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Gouden koorzanger Bernard Koers
Zaterdag 25 november is voor Bernard Koers op de Kranenburg een historische en
onvergetelijke dag geworden. Ter gelegenheid van het feit dat hy vyftig jaar lid was
van het R.K. gemengd zangkoor "Cantemus Domino" werd hu op waardige wyze
gehuldigd. Zaterdagavond celebreerde pastoor v.d. Werf in de fraai versierde
Kranenburgse parochiekerk een plechtige eucharistieviering uil dankbaarheid,
waarbij de gezangen werden vertolkt door het voltallige R.K. gemengd zangkoor
met als dirigent§organist de heer Ant. Wissink.

De pastoor noemde - als president van
het koor - dit 50 jarig jubileum geen
geringe prestatie. "Vele jaren bent u ook
dirigent geweest en hebt waarschijnlijk
de nodige discipline in het koor kunnen
brengen. U bent een blinkend voorbeeld
geweest en in uw persoon wil ik ook mijn
waardering voor het gehele koor uit-
spreken". Tijdens het jaarlijske Caeci-
liafeest van het koor, dat 's avonds in
zaal Eykelkamp op het Medler werd
gevierd, vormde de jubilaris en zijn
echtgenote het middelpunt. Voorzitster
mevrouw Truus Tolkamp-Groot Korme-
link wees in haar toespraak tot de
jubilaris op de vele "rouw- en trouw-
diensten" die de heer Koers met zijn
zang had opgeluisterd. "U was altijd
present. Voor uw vele verdiensten is u
reeds het gouden insigne van de Neder-
landse Gregoriusvereniging toegekend.
Enkele jaren geleden moest u het wegens
ziekte wat kalmer aan doen, maar
gelukkig beklimt u nu elke zondag weer
de trappen van het koor en zingt elke
week u partij mee. Op de wekelijkse
repetities bent u altijd present". Zij
wenst hem nog vele jaren toe en bood
een attentie aan, terwijl mevrouw Koers
bloemen in ontvangst mocht nemen. De
heer Koers werd hierna benoemd tot
erelid van het koor, hetwelk door alle
mede-koorleden met luide toeval werd
onderstreept.

Pastoor v.d. Werf hoopte dat de heer
Koers nog vele jaren als erelid mee zou

kunnen zingen en bood namens het
kerkbestuur een bedrag onder couvert
aan. De heer J. Overbeek sprak waar-
derende woorden als afgevaardigde van
de Dekenale Koorkring en het Litur-
gisch Beraad en offreerde aan de jubi-
laris en zijn echtgenote bloemen. Allen
feliciteerden hem hierna, waaronder de
huidige dirigent de heer Ant. Wissink en
de heer Woudstra, dirigent van het R.K.
dameskoor.

Grote belangstelling
feestavonden
Op twee achtereenvolgende avonden
hebben de leerlingen van de openbare
lagere dorpsschool in het Dorpscentrum
hun jaarlijkse feestavonden gehouden.
De belangstelling voor beide avonden
was enorm. Onder de aanwezigen vele
oud-leerlingen, terwijl bovendien het'
voltallige college van B&W het feestelijk
gebeuren heeft bijgewoond.
Dit deed het hoofd der school de heer
Brinkman opmerken dat dit zover hij
zich kon herinneren de eerste keer was
dat het dagelijks schoolbestuur voltallig
aanwezig was! Door de leerlingen werd
voor de pauze het toneelstuk "Het
geheim van Pandolio" opgevoerd. Er
werd door de jeugd enthousiast gespeeld
zodat het publiek volop aan haar trek-
ken kwam. De heer Joh. Boerstoel kreeg
na afloop een taart aangeboden voor het
vele werk dat hij heeft besteed aan de
decors. De wanden in de zaal van het
dorpscentrum waren door de leerlingen
zelf versierd.

CITROEN
RUESINK
RUURLO

Voor nieuw en gebruikt
Tel. 05735-1753

Gemeentenieuws
Spreekuur wethouder Bogchelman:
Wethouder Bogchelman zal donderdag
30 november a.s. geen spreekuur hou-
den.

wijze brood vervaardigde tot nu, waar
men in de modernste bakkerijen talrijke
soorten brood kan bakken.
Hoeveel soorten er wel zijn kon men ook
zien aan de hand van de door bakker
van Asselt vertoonde kleurendia's. Ook
had hij eigen opnamen gemaakt in zijn
eigen bakkerij. In de pauze werden de
dames getracteerd op koffie met ro-
zijnenbrood en koek en kreeg men
gelegenheid diverse soorten brood(jes)
op smaak te keuren. Van de gelegenheid
tot vragen stellen werd veelvuldig ge-
bruik gemaakt. Bij de verloting werden
tientallen broden en broodjes in diverse
soorten "aan de vrouw" gebracht.
Slechts enkelen gingen met een "niet"
naar huis. De voorzitster deelde nog mee
dat op 19 december de kerstmiddag voor
bejaarden wordt gehouden uitgaande
van de K PO. Dezelfde avond is het voor
de leden. Voorts begint op dinsdag 16
januari een stelenbekledingscursus. Tot
slot dankte de voorzitster de heer van
Asselt en zijn familie en medewerkers-
(sters) voor de zeer leerzame avond,
evenals de dames van KPO, Vrouwen-
club Medler en Herv. Vrouwen Linde
voor hun opkomst.

Ook in lingerie
Dusters - Pyama's

Nachthemden
is het« mode » bij

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Zeer geslaagde kringtentoonstelling van "De •ögelvriend"
Grote belangstelling. Twee leden gehuldigd

De Vordense Vogelvereniging "De Vogelvriend" hield vrydag, zaterdag en zondag
jl. een grote Kringtentoonstelling in zaal Schoenaker. Er waren niet minder dan
425 inzendingen. Men de inzendingen op overzichtelijke wy/.e tentoongesteld en de
gehele zaal fleurig aangekleed met onder meer palmboompjes, groen, een grote
voliere ter opluistering enx. De kampioenen kregen om hun kooi een kleurige
papieren strik.

De bezoekers konden genieten van de
vele inzendingen als kanaries in alle
variëteiten, groten en kleine parkieten,
tropenvogels, exoten enz. Vele van de
geëxposeerde vogels - die vroeger werden
geïmporteerd uit China en Japan -
worden nu zelf gekweekt. Het aantrek-
kelijke van deze hobby is ook dat men
niet uit is op winstbejag maar het louter
ui t liefhebberij doet. De keuringen
werden verricht door (voor kleur): H.
Seinhorst, Arnhem, J. Willink, Winters-
wijk, H. van Zwam-Vep en H. G.
Venema te Borne. Voor parkieten en
exoten de heer J. Wilp te Amsterdam.
Zij waren van oordeel dat er veel variatie
was en uitstekend materiaal. Ook de
inzendingen van de Vordense jeugdle-
den mochten er zijn. De firma Kluvers
zorgde voor het gratis voederen van de
vogels gedurende deze drie tentoon-
stellingsdagen.

