, goed voor 2 miljoen maal-
tijden. Het voedsel fafa in Ethiopië is
momenteel 30% duurder dan de deze uit
het buitenland aangevoerde maaltijden
ter waarde van 160.000 gulden.
Naast deze medicijnen en noodbiscuits
werd ook nog 30.000 gulden extra ge-
zonden om de transporten in Ethiopië
zelf te financieren en het aankopen van
plaatselijk voedsel.
De Ethiopische kerk verzocht Tear
Fund een medisch team te zenden. Het
echtpaar Ronald en Tinkee van der
Kruk uit Weesp zullen medio augustus
voor een halfjaar in Zuid-Ethiopië gaan
werken.
Djiboute
Tear Fund Nederland heeft Dhr. Henk
Megchelsen, bouwkundige uit
Enschede, naar Ali-Sabieh gezonden
om de voorbereidingen te treffen voor
de opzet van een doorgangskamp. Het
is de bedoeling dat hier, zestig kilometer
van Djibouti-city een kamp geleid wordt
door een compleet Tear Fund-team,
waar vluchtelingen uit de steden voor-
bereid worden op hervestiging in andere
landen.
Somalië
Tear Fund Engeland richt in Somalië in
een vluchtelingen kamp een kliniek in
met een medisch team. Mej. Fonny
Bouma uit Ferwerd, die 2 jaar in
Ethiopië en in het Christian Medical
Team in Thailand werkte zal aan dit
Engelse team vanuit Nederland toege-
voegd worden.
Meer informatie verkrijbaar bij Ans
Heida, Schoolstraat 8. Namens
werkgroep Tear Fund, Doetinchem,
regio Achterhoek.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Wi'j konn'n eigenluk 's bes un endjen rondtoern, 'n heel'n dag op 'n stoel
hang'n is ok neet alles".
Harm van de Kiefte, van wie dizze weurde afkomstug waarn, was bi'j zien
breur op vesite. Dat gebeurn now neet bepaold geregeld want Harm is nao
zien trouw'n uut 'n Achterhook wegetrokk'n nao de Randstad. Daor veel
veur um volle meer te vedienen. Dat t'r dan ok eiken dag un goed posjen zwa-
veldioxyde in zien longen trechte kwam, hee wonn'n kot bi'j Rotterdam, dat
mos i'j dan maor op de koop too nemm'n. Un mense kan now eenmaol neet
alles hemm'n wat zien hartjen begeerd. En, zo redeneern Harm, at Kalkar un
keer ontplff'n was zien femilie in 'n Achterhook d'r ok allemaole ewes. Maor
argens trok zien geboortestreek um toch altied weer arg an en zien vekansies
brach e dan ok altied hier deur. De vejeurdage van de femilie waarn altied un
goeie rejen um un heel weekend oaver te blieven.
Harm heel van de boem en de busse waortussen e zien jonge leaven had
deurebrach en de keern dat e hier was gingen dan ok nooit zonder un paar
uur kuieren deur 't bos veurbi'j. Vandaor dat e d'r now ok effen uut wol. Dat
Willem, zien breur, daor graag met instemm'n wis e van te veurn al wel. Den
was neet minder bosgek as hee. Willem haal'n 'n auto van stal en met de
vrouwluu d'r bi'j in waarn ze un ketier later 't Dennendarp al uut .
Un ende achter Lochem woll'n ze gaon wandeln. Daor wis Willem nog un
landgoed "De Oldenberg" waor volle buuken stonn'n en de kans was groot
dat die nog un betjen kleur hadd'n al had de vors en snee van veurugge wekke
un heleboel moois veurtiedug bedorven.
Kleur was t'r ok nog wel too ze daor an 't wandelen waarn al lei 't meeste blad
wel op de grond. Maor buuten dat was t'r nog wel zovölle te zien dat Harm
en Willem d'r vö-lle wille an hadd'n.
Zee zoll'n zo'n betjen un uur eloop'n hemm'n too d'r eur ene is tegen kwam
die un praötjen met eur begon oaver dit landgoed. Zee kwamm'n d'r al gauw
achter dat dit baron Pochman was, de bezitter van 't landgoed. Baron
Pochman dee zien name alle ere an. Hee vetell'n hoevölle bunder 't hele
gedoete vrogger wel was ewes. Veural van zien veurolders gaf e nogal groot
op. Dee hadd'n onder Napoleon in Rusland tegen de Kozakken evochten,
hadd'n de bekendste veldslagen in Europa metemaakt en ewonn'n (of
veloom maor dat vetell'n e neet). Met de kruustochten zol d'r zowaar nog
ene met weazen ewes.
Harm begon die opschepperi'je danug te veveel'n en zei tegen um: "I'j doet
mien an un earpel denken".
"Hoezo, an un earpel?" vroog baron Pochman.
"Umdat bi'j un earpel 't beste ok altied onder de grond zit"! antwoorden
Harm.
Baron Pochman maak'n maor gauw dat e weg kwam maor jvie zol dat neet
doen a'j zo op ow nummer ezet wod bi'j ons in 'n Achterhook?.

H. Leestman



Zet de bloemetjes
binnen.

Voor een fleurig voorjaar

BLOEMBOLLEN
deze week 20% korting

Poot ze nu het nog kan

WEEKENDREKLAME

Dieffenbachia 3,75
bos Chrysanten 4,25

Het adres voor een modern bruidsboeket

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN.

UITSCHIETER VAN DE WEEK

Partij KIIMDERTRUIEN
nu voor half geld

Modecentrum

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

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

Ook voor ü hebben wij de ideale
Sachs-Dolmar kettingzaag in huis!
Kom eens vrijblijvend „bomen" bij:

SACHS
DOLMAR

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.
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ABBA TOPHIT
SUPER TROUPER

Het beste van de top 50,
normaal 21,50

WEEKTOPPER l D, UU

Noteert u even:
SINT NICOLAAS
KOMT PERSOON-
LIJK DE TUUNTE
BEZOEKEN OP
WOENSDAG
3 DECEMBER
's middags 3-5 uur
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HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124
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met
Televisie

reparaties
- direct

:L • naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kwaliteitsbewuste mensen
kopen hun brood bij de
warme bakker.
U ook?
Probeer het eens!