Vogelvriend-voorzitter de heer Th. Ey-
kelkamp opende vrijdagavond de expo-
sitie, en heette speciaal de deelnemende
verenigingen welkom. Allereerst dankte
hij de familie Schoenaker. Verder de 61
inzenders en de heren keurmeesters voor
hun zware taak om de vogels naar
waarde te keuren. De Vordense midden-
stand dankte hij voor hun advertenties
en de prijzen die voor de verloting
beschikbaar waren gesteld. Spreker wil-
de ook de TT-commissie en de andere
medewerkers niet vergeten. De dames
Jansen, Horstink en Harmsen kregen
bloemen omdat zij de catalogus keurig
op tijd klaar hadden.

Huldiging
Hierna vond de huldiging plaats van de
heren H. W. Meenink en H. Slagman,
die beide vijfentwintig jaar lid waren van

"De Vogelvriend" en tevens van de Alg.
Nederlandse Bond van Vogelhouders.
Zij ontvingen de jubileumspeld uit han-
den van de voorzitter, evenals een ver-
zilverd wandbord met inscriptie. De
dames kregen bloemen.
De prijzen vielen als volgt:
Kanarie's: S4 Kan nL. Huisstede, Goor
- zalm met 358 p; 2e prijs S4 Kan nL
B.J. Bus, Goor - zalm met 358 punt;
Stellen: S2 B. Horsting, Vorden - reces-
sief wit met 179 punt; 2e prijs: H. H.
Leferink, Goor - zalm met 178 punt;

Enkelingen: B.J. Bus, Goor - oranje
rood met 90 punt; 2e prijs G. J. A.
Egberink, Eibergen - geel-ivoor ni met
90 punt; B-klasse kanarie's: H. H.
Leferink, Goor - zalm met 89 punt;
C-klasse kanarie's: H.J.M. Leferink jr.
Goor - zalm met 89 punt; Bastaarden:
mevrouw Jonkers-Immink, Ruurlo -
putter x kanarie met 90 punt; 2e prijs
G.J. Groot-Jebbink. Vorden - sijs x
kanarie met 89 p; Postuun'ogels: G.
Kranenbarg, Vorden - gloster consort
met 89 punt; 2e prijs J. Gerrits, Ruurlo -
gloster corona met 88 punt nL; Tropen-
enkt'lingt'n: E.J. Eggink, Ruurlo - dia-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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mantvink met 89 punt; 2e ̂ M: G.J.A.
Egberink, Eibergen - witte r^tvogel met
88 punt; C-klasse: P.J. Jansen, Vorden -
zebravink x gordelgrasvink met 89 punt;
Grasparkieten: L Schuerink, Vorden
met 89 punt; 2e prijs J. Schuerink,
Vorden met 8é punt
C-klasse: Th. Eykelkamp, Vorden met
86 punt; Grote parkieten: S2 H.L.
Harmsen, Vorden - agapornis rossie
collis met 178 punt; 2e prijs G. Kranen-
barg, Vorden - turquoisine parkiet met
178 punt; Enkelingen: D. J. Harmsen,
Vorden - kakarikis met 89 punt; 2e prijs
W. grevink Eibergen - roodrug met 89
punt; C-klasse: J. We. Grijsen, Eibergen
- roodrug met 90 punt; Jeugdklasse
Vorden: Wim Arends (muskaatvink),
Annelies Nijenhuis (zilveragaat) Laurens
Eykelkamp (grasparkiet), Edwin Plijter
(grasparkiet), Jan Berendsen (dominant
wit), Peter Nijenhuis (dominant wit),
Harm Harmsen (grote parkiet), André
Plijter (grasparkiet), Anneke Harmsen
(zebravink wit), Bert Harmsen (grote
parkiet).

De Clubprijs van deze Streektentoon-
stelling ging voor het jaar 1978 naar
"Ons Ideaal" Goor, dat evenals De
Vogelvriend, Vorden 892 punten had.
Daar Goor procentsgewijs een hoger ge-
middelde had, werd de prijs door "Ons
Ideaal" gewonnen. De derde werd "De
Berkel" Eibergen met 88 punt en vierde
"Ruurlo en Omstreken" te Ruurlo met
886 punten.

Bestuursmutaties
bij Jong Gelre
De ledenvergadering van Jong Gelre,
welke onder voorzitterschap stond van
Dick Regelink werd door een groot
aantal leden bijgewoond. Een van de
belangrijkste agendapunten was de be-
stuursverkiezing. In plaats van Johanna
Berenpas, die zich niet herkiesbaar
stelde werd Absie Gotink gekozen.
Marinus Eskes werd gekozen in plaats
van Peter van Asselt, terwijl Ans Rue-
sink herkozen werd.
In haar jaarverslag ging sekretaresse
Ans Ruesink uitgebreid in op de vele
aktiviteiten die Jong Gelre het afgelopen
j'aar heeft ontwikkeld. Het ledental
bedraagt momenteel 130. Uit het jaar-
verslag van penningmeesteresse Johanna
Berenpas bleek dat de vereniging zich
net kan bedruipen. Tot slot van deze
bijeenkomst draaide Dick Regelink de
.stuntfilm "Crasji".

Advent
Zondag j.l. 26 november was het de
laatste zondag van het Kerkelijke jaar
Anno Domini 1978. Met "de jaarwis-
seling" ligt de kerk, ligt het kerkelijke
jaar enkele weken voor op de burgelijke
kalender. Laat de Kerk ook es voorop
lopen. Dat loopt immers meestal niet
zo'n vaart. Hoe dit ook zij: HET
NIEUWE KERKELIJK JAAR BEGINT
a.s. zondag 3 december is het de Ie
Adventszondag. In vele kerken brandt
dan een kaars. Er zijn 4 Advents-
zondagen, het licht wordt sterker: l
kaars, 2, 3, 4 kaarsen en dan... is het
Kerst-feest = Christus-feest, volop licht
al-licht. Het-Licht-dezer-wereld is red-
dend verschenen! Advent is een latijs
woord en betekent; komst, aankomst
van de Heer. We herkennen in het zelf-
standige naamwoord Advent nog wel het
werkwoord arriveren: aankomen. De
heer komt en zal komen. Hij komt er
aan. a.s. Zondag, de Ie Adventszondag,
3 december zijn er twee kerkdiensten in
de Hervormde dorpskerk: de morgen-
dienst is dan de maandelijkse jeugddient
en de avonddienst begint om zeven uur.
De luid-klok nodigt u met wel-luidende-
klank om te komen. Welkom bent u.