WEEKENDRECLAME

Roomboter
amandelstaven

Warme bakker OPLAAT
bakt het voor u

TELEFOON 1373

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

BETALING KONTRIBUTIE

Groene Kruis
U kunt vanaf heden uw kontributie voor
het jaar 1981 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
f ao,- per jaar.

Wordt u na 1 maart een kwitantie aangeboden, dan
komt er f2,- administratie- en inkassokosten bij en
betaalt u f 42, -.

OPHEFFINGS- UITVERKOOP
dames-, heren-, kinderkleding badkleding,

werkkleding 75%



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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vrijdag 21 november
DISCOBAR INVENTION
blues groep

JOINTS VENTURE

zondag 23 november

BRIDGE
Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Bij de grote rnatenspecialist

CONFECTIE EN MOOE

v

Makita
cirkelzaagmachine 5000 SBR
Met vermogen van 520 Watt, zaag-
bladdiameter 140 mm. Compleet met ̂
2 meter kabel, dubbel geïsoleerd.
Normale prijs 115.-
Welkoop knalprijs

Klauwhamer
Zubi-Ondo, Amerikaans model
met hickory steel.
Normale prijs 13.25
Welkoop knalprijs

Skil
boormachine

1492 H
Met krachtige 420

Watt motor. Zowel
(links- als rechtsdraaiende boorkop
voor het uit- en inschroeven
Normale prijs 183.-
Welkoop
knalprijs

Onderstaande knalaanbiedingen zijn
maar een greep uit de grote sortering
van Welkoop kwaliteitskado's.
Kijk in de krant die u in de bus heeft
gehad of kom naar de Welkoopwinkel
voor altijd ruime keus en goed advies.

Makita klopboormachine
1030 HP
Voor het zware klopboorwerk, een
sterke machine met vermogen 430
Watt. Tot o 19 mm boren (in beton).
Normale prijs 199.-
Welkoop knalprijs

Verstekbak^
met zaagje
Van stevig beukehout,
30 cm lang, 70 mm breed,
10" zaagje met horizontaal handvat.
Normale prijs 12.95 tf%7*i
Welkoop knalprijs C>*

Hanning werkbankslijper
Compleet met beschermglazen,
beschermkappen Normale prijs 145

Grabbelton
Altijd de juiste schroef of spijker,
plug of moer bij de hand.
Normale prijs 16.75
Welkoop knalprijs

Fischer klusjesbox
Hard plastic box met 2 vakken en
metalen handvat. Normale prijs 11.25
Welkoop
knalprijs

8-delige schroevedraaierset
In zwarte kunststofdoos, met groene
heften. Normale prijs 23.75
Welkoop
knalprijs

Pompschroevedraaier
Compleet met 2 schroefbladen.
2 kruiskoppen en 1 boor.
Normale prijs 14. 50
Welkoop knalprijs

Soldeerpistool ELTO
220 V -100 Watt lichtgewicht met
grote prestaties. In fraaie geschenk-
doos. Opwarmtijd 5 sec. Dubbel
geïsoleerd. Normale prijs 42.-
Welkoop
knalprijs

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 1971

Het adres waar u

japonnen en mantels
goed gemaakt

nog voor een leuke prijs koopt!

m m%«**» w
Voor Sintendiekwali^^

^-—^^"—' '—

Kabelhaspel
Met 10 meter snoer, 2 kontaktdozen
(Kemakeur), dubbel geïsoleerd
kunststofhuis. Licht hanteerbaar.
Normale prijs 21.50 Î̂ KFS
Welkoop knalprijs !%£•

Schoonmaak- en
schoorsteenveeg

RE|NO

Uw adres
voor

schoorsteen-
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

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

^A.

OK winterset
/ U blijft rijden deze winter.

f^-V Ruitensproeier-vloeistof,
slotspray, de-icer,anticondens

doek en ijskrabber in handige
plastic draagtas. Normale prijs 17.05
Welkoop knalprijs

)rima prijzen.

let universeel autolampen
Voor die keren dat u er echt
om zit te springen. Inhoud voldoet
voor de meeste typen auto's.
Normale prijs 7.95 M?9"S
telkoop knalprijs ̂ *

Varta slotontdooier met lampje
De oplossing voor bevroren sloten.
In een paar seconden is uw autoslot
geheel ontdooid. Normale prijs 9.75
Welkoop V9O
knalprijs Jri

TL-armatuur
2x20 Watt, bruine kap.
Normale prijs 59.25
Welkoop knalprijs

Bison-doe-kado-doos
Een doos vol lijmsoorten voor elke
lijmklus in huis, handige lijmwijzer
+ lijmtipsboekje bijgesloten.
Normale prijs 26.50 tftf^SI
Welkoop knalprijs | p̂p

welkeo|i
alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

„ 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

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

Speciale mantelaanbiedingen bij

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Care- Restaurant

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

RUURLO

LODENMANTELS VANAF 159,-
KATOENEN MANTELS MET BORGVOERING NU 125,-
TWEEDMANTELS VANAF 150,-
CORDUROY JACK MET BORGVOERING 89,-
CHINTZJACK NU75,-

GROTE KEUZE BONT- en SUÈDE JASJES

Bij' aankoop van een mantel of jasjes
vanaf 200,- een shawl kado

Vrijdags gezellig winkelen tot 9 uur Maandags gesloten Woensdag de hele dag open
EN EXTRA ST. NICOLAASBONNEN



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 20 november 1980
42e jaargang 38

CONTACT/SPORTOVERZICHT

P.K.V. nieuws
Op de regionale show van hoenders,
sierduiven, konijnen, watervogels en ca-
via's te Varsseveld behaalden enige le-
den van P.K.V. mooie resultaten.
Dwerghoenders: Twents Hoen, H. Be-
renpas l ZG en l G.
Vorwerkkriel: G.J. Wassink IF, 2 ZG
en 2 x G .
Konijnen: Vlaamse reus Kon: grijs,
L.G. Weevers, G. met VI: reus wit L.G.
Weevers 2 F en 3 F. Groot zilver licht
zwart H. van Heerde l ZG en G.
Nieuw Zeelander rood, G. Lenselink 2
F, 3 ZG en G., G.J. Wassink G. Alaska
H.G.J. Horstman, 2 ZG, 3 ZG en ZG.

VOETBAL

Programma V.V.Vorden
Zaterdag 22 november
Neede AO-Vorden AO
Vorden Al vrij, AZC BI-Vorden BI,
Vorden B2-Warnsveld BI, Vorden Cl-
Hercules Cl, Erica C3-Vorden C2,
Vorden C3-Hercules C2.
Zondag 23 november
Vorden-SDOUC, Doetinchem 3-
Vorden 2, Vorden 3-De Hoven 3, Her-
cules 4-Vorden 4, Vorden 5-kl. Doch-
teren 3, De Hoven 7-Vorden 6, Oeken 6-
Vorden 7, Vorden 8-SHE 5, Vorden 9-
Wolversveen 3

Programma s.v. Ratti
afd. Jeugd, zaterdag 22 november: s.v.
Ratti al - SVBV al; s.v. Ratti bl - Die-
rense Boys bl; s.v. Ratti cl - Eerbeekse
Boys b2.
afd. zaterdag: s.v. Ratti l - GTT 1; DZC
3 - s.v. Ratti 2; AZSV 7 - s.v. Ratti 3;
AZSV3-s.v. Ratti 4.
Afd. zondag 23 november: Warnsveldse
Boys l - s.v. Ratti 1; s.v. Ratti 2 - Erica
5; Erica 9 - s.v. Ratti 3; s.v. Ratti 4 vrij.
Afd. Dames: s.v. Ratti l - Markelo 1;
s.v. Ratti 2 - De Hoven 1.

Grote zege Vordense dammers
Het eerste tiental van de Vordense dam-
club DCV heeft vrijdagavond thuis
korte metten gemaakt met DVA
uit Arnhem. Vorden won met 15-5. De
uitslag had nog groter kunnen uitvallen
indien Henk Ruesink niet in tijdnood
was geraakt. Nog twee wedstrijden
tegen laag geklasseerde tegenstanders
scheiden DCV van promotie en kam-
pioenschap. De individuele uitslagen
tegen DVA waren: T. Harmsma-H.
Bouwhuis 2-0. H. Grotenhuis-M. Zo-
merhuis 2-0. J. Masselink-L. Bogner 1-
1. G. Wassink-J. Jansen 1-1. J. Krajen-
brink-J. Willemsen 1-1. H. Ruesink-A.
van Heumen 0-2. C. v.d. Schaaf-L.
Boedhram 2-0. H. Graaskamp-W.
Kingma 2-0. W. Wesselink-D. Smids 2-
0. T. Slütter-L. Baan 2-0.
DCV 2, gehandicapt door het niet mee-
spelen van topscorer Ab Wassink ver-
loor met 12-8 van WDV uit Winters-
wijk. Hier waren de uitslagen: H. Son-
deren-B. Nijenhuis 1-1. K. Jetten-S.
Wiersma 1-1. C.T. Vos-H. Klein Kra-
nenbarg 1-1. J. Elgershuizen-G. dim-
mendaal 2-0. W. Sonderen-J. Lankhaar
0-2. G. Wiggers-B. Breuker 1-1. J. Fre-
deriks-G. ter Beest 1-1. D.J. Bosch-G.
Hulshof 1-1. J. van Laarhoven-W.
Sloetjes 2-0. B. Rhebergen-H. Wansink
2-0. Dankzij zeges van B. Wentink, A.
Graaskamp en remises van B. Rossel,
H. Hoekman en B. Hiddink speelde
DCV 3 met 7-7 gelijk tegen DCH 2 uit
Hengelo. De promotiekansen van DCV
4 zijn na de 3-7 nederlaag tegen DCH 3
uit Hengelo in de ijskast gezet. Alleen J.
Hoenink kwam tot winst, terwijl N. de
Klerk remise speelde.

Damcompetitie DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: H. Klein Kranenbarg - J.
Lankhaar 2-0, A. Wassink - S. Wiersma
2-0, J. Lamers - G. ter Beest 2-0, G.
Hulshof - H. Wansink 0-2, W. Sloetjes -
B. Breuker 0-2. Aspiranten/pupillen:
Groep 1: M. Boerkamp - J. Slütter 2-0,
J. v.d. Kamer - E. te Velthuis 2-0.
Groep 2: H. v.d. Kamer - W. Hulshof 2-
0, P. Besselink - D. Hoekman 1-1, F.
Rouwenhorst - G. Brinkman 2-0. Groep
3: R.R. Chotkan - H. Norde 1-1, G.
Wenneker - E. Hengeveld 0-2, E. v. Est
- R. Chotkan 0-2, B. Huetink - B.
Nuesink 2-0, J. Brandenburg - M.
Boensbroek 0-2, H. Hissink W.
Berenpas 0-2, B. Voortman - R. Mullink
2-0, A. Hoekman - H. Wilgenhof 2-0,
G. Wenneker - B. v. Zuylekom 2-0, H.