Kerstaktie Raad van Kerken
De plaatselijke Raad van Kerken, waar-
in samenwerken de R.K. parochies
Vorden-Kranenburg, de Hervormde ge-
meente en de Gereformeerde kerk te
Vorden, verzorgen elk jaar een kerst-
groep, een kerstattentie voor zieken en
hoogbejaarden. En dan zijn er enkele
honderden in onze gemeente Vorden.
Om dit gezamenlijke kerkewerk moge-
lijk te maken, om het namens ons allen
te doen, zal de kerst-kollekte dit jaar
gehouden worden in de week van 11 t/m
16 december.
Kerstzang Vorndense Koren
De reeds enige jaren goed bekend
staande en ook zeer goed klinkende
Kerstzang Vordense Koren zal dit jaar
gehouden, gezongen worden op don-
derdagavond 21 december in de Her-
vormde kerk te Vorden. Aan deze Kerst-
zang hopen mee te werken: Het Vordens
Dameskoor, de Chr. Gemengde Zang-
vereniging Excelsior en Het Vordens
Mannenkoor. Enkele bekende Kerst-
liederen zullen samen gezongen worden
door alle aanwezigen, met orgelbegelei-
ding. Vroegtijdig geven we dit bericht
aan iedereen door.

Aanstaande vrijdag wordt er in de Her-
vormde kerk weer een oecumenisch
avondgebed gehouden. Dit keer hoopt
pastoor Van der Werf voor te gaan.
Deze diensten worden georganiseerd
door de raad van kerken. Aanvang half
acht.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

BURGERLIJKE. r .
STAND

^Kerkdiensten

oecumenisch avondgebed, vrij-
dagavond l december hervormde
kerk. Voorganger pastoor Van
der Werf.

Overleden: A. Lulofs, oud 75 jaar;
E. Hesselink, oud 50 jaar; B. Groot
Jebbink, oud 58 jaar.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 3 december 10.00 uur Jeugd-
dienst (Ie Adventszondag); 19.00 uur
Ds. J. C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; kinder-
nevendienst; 19.00 uur Ds. J. R. Zijlstra

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG

Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur; Spreekuur: Vorden
18.30 uur; woensdag, donderdag; Kra-
nenburg 18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
[alleen spoedgevallen]

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
van Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

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

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

K. G. Dijkstra, Varsseveld, tel. 08352-
1432; H. van Baren, Lochem, tel.
05730-1870.

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand december mevr. Tak-
kenkamp, tel. 1422. Graag bellen tussen
8.00-9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Tot 4 december mevr. v.d. Berg, tel.
6875: vanaf 4 december mevr. v.d.
Vuurst tel. 2072. Graag bellen tussen
8.30-9.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8
tot 18 uur; zaterdags tot 12 uur. Op zon-
en feestdagen 's avonds en in de nacht
kan men aan de apotheekdeur bellen
uitsluitend voor spoedrecepten.

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

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

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

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.
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SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Wij willen graag iedereen har-
telijk dank zeggen voor alle
felicitaties, bloemen en ca-
deau's die we bij ons huwelijk
mochten ontvangen.

Gerrit en Wilma Rossel
Vorden, november 1978
Deldenseweg 6

B.z.a.: Meisje 17 jaar voor
zaterdag(morgen) en/of
enkele middagen liefst bij
kleine kinderen of anders in
winkel.
Tel. 05754-624.

Te koop: Gashaard(aardgas)
10.000 cal/h. G. H. van de
Peyl, Zutphenseweg 71, Vor-
den.

Te koop: Simca 1000 GLS bj.
1972. Vraagprijs ƒ 450,-. De
Hanekamp 10, Vorden.

Te koop: 60 are stoppelknol-
len. G. J. Brummelman, Spie-
kerweg l, Vorden. Tel. 05752-
1606.

Te koop: mooie kerstbomen,
alle maten. Bestellingen kun-
nen eventueel thuis bezorgd
worden. Peppelman, Kerk-
hoflaan 3, Vorden. Tel.
05752-2728.

Te koop: een Etna bijzet-
kachel en een Pelgrim Bam-
bino oliekachel. R. Gr. Nue-
lend, Schuttestraat 24, Vor-
den. Tel. 6831.

Tweewieler-
geschenken
vindt u bij

Barink, Nieuwstad 26

Maandag 4 december begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.

Te koop: nieuwe Oud-Hol-
landse windmolen. Te bevra-
gen: Het Wiemelink 31, Vor-
den.

Gevraagd: flinke hulp voor
twee morgens per week.
Koop, Ruurloseweg 51, Vor-
den. Tel. 2292.

Te koop: elektrisch fornuis,
met 2 thermostatische platen,
i.z.g.st. Mispelkampdijk 14,
Vorden. Tel. 05752-2121.

Wie wil er meedraaien in de
huishouding van half 4 tot 5
uur, op drie middagen in de
week. Fam. v. d. Staay, Het
Hoge 60, Tel. 2296.

Te koop: goed onderhouden
bromfiets. Sparta Lucky.
Wullink, Dorpsstraat 4, Vor-
den.

Te koop: 2 tuimelramen, bin-
nendeuren incl. kozijnen en l
buitendeur. Mispelkampdijk
14, Vorden. Tel. 05752-2121.

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ 16,50

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

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

EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Met grote vreugde en blijdschap geven wij U kennis
van de geboorte van onze zoon

HENRY

Bennie v. d. Brink
Hermien v. d. Brink-Bosch

Hengelo Gld., 19 november 1978
Vordenseweg 52

Heden overleed na een kortstondige ziekte, maar toch
nog geheel onverwacht, mijn lieve man, onze lieve
vader en grootvader

BEREND GROOT JEBBINK
echtgenoot van J. Groot Jebbink-Haaring

op de leeftijd van 58 jaar.

Vorden: J. Groot Jebbink-Haaring
Vorden: G. J. Groot lebbink

B. J. Groot Jebbink-Woestenenk
Niels en Nynke

Cothen: W. J. Groot Jebbink
G. J. Groot Jebbink-Jansen
Robert

Vorden: B. J. Groot Jebbink
Vorden: R. J. Groot Jebbink

J. Langwerden

Vorden, 23 november 1978
Lindeseweg 8

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

In alle rust ging van ons heen, onze lieve moeder en
oma

BERENDINA SCHLÜTER
weduwe van W. Altena
eerder van D. Wassink

in de ouderdom van bijna 82 jaar.

H. Wassink
J. Wassink-Nijland
Anneke-Johan
Dick

7251 KB Vorden
Wildenborchseweg 3

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Heden nam de Here tot zich, onze inniggeliefde
moeder, groot- en overgrootmoeder

DERKJE HESSELINK
weduwe van W. Maalderink

in de ouderdom van 87 jaar.