Norde - B. Nuesink 2-0, R.R. Chotkan -
B. Huetink 0-2, E. Hengeveld - M.
Boensbroek 1-1, J. Brandenbarg - W.
Berenpas 0-2, A. Hoekman - E. v. Est 2-
0

Damcompetitie in Wichmond
Voor de onderlinge damcompetitie in
Wichmond werden de volgende wed-
strijden gespeeld: R. Slütter - B. Hid-
dink 2-0, A. Hissink - M. Dijkman
1-1, T. Slütter - M. Garritsen 2-0, J.
Slütter - H. v. Langen 1-1, R. v. Zand-
voort - R. Slütter 1-1, M. Dijkman - B.
Hiddink 2-0, A. Hissink - H. v. Langen
1-1.

VOLLEYBAL

Ondanks goed spel verliest
Dash in V eenendaal
In een bijna twee uur durend duel met
het eerste damesteam van v.c. Veenen-
daal moest het eerste damesteam van
Dash de afgelopen zaterdag het hoofd
buigen voor de gastvrouwen. Hoewel
het Dash-team vaker de bal tegen de
grond kreeg bij de tegenpartij - 69 maal
tegen 64 maal - moest dit team met een
3-2 nederlaag naar Vorden terugkeren.
Zo is de telling nu eenmaal bij het
volleybalspel en daarom is het vaak zo
spannend. Van Dash-zijde werd een
goede partij gespeeld zonder invalsters.
De coach Wim Lubbers volgde als
gevolg van ziekte de partij vanaf de
kant. Hij werd vervangen door Ben
Kuiper. De eerste set pakte Veenendaal
met 15-10. De tweede set toonde Dash
zich de sterkste met 5-15. De derde set
liep gelijk op voor beide partijen, maar
op een kritiek moment werd van Dash te
moeilijk gespeeld, waardoor
Veenendaal de set met 15-13 afrondde.
De vierde set was Dash weer overtuigen-
der en werd het 12-15 voor Dash. De 5e
set moest zodoende de overwinning van
één van beide brengen. Een gelijk spel is
bij volleybal niet mogelijk, althans niet
in de nationale competitie. Deze set nam
een half uur in beslag. In een gelijk-
opgaande strijd werd er hevig gevochten
aan weerskanten. Een scheidsrechter-
lijke beslissing speelde Dash evenwel te
veel parten, zodat Dash bij een stand
13-14 de opslag verloor en het onderspit
moest delven met 16-14. De Vordense
ploeg kan evenwel op een goede wed-
strijd terugzien. De stand is thans: Tor-
pedo 7-19, Saturnus 7-18, Explosie 7-17,
VCV 7-15, Trivos 7-11, Setash 7-10,
Veenendaal 7-9, Dash 7-7, Texoclean/
Dynamo 6-6, Rohda 7-5, Reehorst 6-3.

Overige uitslagen: m.asp. Vios-Dash b
0-3, Dash c-Colmschate 2-1, Almen-
Dash c 0-3, j.asp. Dash b-Colmschate 3-
0, j . jun. Dash-Bruvoc 3-0, ds. 3e kl.
Wilh. 7-Dash 6 1-2, ds. 2e kl. Dash 3-
Harfsen 2 3-0, Dash 4-Hansa 4 1-2, hr.
2e kl. Dash 2-Bruvoc 3 3-0.
Programma: donderdag 20 nov. Twello:
m.jun. VenK-Dash, Deventer; j.jun.
SVS-Dash. Zaterdag 22 november,
Schalkhaar, j.asp. SVS-Dash a,
Vorden: hr. Ie kl. Dash 1-VIOS l, ds.
3e Div. Dash l-Rohda. Warnsveld,
m.asp. Wilh-Dash a, Wilh.-Dash c, ds.
3e kl. Wilh. 5-Dash 6, Eefde, hr. 2e kl.
Vios 3-Dash 2. Maandag 24 november:
Zutphen, hr.le kl. Voorst 1-Dash l, ds.
2e kl. DVO 3-Dash 4, Hansa 4-Dash 3,
Wilh. 4 - Dash 6, hr. 2e kl. Hansa 6 -
Dash 2. Vorden j . jun. Dash-DSC l, ds.
2e kl. Dash 2-Bruvoc 2.

WATERPOLO

Winst voor Vordense dames
Het eerste dameszevental heeft de com-
petitiewedstrijd tegen Dior op het nip-
pertje met 3-2 gewonnen. Wel nam
Vorden al spoedig een 2-0 voorsprong
dankzij een doelpunt van Henriet Ha-
zekamp en een benutte 4-meter worp
van Anneke Sikkens.
In de tweede periode kwamen de gasten
terug 1-2. Deze stand bleef in de derde
periode ongewijzigd. In de laatste
periode werd het door Anneke Sikkens
3-1, waarna Dior fel terug kwam. De
eindstand werd 3-2.

Kansloze nederlaag heren
De heren van Vorden, gehandicapt door
het niet meespelen van Knol, Mengerink
en van Dijk werd in Nuspeet finaal wég-
gespeeld. In de eerste periode kon
Vorden nog stand houden 1-0. In de
tweede helft liep Nunspeet uit tot 6-0.
Bij de stand 8-0 verkleinde van Bemmel
tot 8-1 waarna de eindstand op 10-1
werd bepaald.

HET RODE KRUIS ZEGT NOOIT "NEE".
ZEGT U GEEN "NEE" TEGEN HET RODE KRUIS.

N'oK nooit in de geschiedenis van de mens-
heid werden wij xo nauw betrokken bij noodlot-
tiu'heden. overal ter wereld, als vandaan'de dan".

Radio en TV hrennen het wereldgebeuren
t reeks in onze huiskameiv. Kranten en tyd

schriften belichten ons uitvoerig over de details
van oorion, burgertwist en natuurrampen.