Vorden: J. Oortgiesen-Maalderink
W. Oortgiesen

Colmschate: E. Maalderink
G. J. Maalderink-van Ark

Vorden: G. W. Rietman-Maalderink
W. Rietman

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 28 november 1978
Zutphenseweg 80

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 2
december 1978 in de Ned. Hervormde kerk te Vor-
den om 12.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden om
± 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
vrijdag l december 1978 in het rouwcentrum Het
Jebbink 4 te Vorden van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan 1

Telefoon 05752-1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

5 DECEMBER
In elke schoen

EEN BOEK
en ook voor alle

KANTOOR-
ARTIKELEN

Boekhandel Hietbrink
* Kom eens kijken

Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 05752-1253

Voor alle

rookartikelen
gaat Sint Nicolaas naar

Rookartikelen -speciaalzaak

„'t CENTRUM
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, Vorden - Tel. 1553

Ff

't LOCHEMS
SCHOONMAAK-
BEDRIJF

kan voor direct enkele

DAMES
werk bieden voor de vroege avonduren,
Vervoer aanwezig.
Wij bieden o.a.
hoog uurloon
20 vakantie-snipperdagen
8,0% vakantiegeld, uitkering jaarlijks in
mei
Werkkleding enz.

Inlichtingen D. Harmsen, Burgemeester Leenstr. 27
te Lochem. Tel. 05730-1289 of mevr. Eggert, Sophia-
laan 73, Ruurlo.

LOCHEMS

In verband met verdere
uitbreiding van ons bedrijf hebben wij plaats voor

enige jonge
technische medewerkers

LTS-niveau.
Leeftijd 18 t/m 22 jaar.

Alsmede

enige medewerkers
voor ons centraal-magazijn.
Leeftijd 18 t/m 22 jaar.

Sollicitaties te richten aan:
SORBO NEDERLAND B.V.
Nedacweg 4, Vorden.
Eventueel telefonisch 05752-1773,
mevr. De Jong.

U
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! Voor het Hollandse klimaati
| is een goede barometer
| de juiste weervoorspeller.

1 11 11 11 11 11 11 11 1
j [ Zutphenseweg 7 - Vorden

Reeds vanaf ƒ 33,75
Met 5 jaar garantie

ttemerink's Optiek

ii

!
l

ftnt komt keuze maken
in onze ruime
gesorteerde voorraad

LEDERWAREN
- damestassen ook echt leder
- parapluies de echte Knirps
- portef uilles
- portemonnais
- rijbewijsetui's
- dokumentmappen en -koffers
- polstassen

- broekriemen
- kindertassen

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat26, Vorden -Tel. 1421

/TICHTIflG
) DORP/CEflTRUm

Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Voor het eerst in Vorden
na vele omzwervingen in het buitenland
de wereldberoemde

Dutch Swing College Band
ZATERDAG 9 DECEMBER 1978
's avonds om 8.00 uur in het

Dorpscentrum
verkrijgbaar vanaf heden in het Dorpscentrum
a f 12,50 C.J.P. en 65 + 10% KORTING

Kaarten

GEVRAAGD MET SPOED ENIGE VAKBEKWAME

TIMMERLIEDEN
EN
METSELAARS
voor onderhoud en renovatiewerken.

Aanmelden dagelijks aan ons kantoor.

AANNEMERSBEDRIJF

PETERS
JUTLANDSESTRAAT2
(zijweg Gerritsenweg industrieterrein De Mars)
Telefoon (05750)-1.44.04 -ZUTPHEN

Cadeau's in overvloed!!
bij WOONCEIMTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

Klein-meubelen
Tafelkleden - wortelddeken
Persjes
Losse clubs
Bejaarden fauteuils
Allerhande bergkastjes
Mimisets - bijzettaf els
Wijntafels
Staande kapstokken
Wijnrekjes
Dekens - Dekbedden
Spreien

Tot 5 december

10 tot 15% korting
en tevens deelnemer Sint Nicolaasaktie met
wonderbaarlijke prijzen.

Zie de etalage's

De Sint liep door Vorden rond
en stopte bij Helmink terstond
Hij zei:
Hier is keuze voor het hele gezin
en kocht leuke presentjes in.

Handwerken
Pullovers
Rokken
Pantalons
Shawls
Zakdoeken

HELMINK
Uw zaak

Overhemden
Sokken
Zelfbinders
Vesten

etc. etc.

Zutphenseweg 24
Vorden
Tel. 05752-1514



SAME showt zij n com plete lij n.
Natuurl ij k zijn daarin opgenomen de nieuwste modellen: TAU RUS en CE NTU R ION
met^|(gesynchroniseerde versnellingsbakAeconomische motor: meer vermo-
gen - minder brandstof-Jjfcomfortabele, geluidsarme platformcabinej|(6tuurbekrach-
tiging en zoveel andere technische extra's.
Bezoek de show in Uw omgeving en overtuig U zelf dat de nieuwe modellen de
SAME-lijn nog completer maken.

de SAME-SHOW komt.,
in het werkgebied van

V.L.C. "De Graafschap" g.a
te Linde, Ruurloseweg 120, in Vorden; op

MAANDAG 4 DECEMBER
van 18.00 uur tot 22.00 uur

DINSDAG 5 DECEMBER
van 10.00 uur tot 17.00 uur

CEBECO-HANDELSRAAD

Take it Easy
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461J

IOOBOOBOOBBO

voor een verrassende reis door..
KADOIDEEËMAND

textiel en mede
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

Welkoop biedt
ruime keuze

ga maar kijken bij de winkel in uw buurt.

welkeei»
... voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelf

Hengelo — Ruurlo — Vorden

Helmink is de man
waar de Sint goed slagen kan
Kapstokken
Spiegels
Schilderijen
Lektuurbakken

Wijnrekken
Paraplubak
Plantentafels
Stoven
Schrijf bureau's
Boekenkast
Klapstoel
Stereo meubelen
Bloembak
Mimiset
Fauteuil

in massief eiken of smeedijzer Vanaf

in diverse uitvoeringen Vanaf

met massief eiken lijsten Vanaf

In massief eiken met smeedijzer Vanaf

In massief eiken met smeedijzer Vanaf

In massief eiken met smeedijzer Vanaf

In massief eiken en beuken Vanaf

In massief eiken en beuken Vanaf

In grenen struktuur Nu

In grenen struktuur 1,75 m hoog Nu ...

In massief blank of bruin beuken Nu...

In massief en in eiken fineer Vanaf

In massief eiken, rond model Nu...

In massief eiken en smeedijzer Vanaf

Geheel massief eiken . Nu .

f 49,00
f 15,50
f 69,00
f 129,00
f 49,50
f 49,00
f 12,00
f 17,95
f 115,00
/ 98,00
f 32,50
f 279,00
f 97,00
f 139,00
ƒ 285,00

ZIE VERDER ONZE KLEINMEUBELSHOP OP DE 1e ETAGE

HELMI N K B.V.
INTERIEURVERZORGING

Zutphenseweg 24, Vorden
Tel. 05752-1514

* Vrijdagavond koopavond

'T WOO1U) ZEGT "I
AL t YOLKOKEN

In goed gebakken volkorenbrood zijn alle weldaden van
de tarwekorrel behouden: de kracht van de kiem, de
brand- en bouwstoffen, de minej^lrijke zemelen die
óók nog onontbeerlijk zijn voor ee^ftede spijsvertering.
Volkorenbrood is het volkomen brood. Uw Echte Bakker
bakt het beter....

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden Telefoon 05752-1384

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2'/2 uur.

ƒ2,85 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

Gevraagd:

droog en schimmelvrij

roggestro

Keune - Vorden

Tel. 05752-1737

Sportieve
geschenken

Trainingspakken en -jacks
Voetbal-, en gym-,
en sportschoenen
Rij- en jachtlaarzen
Sportkleding

Sportkousen en -sokken
Tafeltennis bats
Zak-, werp- en sportmessen

Wapen- en sporthandel

steedt doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden

Al uw Sint Nicolaas-inkopen,
voor de doe-het zelver;

zoals GEREEDSCHAP
EN HOUT, vindt u bij

DOE-HET-ZELF-CENTRUM

HARMSEIM
Schoolstraat 6-8, Vorden - Tel. 05752-1486

De modernste
versie van het
klassieke model.
De robuuste zegel-
ring is klassiek,
maar hij kan er
/éér eigentijds uit-
zien. Dat bewijst
dit topmodel van
Anjer 14 krt. goud.
Met onyx-steen
waarop een mono-

FA.

Kohier Wissink
Horlogerie-goud-zilver-optiek

- Spalstraat 15
Tel. 1374- Hengelo Gld.

anjer

Voor een grote sortering

- aanstekers
-asbakken
- tafeldozen
-sigaren
- en sigaretten

enz.

naar

Sigarenmagazijn

„De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal
Dorpsstraat 9, Vorden - Telefoon 1301

ff

Uit onze
TAPIJT-O-THEEK

ALLES OP 400 cm BREED

Nylon slaapkamertapijt

Nylon velours tapijt
In diverse kleuren

Pracht tapijt voor uw slaapkamer

Prima Merktapijt
DESSO. Aanbiedingsprijs

Keukentapijt
200 cm breed .

65,-
79,-
35,-

Zuiver wol Berber
Aanvangsprijs 129.-
Voor uw woonkamer:
MET GARANTIE!

SENEGAL

BAGDAD
ALLES UIT VOORRAAD

222,
239,

Woon centrum
Teunissen - Ruurlo l



Donderdag 30 november 1978
40e jaargang nr. 39 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS.

Op vrijdag 24 november j.l. konden alle kindertjes van Vorden en omgeving hun schoen, klomp of laars zetten
bij A & O Supermarkt Vorden. Deze werd uitgereikt door de Sint en Piet op 25 december. Het was een drukte
van jewelste en de Goede Sint had er de handen vol aan, de desbetreffende verrassing uit te delen. Zodoende
werd ook eens aandacht geschonken aan de jeugd, en dat zal, mede in verband met het grote sukses, heus niet
de laatste keer zijn.

Zolang overleg tussen gemeente Vorden
en projektontwikkelaar niet is afgerond
blijft rijvereniging De Graafschap
lachende derde
De ryvereniging "De Graafschap" valt de laatste weken flink "in de prijzen".
Werd vorige week door de gemeenteraad van Vorden besloten dat de planologische
procedure op gang gebracht zal worden, teneinde "De Graafschap" een terrein aan
de Hamelandweg te kunnen geven, thans is Sint Nicolaas opnieuw een presentje
komen brengen.

Ondertussen zijn leden van de rij vere-
niging al druk bezig geweest de vloer er
uit te halen. Nu nog een noodver-
lichting, enkele paardeboxen en de zaak
is rond. Het wachten is nu nog op
toestemming van de gemeente. Uit onze
informaties blijkt dat deze toestemming
niet lang op zich zal laten wachten.
Zowel Joh. Norde als mede-bestuurslid

Onder voorzitterschap van de heer M.
Groen hield de ijsvereniging "Vorden"
haar ledenvergadering. Het afgelopen
winter heeft een gunstige exploitatie
voor de ijsvereniging opgeleverd. Aange-
zien er weinig sneeuw viel (waardoor
weinig arbeidsloon) was de vereniging
instaat alle schulden af te lossen. Hier-
door kan de kontributie ongewijzigd
blijven te weten dagkaarten ƒ 2,50
(boven de zestien) en ƒ 1,00 beneden de
zestien. Ledenkaarten zijn verkrijgbaar
voor ƒ 6,- voor eerste lid van het gezin.
Meerdere leden van het gezin onder de
16 jaar ƒ 2,-. Gezinskaart/ 12,50.

Het bestuur van de ijsvereniging hoopt
dat door deze lage contributies meer
Vordenaren lid zullen worden van de
vereniging. Plannen bestaan om lichtere
aluminium ijsschoven aan te schaffen,
terwijl de toegang tot de ijsbaan ver-
beterd zal worden. Ondertussen zijn de
pompen in orde gemaakt en heeft ook de
verlichtig een verbetering ondergaan.
Het ligt in de bedoeling dat de ijsbaan l
december onder water wordt gezet. Het
bestuur hoopt dat de kinderen niet te
vroeg op de ijsbaan komen. Wellicht is
hier een taak weggelegd voor ouders en
onderwijzend personeel hierop te wijzen.

Ben Wagenvoort benadrukken nog eens
dat het hier een noodoplossing betreft en
dat het volledig los staat van de plannen
aan de Hamelandweg. Beide heren
hopen dan ook dat de planologische
procedure zodanig wordt ingezet dat
rekening wordt gehouden met een bin-
nenmanege.

In dit geval St. Nicolaas in de vorm van
de heer P.H.M.D. Vermeer, direkteur
bouwontwikkelingsmaatschappij Gel-
derland-Overijssel. Wat is het geval.
Circa twee jaar geleden heeft deze maat-
schappij opstallen en terreinen gekocht
aan t!e SUiti.ïr.sweg te Vorden (de voor-
malige coöperatie). Bouwontwerp maat-
schappij Gelderland-Overijssel kocht
het gehele complex met de bedoeling
hier 32 koopwoningen te bouwen. Direk-
teur Vermeer vertelde ons dat hij toen
kontakt heeft opgenomen met de ge-
meente Vorden waarbij de plannen
werden doorgesproken. "Dit ging alle-
maal in goed overleg, waarbij wij zelfs
overeenkwamen dat deze koopwoningen
(prijsklasse tussen de 110. en 120.000
gulden in eerste instantie bestemd zou-
den /.ijn voor Vordenaren. Nu rust op
het gehele perceel de bestemming "Han-
del- en Nijverheid". Wij hebben hier-
voor bestemmingswijziging aangevraagd
en het is voor mij onbegrijpelijk dat deze
procedure tot op heden niet is afge-
rond", aldus de heer Vermeer.