De wereld schreeuwt om hulp. Het
Rode Kruis n'eet't die hul]). Voedsel.
Medicijnen. Kleding én onderdak.
Mankracht.

f )ok in ons ein'en land heeft het
Rode Kruis een uitgebreide taak. De
bloedtransfusie-
dienst, Medic Alert,
welfarewerk, snel-
dienst-ambulance,
radio-medische
dienst, vakanties
voor gehandicapten,
rampen organisatie,
jeugd en jongeren
werk, lektuurvoor-
ziening voor lang-
durig zieken en
bejaarden, het. infor-
matie buro, de bloed-
transfusie dienst,
orgaandonorechap;
l i e t \-ern1 alles bij
elkaar grote inspan-
ning.

Ken inspanning
die nogaftjjd op vrij-
willige basis geleverd wordt. Vrijwilligheid is
namelijk één van de principes van het. Rode
Kruis,

HET RODE KRUIS IS ALLEEN
AFHANKELIJK VAN U

Het is duidelijk dat veel mensen
nodig zijn, om het Rode Kruis naar
behoren te kunnen laten funkt.ioneren.
Het Rode Kruis is mensen. Rode

DOE WAT U DOEN MOET.

GEEF U VANDAAG OPALS LID

Kmiswcrk blijft mensenwerk. Zonder vrjjwilli-
gere /ou er tfeen Rode Kruis bestaan.

Veel Nederlanders beseffen dit K<x'd en
staan sympathiek tegenover het Rode Kruis.
Helaas is sympathie alleen niet voldoende. Ki

• +*
WÖfcD LID.

lijk zou iedere Nederlander lid mtx'ten zyn. Dat
hoeft niet pei-sé als aktief lid. I )at kan ook heel
goed als steunend fid

Alleen zó kan het Rode Kruis optimaal doen
wat het moet doen. Helpen. Iedereen. Overal.
Ongeacht nis, politieke overtuiging of religie.

Onafhankelijk van re^erin^en of machts
groeperingen.

SOMMIGE MENSEN GEVEN HUN
LEVEN VOOR HET RODE KRUIS. LID

WORDEN IS DUS WEL HET
MINSTE DAT U DOEN KUNT

Dagelijks watfen mensen hun
leven voor het Rode Kruis. Waar

strijd is. HU gyzelingsakties. Bij
natuurrampen.

Soms blijken de gevaren l > ü de
hulpverlening zó groot dat. Rode Kruis

vrijwilligers het. leven verlie/en.
U kunt het uwe doen door ook ecu

stukje van uw leven in dienst te stellen
van het Rode Kruis. Ken stukje van uw

vrije t i j d . Ken klein offer vergeleken by de
inspanningen van de internationale vrijwilligers-
korpsen.

Het werk in eitfen land
mat fophe t eerste Ke/idit
minder spectaculair lijken.

+ ^H l Maar ook dit vrij willigere-
l werk is van viUuil belang.

Hok in ons land v\\ het Rode
Kruis alt i jd te springen om
vrijwilligers,

Om leden die aktief of
passief hun steun verlenen.
Door vrijwilligerswerk of
vrijwillige steun.

Daarom is het lidmaatschap van het Rode
Kruis eerder een morele plicht, dan slechts een
geste van sympathie.

Lid worden van het Rode
Kruis is wel het minste dat u kunt

doen. Doe wat u kunt dcx'n.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Postbus 30427

2500 GK VGRAVENHAGE

Geslaa
week

Jongeren
TB gewest oost

Hoewel de weersomstandigheden niet
zo best waren, is het jongerenweekend,
dat door de Jongerencommissie van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond gewest
Oost werd georganiseerd, zeer goed
verlopen. Een zeventig jongeren inclu-
sief hun leiders (onder meer teams van
EHTC 2, Erichem 2, Treklust, Warns-
veld, Bisons, Beltrum, Eibergen en
Oosterwijk) brachten deze dagen door
op camping Ruighenrode.
Vrijdagavonds startte men met bingo,
zaterdagmorgen was er een veldloop, 's
middags kon men bowling beoefenen,
wandelen of zelfs zwemmen en de dag
werd besloten met een speurtocht.
De zeskamp (zaklopen, doeltrappen
enz.) stond zondagmorgen op het pro-
gramma. De ploeg van Oosterwijk won,

tweede werd EHTC Eerbeek e
Treklust. Nadat alles weer k
opgeruimd vertrokken de
zondagavond voldaan over
einde weer huiswaarts.

Kollekte
De in de gemeente Vorden gehouden in-
zameling ten bate van het Nationaal
Fonds Sport Gehandicapten heeft in to-
taal ƒ 2536,60 opgebracht.
Voor de medewerking van alle collec-
tanten wordt hartelijk dank gezegd.

Judo-wedstrijden
Zaterdagavond organiseert de judover-
eniging "Judokwai Vorden" in de
sportzaal de tweede ontmoeting van de
distriktscompetitie van de Judobond
Nederland. Het betreft hier het distrikt
Oost-Nederland en wel de

seniorenteams klasse 3. Deelnemende
verenigingen zijn: Rhedense Judover-
eniging, J.V.O. Didam, sportschool
Edozeen uit Deventer en Judokwai
Vorden. Elk team bestaat uit vijf judo-
ka's. Er zijn vijf gewichtsklassen te
weten tot 63 kilogram, van 63-70 kg, 70-
80 kg, 80-93 kg en 93 kilogram en meer.
De wedstrijden beginnen zaterdaga-
vond.

Wildrit De Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zondag
23 november een wildrit, waarvan .de
start plaats vindt bij café Schoenaker.
De rit is uitgezet door de heren B. Rege-
link en B. Horsting. De deelname is
mogelijk voor auto's, motoren en
bromfietsen in de klasse A en B en in de
Toerklasse.