Burgemeester Vunderink die wij om
kommentaar vroegen deelde ons mede
dat de gemeente Vorden destijds zelf
de/e grond wilde kopen. "Dat ging toen
niet door omdat wij niet zeker wisten of
we als gemeente al dan niet subsidie
/ouden krijgen," aldus de heer Vunde-
rink. De grond werd toen door de Coop.
verkocht aan projektontwikkelaar Gel-
derland Overijssel. Volgens de heer
Vermeer nadat hier overleg tussen ge-
meentebestuur en bestuur coöperatie

aan vooraf was gegaan. "Wij wensten
namelijk onder geen beding de belangen
van de gemeente te schaden," aldus de
heer Vermeer. Momenteel is het ont-
werp-komplan in Vorden in een pril
stadium. Wanneer dit plan straks ter
vis ie komt \e liggen /,ui waarschijnlijk
aan het bewuste perceel een andere
bestemming wordden gegeven, zo liet de
heer Vunderink ons weten. De heer
Vermeer sprak de hoop uit dat voor die
tijd nog een gesprek zal plaatsvinden
tussen hem en de gemeente Vorden om
tot een voor beide partijen gunstige op-
lossing te komen.

Lachende derde
In welke vorm er t.z.t. ook gebouwd
mag worden, eerst zal de bestemming
"Handel en Nijverheid" gewijzigd die-
nen te worden. Door deze gehele gang
van zaken is de rijvereniging "De Graaf-
schap" lachende derde geworden. Voor-
zitter Joh. Norde heeft kontakt gezocht
met de heer Vermeer en hem bereid
gevonden om één der loodsen tegen een
geringe vergoeding aan de rijvereniging
als binnenmanege beschikbaar te stel-
len. "Het is een tijdelijke noodoplossing
waar we ontzettend blij mee zijn. De
beschikbare oppervlakte is 14 x 25 m.
Wij zijn uitermate kontent met het ge-
baar van de heer Vermeer. Op deze
manier kunnen we de vereniging goed
bij elkaar houden en zelfs een toeloop
van leden verwachten", aldus voorzitter
Joh. Norde.

The Dutch Swing College Band
9 december in Vorden
The Dutch Swing College Band is in mei 1945 opgericht, en vindt y.yn oorsprong in
een, reeds in de tweede wereldoorlog begonnen, muziekschool. Vanwege die oorlog
gevestigd in^^n geluidsdichte kelder. De leidende figuren waren, Peto- Schil-
peroort, Fiflp Vink en loost van Os. Zy vormden een orkest en dinBby de
bevrijding van Nederland waren /y in staat de laatste amerikaanse jazz-hits te
spelen. Een repertoire, dat /y afgeluisterd hadden van de illegale radio [een
activiteit die streng verboden was door de bezetter].

Na 5 jaar ^ÉKtoten te zijn van ameri-
kaanse rn^pc, was jazz favoriet in
Holland. De Dutch Swing College Band
kwam tegemoet aan een ware behoefte
en begon met een vliegende start, zij
speelde in legerclubs, voor de canadese
strijdkrachten, voor de nederlandse ra-
diozenders, zowel als voor de wereld-
omroep. De eerste drie leden waren de
stuwende krachten achter de jazz in
Holland. Van Os en Vink verlieten de
band na een poosje, maar onder het
inspirerend leiderschap van Peter Schil-
peroort begin de D.S.C, een geweldige
triomftocht door de wereld.

Hoogtepunten van de band zijn: 1946
Winnaar van de Jazz Competitie Brus-
sel. 1949 Eerste optreden in Engeland.
1950 Premier Salon du jazz in Parijs.
1951 Eerste optreden in Duitsland. 1952
Eerste optreden in Zwitserland. 1954
Eerste optreden in Scandinavië. 1955-59
Tours door bijna alle landen van Euro-
pa. 1960 Nu volledig beroeps, beginnen
/ij hun jaarlijkse trek over de hele
wereld. 1961 Drie maandelijkse tour
door Zuid-Amerika en dan steeds verder
Maleisië-Nieuw-Zeeland, Australië enz.
1971 25ste jubileumconcert in het Kur-
haus in Scheveningen. 1976 Eerste op-

treden in Canada-Toronto. J^Lste op-
treden in de U.S.A. Het ^P&minale
succes van de Dutch Swing College Band
gedurende zoveel jaren moet toegeschre-
ven worden aan: a. Het excellente spel
van de spelers en hun muzikale gevoel,
b. Haar eigen stijl. De stijl van pro-
minente old-timers zoals, Louis Am-
strong, King Oliver en Jelly Roll werden
niet geïmiteerd maar inspireerde de
band wel. Een voorkeur voor New-
Orleans en Dixieland is duidelijk uit-
gedrukt in de muziek van de D.S.C.

Het nederlandse parlement vaart ook
wel bij de grote populariteit en belang-
rijkheid van de D.S.C. Het is niet voor
niets dat de leden van de band Goed-Wil
ambassadeurs van Nederland worden
genoemd, een benaming, die nog nooit
aan een andere band in Europa is gege-
ven. Dit was ook de reden waarom Hare
Majesteit koningin Juliana bij haar 25ste
regeringsjubileum Peter Schilperoort tot
ridder in de orde van Oranje Nassau
benoemde. Dit jubileum werd gevierd
met een concert gevolgd door een gala-
bal in het bekende Kurhaus in Sche-
veningen. Op 9 december is de Dutch
Swing College Band in Vorden, het
belooft een mooie avond te worden.

Jong Gelre
Ring Berkelstreek
sport- en spelavond
De Ring Berkelstreek van Jong Gelre is
van plan om op donderdag 30 november
een grote sport- en spelavond te or-
ganiseren in zaal Schoenaker. Bij de
Ring Berkelstreek zijn aangesloten de
afdelingen Almen, Laren, Lochem, Vor-
den en Warnsveld. Voor de deelnemen-
de jongelui is er volop keus. Men kan
meedoen aan de vrije spelen zoals tafel-
tennis, worstschieten, kaartschieten en
simultaandammen. Fraaie prijzen zijn
er ook te winnen bij het balgo.oien,
bussen stapelen, pijltjes gooien, ballero-
spel, ringgooien, steekspel, auto-race en
touwtje springen. Voor de laatste onder-
delen kan men punten behalen.