Nieuwe trainingsjacks voor het
eerste herenteam van Dash

De familie ten Barge van "De Herberg" bood het eerste herenteam van de volleybalvereniging Dash trainingsjacks aan, waar-
voor de volleybalvereniging zeer erkentelijk is. Dit herenteam, dat maandag tegen WIK 2 (Steenderen) overtuigend met 3-0
won, heeft uitzicht op de kampioenstitel voor de eerste helft van de competitie met derhalve promotiemogelijkheden naar de
promotieklasse.

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, Pretfesti-
val
Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem

AGENDA

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.
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Diner of feestje 30 personen? ,,1e Herberg"

Koffietafel/diner 75 personen?

Bruiloft/receptie 175 personen?

Bruiloft/receptie/
personeelsfeest
250 personen? „Se Herberg"
De komende weken kunt u i.v.m. verhardings- en verfraai-
ingswerkzaamheden wat obstakels tegenkomen, voordat u
onze zaal binnengaat.
Wij zullen proberen dit ongerief tot een minimum te beper-
ken.

DORPSSTRAAT 10a - VORDEN - TELEFOON 2243

Zelf Gebreid
Neveda Kwaliteit
Neveda Bistro - f 3.95 per bol. Prachtige wol met
Shetland- karakter. Alle modetinten. Breit voordelig!

HELMINK bv Zutphenseweg 24
Telefoon 05752-1514 J

DE LAGERE SCHOLEN TE VORDEN
Aangifte leerlingen voor het cursusjaar 1981/1982

De ouders voor toekomstige leerlingen zullen
binnenkort via de kleuterscholen benaderd
worden voor het aangeven van hun
kind(eren).

Ouders, die om een of andere reden geen
bericht krijgen, kunnen zich rechtstreeks in
verbinding stellen met het hoofd van de
betreffende school van hun keuze.

Chr. Lagere School "Prinses Juliana" Wildenborch
hoofd: de heer Kok, telefoon 6797

Samenwerkingsschool Kranenburg en omgeving
hoofd: de heer Bekker, telefoon 6652

R.K. Lagere School "De Vordering"
hoofd: de heer Overmans, telefoon 2450

Openbare Lagere School Dorp
hoofd: de heer Brinkman, telefoon 1360

School met de Bijbel "Het Hoge"
hoofd: de heer Reindsen, telefoon 2036

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO
Als eerste toekomstgerichte stap in het belangrijke video-
tijdperk introduceren wij de VHS-videorecorder die alle
technische hoogstandjes in zich verenigt:

de MITSUBISHI HS 300 E

Het summum van wat de videotechniek vandaag de dag mogelijk maakt.

Standaard geleverd met draadloze infra-rood afstandsbediening. Vederlichte

tiptoetsbediening. Stilstaand beeld. Beeld-voor-beeld weergave met auto-

matische onderdrukking van de "ruisbalk". Snelspoelen, voor- en achter-

uit, waarbij het beeld zichtbaar blijft. Slow motion en audio dubbing.

Voorkeuze voor 8 kanalen. Voorprogrammeren van 6 opnamen tot 7 dagen

van tevoren. En natuurlijk alle andere funkties. Wie zei daar dat het VHS-sys-

teem zich voor zulk baanbrekend werk niet leende?

En dan de prijs: f 2.998,-
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

norm
iv. c

LEREN VOETBAL normaal 4995
waterproof sint Pc 3495
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gmgmmjjmjmmm_. . HBHMMPMHBHMBBi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

K'INDERSPORTTAS normaal 12.50
schoudertas sint Pc 9.50

TRAiNiNGSPAK argentina mt.110-8
EXTRA VOORDELIG!

schaatsen, rij k leding, badminton- en
tennisrackets.voetbaischoenen etc.

KLUVERS
SPORI TOTAAL

VORDEN

hensewei

JUDO
a.s. zaterdagavond 22 novem-
ber judowedstrijden, senio-
renteams in de sportzaal 't
Jebbink.
Aanvang 19.30 uur. Toegang
vrij

Wie heeft een bos autosleu-
tels (Simca, met sleutelring
autobedrijf Tragter) verlo-
ren bij drukkerij Weevers?

Meisje, 2>jaar, zoekt werk
in de huishouding, voor 5
halve of 5 hele dagen, in om-
geving Vorden, Hengelo,
Lochem, enz.
In bezit van auto.
Postbus 72, Vorden, tel. 2674

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

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

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

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.

BEHAAGLIJK

Smaakvol deux-
pieces van behaag-
lijk warme nicky-
velours in een spor-
tief model. Met
satijnen biesjes als
modieuze aksentjes.

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BAKKERIJ

V A NASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Isolatie en tochtwering
voor prettig wonen en
energiebesparing

STEENWOLDEKENS eenzijdig papier, 8 cm dik,

R =2, 7,30 per m2, per rol 6 m x 100 cm

43,90
SPIJKERFLENSDEKENS 2zijdig papier,

8 cm dik, R = 2, per m2 6,85, 6 m x 60 cm

per rol 24,50

SPIJKERFLENSDEKENS 2 zijdig papier,
8 cm dik, R =2, 6 m x 100 cm, per m2 6,60

per rol 39,65

SPAANPLAAT 4 cm, 8,4 m2 per pak p. pak 38,-

TEMPEX 2 cm, per m2 3,00

3 cm, per m2 4,25

4 cm, per m2 5,50

5 cm, per m2 7,10

TOCHTPROFIEL TOCHTBAND
TOCHTSTRIPS C.V. BUISISOLATIE

VOOR ALLES NAAR

HARMSEN
Schoolstraat 6-8 - Vorden - Telefoon 05752-1486



Zaterdag 22 november a.s.
in het Dorpscentrum. Aan-
vang 20.00 uur.
"DROOM VAN EEN MID-
ZOMERNACHT", toneel-
groep Graficus.
Toegang: f 10,-; pashouders
f 8,-; scholieren voortgezet
onderwijs f 5,-.
Vóórverkoop: Boekhandel
Hassink, VVV kantoor/
schoenhandel Wullink

Vermist: dierbare rode kater
Hoetinkhof 65, tel. 2912 na
17.00 uur

Wie mist kleine lapjeskat?
Vorige week aan komen lo-
pen; draagt witte vlooien-
band.
Idema, Reeoordweg 8, Vor-
den, telefoon 6814

Gazelle kinderfietsen
in diverse moderne kleuren,
leeft. 3 tot 13 jaar, de Sint
koopt ze bij

Tragte r T wee wiel e r bed rijf

PENNEN
AKTIE
DASH

zaterdag 22 november

Te koop: z.g.o.h. 400 Itr.
Philips diepvrieskist; vaste
prijs f 300,-.
Nieuwe cirkelzaag, compleet
met tafel en Vfc pk motor;
vaste prijs f 300,-.
Idema, Reeoordweg 8, Vor-
den, telefoon 6814

/ets voor de fiets,
een nuttig St. Nico/aas kado.

Tweewielerbedrijf Tragter
heeft het voor u

Te koop: z.g.a.n. pick-up +
tuner/versterker + 2 boxen
Prijs f 400,-.
Zutphenseweg 58, Vorden,
telefoon 05752-2674

(Nagekomen fami/iebericht)

po/tunetté
Fleurie

Pantylet van lycra satin
stitch en met naadloze
broderie cups.
fl. 89,95
In skin, cups B-C.
Art.nr. 875-10

Helmink b.v.

Te koop: 300 kerstbomen.
G. Houtman, Enkweg 1, Ke-
yenborg. Alleen op zaterdag
en op afspraak. Tel. 05753-
2179

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor al-
les wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u ken-
nis van het onverwachte overlijden van mijn lieve
man en onze zorgzame vader en opa

HENDRIK GERARDUS STAPPER

op leeftijd van 77 jaar.

Uit aller naam:
H. Stapper-Pongers

Geen bloemen

Vorden, 19 november 1980
Het Wiemelink 1

De crematie zal plaats hebben maandag 24 november
om 13.00 uur in aula 1 van het crematorium te Dieren.

Mijn man en onze vader ligt opgebaard in het rouw-
centrum aan Het Jebbink 4 te Vorden, alwaar gele-
genheid is de familie te condoleren, zaterdag 22 no-
vember van 19.30 tot 20.00 uur.

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

een land vol heiligen
is nog niet
het heilige
land...

Nederland viert binnenkort weer St. Nicolaa».
De pakken zijn al betproken.

De pakjes komen er aan.
Want. wij houden van St. Nicolaas.
En als wc 't zelf niet zijn, spelen we toch voor goede gever.
Eens per jaar laten we ons hart meer spreken dan ons verstand.

Geloven we d'r weer inl
Geven we met gulle hand elkaar de mooiste harte wensen!
Maar wel geschenken van blijvende waarde.
Want nis we écht willen gevon. i» 't niet gauw goed genoeg

Deze advertentie toont u enkele
mogelijkheden. In onze winkel is uiter
aard veel meer verrassend» te zien.
Ook u zult zeker slagen.
Daar zijn we heilig van overtuigd.

Geschenk-ideeën
voor de Sint

Draagbare radio's vanaf 15.95

Cassetterecorders vanaf 79,-

Wereldontvangers
met 27 MC-band, vanaf

Stereo radio-recorders
vanaf

SIEMERINK
Opticien — Juwelier

Zutphenseweg 7 - Vorden - Telefoon 1505

Koptelefoons vanaf 24,75

Microfoons vanaf 14.95

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

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

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

Begriffdes
Vertrauens

66 cm Heliochrom beeldbuis

Ideal-Color knop

12 programma's

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
MAANDAG 24 NOVEMBER

10-14 uur op het marktplein tegenover Vinotheek
Smit; 15-17 uur bij café Schoenaker te Kranen-
burg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering nieuw
en gebruikt.
• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.
• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.
• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en
zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak, ma-
ten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroeken,
blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook ex-
tra lang.
• Luchtbedden, 1- en 2-persoons, ook extra lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere kleu-
ren.
• Bankschroeven, 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

RIJWIELSPECIAALZAAK

REIND ZWEVERINK
IEKINK 8 - HENGELO (GLD.) - TEL. 05753-2888

Wij hebben keuze uit ± 120 rijwielen in verschillende

uitvoeringen van

UNION • BATAVUS • MERCIER
GAZELLE • LEJEUNE • COVÉ
PEUGEOT • RIVEL enz.

Ook nog enkele licht beschadigde racefietsen met

flinke korting.

Bij inlevering van deze advertentie bij
aankoop van een fiets, pakaftas kado óf
grote pakaftas van f 27,50 voor f 22,50

Prijs 1698,
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

wclkoo»
Geen prijs voor enkelen, maar:

voordeel voor iedereen!

Als extra Sint Nicolaasaktie geven onze
Welkoop-winkels ook nog

1O% korting
(op het weikoop assortiment)

in de periode van
21 november tot en met 5 december a.s.

OP KOOPAVONDEN
2, 3 en 4 december

van 7 tot 9 uur geopend
5 december geopend tot 17 uur

Hengelo - Spalstraat 37
Ruurlo - Stationsstraat 14
Vorden - Stationsstraat 20

Zelhem - Spoorwegstraat 11
Linde - Ruurloseweg 120 (géén koopayonden)

Sint Nicolaas tip:
Romika vrijetijdschoenen zijn comfortabel en
chique en hebben een goede pasvorm.

Mokasso, gemaakt van modieus boude
materiaal - ̂

Claire, in zwart corduroy ƒ 49,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Verpleeginrichting Huize "het Enzerinck"

De verpleeginrichting Huize "het Enzerinck" houdt
op vrijdag 28 november a.s. van 15.00 tot 20.00 uur in
het souterrain van "Villa Nuova", Zutphenseweg 73,
alhier, een

VERKOOPMIDDAG
voor artikelen, welke door de bewoners zijn vervaar-
digd in de afdeling bezigheidstherapie. Ook dit jaar is
er weer een grote sortering van allerhande leuke din-
gen.
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld, omdat uw be-
langstelling onmisbaar is voor de voortzetting van dit
voor onze bewoners zo belangrijke werk.

Zojuist verschenen:

Het boekje met humoristische gedichten

J. van der Sluis
"Jan kocht zijn vlag"

bij
BOEKHANDEL HIETBRINK

TELEFOON 1253

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

&*J<***im^^^^t
•
*;~

' i

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u he{jt
uw eigen voordelige bedrijf swatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbou wmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
• Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730



r
voor koude
dagen,
een behaagde

enmancheti
f59,-

VORDEN - TEL (05752) 1381

Makkelijke
instapper
van frisse
teddystot.-
da! vinden
voeten fijn!

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:

HELMjNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

o.Stomerij voor Vorden
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphensewég 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

NAJAARSAANBIEDING "i
DONZEN DEKBEDDEN 65/35

Eendedons puntstep
prima kwaliteit

1 persoons, 700 gr. nu

2persoons, 1000 gr. nu

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

De bekende Dacron Hollofill
Karostep

1 persoons nu

2 persoons nu 125,

Hl MNKbv
DEKBEDOVERTREK deze week vanaf ZUTPHENSEWÉG 24 - Tl .EFOON 05752-1514

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

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

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Anka
IBM
Dé muil voor X3|
alle jonge,
sportieve warmtenoekers.

Als het om pantoffels gaat kijk dan eerst bij

WULLINK DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

vooraan in schoenmode

Adverteren kost geld
niet adverteren kost meer geld

Welk gehandicapt kind neemt u voor uw rekening
in het "Internationaal Jaar van Gehandicapten" ?

De/e twee kinderen hebben geluk gehad,
/ij kregen beenbeugels en aangepaste
schoenen. Zij werden door deskundigen
opgevangen om verder te kunnen leven
met hun handicap. Dankzij de giften van...
misschien wel van ü.

1981 is door de Verenigde Naties uitgeroe-
pen tot Internationaal Jaar van Gehandi-
capten. 9 van de 10 gehandicapte kinderen
in de Derde Wereld zullen nooit weten wat
hulp is, als er niet snel iets gebeurt.

Help, om tenminste één zo'n kind
een menswaardig bestaan te geven.
Het kost u zegge en schrijve f 20,- per

maand om sponsor te worden van het per-
manente hulpprogramma "Neem een kind
voor uw rekening". Het kind dat u daarmee
op weg helpt zult u nooit bij naam kennen
of op een foto te zien krijgen. Maar het is er
heus. En het wacht op dit moment ergens
ter wereld, tot u de bon verstuurt, en echt
helpt.

*
Stichting

'Mensen in Nood"
s-Hertogenbosch

BON
Dhr./Mevr./Mej.

| | Ja, ik neem /o'n kind voor mi jn rekening. Met betaling
wacht ik tot nader ber icht .

LJ Ik wil graag uitvoerige informat ie over de/c hu lp ontvangen.
Voorletters

Adres

i l l l l l l
Postcode Plaats

SA .p. aankruisen, invullen en opsturen aan: Stichting "Mensen in Nood,
Antwoordnummer 10, 5200 VH ' s - I Ier togenbosch. Post/egel hoeft niet , maar mag w e l .

i l

Ook uw eenmalige gift is zeer welkom. Graag met vermelding "sponsorprogramma"
Stichting "Mensen in Nood", 's-Hertogenbosch, giro 1111 222.

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto drieluik

In de weken voor Sint Nikolaas beleeft een gezin met kinderen op-
windende momenten. Die zelf zo rustige bisschop uit Spanje bezorgt
kinderen en hun ouders vaak veel emotie. En het is duidelijk, dat de
kamera dan vlak bij de hand moet zijn. Sommige mensen pakken
hem spontaan op het ogenblik, dat er iets gebeurt. Dat is een moge-
lijkheid, maar je krijgt meestal een leuker resultaat als je van zo'n
bijzondere gebeurtenis een kleine serie maakt. Een van onze vrien-
den heeft dat vorig jaar gedaan. Op de avond voor Sint Nikolaas
werd de kamera en de flitser te voorschijn gehaald. Om het gezin
kompleet op de plaat te krijgen werd de kamera op een statief gezet
en een zelfontspanner gebruikt.

De eerste foto is gemaakt met deze zelfontspanner.
Als de kamera en de flitser zijn ingesteld, wordt de
ontspanknop ingedrukt en kan-de fotograaf zijn
plekje achter de piano opzoeken. Enkele sekonden
daarna zorgt de zelfontspanner er voor, dat er een
foto wordt gemaakt. Als de kinderen naar bed
gaan mogen ze hun schoen zetten. De volgende
morgen is er dan het spannende moment als bli jkt ,
dat het nachtelijk bezoek iets voor hen heeft ach-
tergelaten. En dat valt - zoals de laatste foto in
beeld brengt - beslist niet tegen.

Dit zijn drie van de in totaal zes foto's, die deze
vader heeft gemaakt van dat schoenzet-festijn. Fo-
to's, die wel duidelijk maken, dat bij zulke gebeur-
tenissen de kamera een aktieve rol moet spelen. Nu
geniet je als ouders van deze beelden. En later, als
ze groot zijn, zullen die kinderen de serie met veel
plezier bekijken. Ze vormen een waardevolle her-
innering aan een gebeurtenis, die ze heel intens
hebben beleefd: een gelukkig hoogtepunt uit hun
kinderjaren in de weken voor Sint Nikolaas.

KNIPTIP
'n Filmpje inleggen?
Daar is niets aan!
Vraag 't maar aan
uw fotohandelaar.
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