Na afloop is er bingo met mooie prijzen.
Op 15 december wordt eveneens in zaal
Schoenaker de tafeltennisfinale gehou-
den van de Ring Berkelstreek. In de
voorafgaande onderlinge wedstrijden
zijn de finalisten uit de bus gekomen.
Deelnemers /.ijn Almen, Laren, Lochem
Vorden en Warnsveld.

In verband met sluiting van onze drukkerij in de Kerst-
week zal Contact in deze week niet verschijnen.

Editie Ruurlo 28 december
Editie Vorden 28 december
Editie Hengelo 26 december en 2 januari

Copy voor het Kerst/Nieuwjaarsnummer

Editie Ruurlo
vrijdag 15 december 18.00 uur
Voor het nummer van 21 december.

Editie Vorden
maandag 18 december 18.00 uur
voor het nummer van 21 december

Editie Hengelo
woensdag 15 december 12.00 uur
voor het nummer van 19 december.

* Voor spoed-drukwerk
zoals rouwbrieven en geboortekaarten,
is iemand aanwezig.

«•y»y
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postbus 22 - 7250 aa vorden

Bi'j ons in d'n Achterhook
Zaoterdagaovund bu'w hen huuswaarn ewes. Bi'j Toon van de
Spitsmoes nog wel. I'j zölt wel zeggen: Toon hef toch gin kleine
kinder meer? Dat kump ok wel uut maor de jonge luu die bi'j um
in wont heb onderhand 'n kleinen ekregen. Umdat die un feesjen
hadd'n argens in de Hoven zolle wi'j de plaatse innemmen van
Toon en zien vrouw, die nao de uutvoering van 't Mannenkoor
woll'n. Veurugge wekke, too'w mekare troffen bi'j Douwe Bolknak
met de opening van zien ni'je sigarenzaak (wat un mooie winkel is
dat ewodd'n) vroog e ons offe wi'j d'r ok hen gingen. Now mo'k
eerluk zeggen da'w neet zovölle umme dat gezingte geeft en wi'j
zeien dan ok maor da'w de leste tied zovölle uut waarn ewes en
da'w den zaoterdag röstug met un boek en un borreltjen in huu.;
woll'n blieven. "Dat boek kö'j bi'j ons ok wel leazen en un borrel
he'w ok nog wel in huus, komp dan maor bi'j ons dan hoeve wi'j ok
gin oppas te vraogen". Zodoende wazze wi'j zaoterdagaovund um
zeuven uur al bi'j Toon, zee woll'n vrog gaon um un goeie plaatse te
kriegen. "Hoe late bu'j d'r zo ongeveer weer?" "Oh, dat zal ums-
geliek un uur of twaalf wodd'n".

Now, dat wodd'n 't ok wel. Um elf uur wodd'n wi'j allebeide al un
betjen soezerug in de kop en begonnen nao 't bedde te velang'n.
Mien vrouw kek al us geregeld op de klokke maor den wol ok niks
harder lopen as gewoon. "Zee blieft nogal uut" menen mien vrouw
too't net goed en wel twaalf uur was. 'k Wazze al un paar keer um
't huus hen ekösterd um te zeen of ze d'r soms ok al an kwamm'n.
Maor 't wodd'n half ene, een uur en jaowel, endeluk, 't was al bi'j
half twee, daor kwamm'n zee weer an. Toon in un hele beste bu'je.
"Now, i'j hebt ok meer ehad as pompwater". "Ja, wat wi'j ok, 't
was t'r zo'n betjen brulfte. Wi'j troffen daor un stel uut Warnsveld
waor wi'j nogal wat kundugheid an hadd'n en daor hew um aardug
met epruufd. Wieters ha'w goed de ruumte um te dansen en i'j wet
hoek gek mien vrouw daor op is. Dan gao'j vanzelf neet eerder nao
huus as dat 't afelopen is" Daor hadde wi'j natuurluk alle begrip
veur. "En 't zingen hoe ging dat in 't ni'je gebouw?" "Dat was
natuurluk klasse zoas altied van 't mannenkoor. Veur de pauze
ko'w 't achterin neet te bes heurn, maor dat kwam schienbaor deur
de gedeens die op 't toneel hingen, die hadd'n ze later teminste
wegehaald en too ging 't better. An die piano van de gasten mosse
wi'j wel effen wennen, an 't geluud maor veural an 't gezichte, 't
Ding stdn met de achterkante nao de zaal en dan lek u net un, deur
un paar schooljonges in mekare gespiekerde, knienenkouwe. U n
klein gedientjen had hier wonderen können doen"

"En wat zingt ze now op zo'n aovund allemaole veur liedjes?" "Oh,
van alles, van Mooizat, Hendel, Sjeik-kofski en Waakner en Pale-
stina". Gek da'k die luu, die die muziek schrieft, nog nooit op de
tillevisie heb ezeen". "Och i'j dommen klaos die bunt jao allange
dood, maor in de muziekwereld bunt zee onsterfeluk, daor leaft ze
nog", 't Ging mien boaven de pette maor da's gezeen mien
vestand, niks besunders. "Zee komt vlak veur Kasmissen nog in de
grote kerke, dan gao'j maor us met" "En ik menen dat ze dood
waarn?" "Och nee, ik bedoel 't Vordens mannenkoor". Now dat
wolle wi'j dan wel us doen. Wi'j gaot now eers nao huus". "Laow
d'r nog ene samen nemmen" "Niks t'r van, i'j heb zat ehad
venaovend", menen Toon zien vrouw en daor had ze geliek an. Op
zo'n moment is 't wel us goed dat de vrouw d'r deurhensprekt, bi'j
ons in d'n Achterhook.

KPO
Bakker van Asselt voor vrouwnorgani-
over broodverzorging
In zaal Schoenaker hield de KPO afd.
Krancnburg-Vorden een bijeenkomst
samen met de Vrouwenclub Medler en
de Hervormde Vrouwenvereniging Lin-
de. Voorzitster mevrouw A. Cuppers-
Besselink kon ruim 125 dames verwel-
komen en vond dit een verheugende
belangstelling. Hierna werd het woord
verleend aan bakker P. van Asselt, een

van de weinige "warme bakkers" die
Vorden nog kent. Hij hield een inleiding
over "Broodverzorging" waarbij alles
wat met brood te maken heeft onder de
loupe werd genomen. Vanaf de tijd dat
men eeuwen geleden op zeer primitieve

Geslaagd
Onze plaatsgenoot, de 19-jarige H.F.H,
v. Dijk, slaagde in het zwembad "het
Slagman" te Enschede, met succes voor
het diploma zwemonderwijzer. Proficiat
hiermee!



Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel . 1301

Stomerij voor Vorden e.o.

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

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode

Sigarenmagazijn BOERSMA
Dorpsstraat-Tel. 1553

Ideaal voor slecht weer
en aantrekkelijk in prijs om te geven

U vindt ze volop bij

WULLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden Tel. 1342

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Wat is tien cent?
ƒ 4,40 op 40 liter tikt aan
bij

KEU N E
Nijverheidsweg4, Vorden.

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Sint Nicolaas is een feest van geven
Speel dit jaar zelf eens voor Sint
en geef eens zo'n heerlijke

roomboter-
amandelletter
weg aan een vriend of vriendin
de buurman of goede kennis.

Bestel hem dan NU bij

Warme Bakker OPLAAT
en het komt voor elkaar. Telefoon 1373

p.s. voor u zelf bestellen kan natuurlijk ook!

SINT NICOLAASKADO'S
't Is Koerselman
waar SINT
slagen kin.

Burg. Galleestraat 12, Vorden -Telefoon 1364

NK

Sandvik handzaag
Nu voor

Dopsleutelset
Voor

Blindklinktang

Waterpas
Aluminium - 60 cm lang .. . .

11,95

17,50
Klopboormachine nn nn
Nu extra laag geprijsd. Vanaf WWfUU

Verfspuït
Bektrisch .

Beukenstoof

Melkkrukje

59,50
16,20

combikit
"bestaande uit:

bosch klopboormachine
boxer CSB
400 watt - 2 toeren

met handgreep,
diepte-aanslag en
10 mm boorhouder

machineklemS58
spanwijdte 40 mm

massief grenen
wijnrek bestaande uit 2 delen

voor het opbergen van 10 flessen

onbeperkt aan te bouwen

Aanbiedingen zijn geldig t/m
zaterdag 16 december a.s. en zolang de voorraad strekt

Prijzen gelden afgehaald in de winkel.

Maandag 4 december de gehele dag geopend tot 's avonds 9 uur.

Barchemseweg 13, Ruurlo - Telefoon 05735 -1368

* TEVENS VOOR AL UW SCHILDERWERK

- Dolphijn

Kf/'VÏTiïü/jl

0-Delig ruiten pakje

In aktueel ruitdessin met
gevoerde, klokkende rok,
mouwloos hesje met
ingeregen smalle ceintuur
en sjaal.
Kleuren: bordeoux/beige -
groen/bruin - bruin/beige.
Maten 06 t/m 44.

Slechts 89,~

fIS

(lisscl
VORDEN TEL. (05752) 1381

Winterse
geschenken

— schaatsen
noren-kunstschaatsen
en juweeltjes

— vogel-
voederhuisjes

— warme
traininspakken

— warme
gevoerde jassen
voor brommer en fiets

Kluvers Sport Totaal
Zutphenseweg 41 Vorden Tel. 1318

Enkele wenken
voor geschenken
— Tiroler loden jagersjassen

voor dames en heren

— Rijbroeken, knickerbockers
— Knickerbockerkousen
— Truien en vesten

ook in grote maten

— Pocketwarmers
— Luchtbuksen en -pistolen
- Jagerskijkers, helder beeld

— Ruime keus in boeken voor jagers,
ruiters en natuurvrienden

— Glas, aardewerk en porcelein

— Serviesgoed,
met jacht en ruitersport

Wapen- en sporthandel

Marte
•u,di dotltnffmll

Zutphenseweg 9 - Vorden

Met de hand gedraaide

MASSIEF EIKEN
STANDAARDS
VOOR KAARSEN; LAMPEN EN AS-
BAKKEN METTINNENBAK.

Lampen van 15 tot 130 cm. hoog
Uw eigen idee of model kan ook
uitgevoerd worden.
Ook spinnewielen voor gebruik.

Klein Kranenbarg en Zn.
Kerkstraat 9 Vorden tel. 05752-2425

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Een keur van geschenken
vindt U als altijd bij:

RUURLO

Rokken vanaf ....................... 39,50
PullOVerS vanaf ...................... 19,50
Blouses diverse merken vanaf ............ 45,-

Bont- en suédejasjes vanaf .......... 98,-
en ..................................... 139,-
BaddOOken "Jalla" en „Elias" vanaf . . .14,95

Bad- en keukendoeken
in kado-verpakking.

Tafellakens
in wit en gekleurd.

Bedsets
van "Cinderella"en "Irrisette"

Deelnemer „Sint Nicolaasaktie"

En tevens kunt u nog

profiteren van onze 10% KORTING!!
tot en met 5 december

Sint:
'n SEIKO
Horlogerie - goud - zilver - optiek

Köhler-Wissink
Spalstraat 15, Hengelo (Gld.). tel. 05753-1374



HIFI STEREO
KLEUREN T.V. SABA

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst

Sinterklaasfeest is een gezellig feest.
Bij dat feest hoort
iets lekkers van Uw Warme Bakker

- Roomboter-amandelletter
- Gevuld speculaas
- Speculaas poppen
- Dikke brokken speculaas
- Borstplaat
- Marsepein

Bestel het dit jaar eens bij

Warme Bakker OPLAAT
Dorpsstraat - Vorden - Telefoon 1373

Telefoon 05750-13813Weg naar Laren 56, Zutphen

SBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOa

Een waardig
Sint Nicolaas-geschenk
Pontiac Horloge
Een bron van schoonheid en precisie. Vanaf, ƒ 79,-

Uitgekiende keus
uit

wandklokken

en

wekkers

tegen zeer aantrekkelijke
prijzen.

HORLOGER Siemerink
Zutphenseweg 7 - Vorden

MogexoaoooooacaopooooooooB

tt tt

En daarom zal hij uit allerlei
luxe lederwaren, dus uit moois in leer,
zeker dit jaar weer fijne kado's bij
Wullink kunnen kiezen.

W W L LI IVIV Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden Tel. 1342

De grootste sortering
kadoos

vindt u beslist bij uw

drogist
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

„De Olde M eulle"
Gediplomeerd drogist

Dorpsstraat 9 - Vorden - Tel. 05752-1301

In Vorden kopen betekent
meespelen om leuke

geldprijzen
met grote kans
op een leuk

verrassingspakket
Waardebonnen om mee te SPeien

ontvangt u bij alle
Vordense Winkeliers
uitgezonderd A&O
en VIVO-supermarkt

Gevraagd:

loodgieter
en/of
electriciën

FA. WINTERS
Spalstraat 8, Hengelo - Tel. 05753-1280

Nacht- en
House-dress kleding
van wereld bekende merken vindt U
in een groot assortiment bij

RUURLO

Modieuze nachthemdjes
o. a. Schiesser en Triumph.
Vanaf ................... 27,50

Velours nachthemden
Vanaf.. 49,50

Ochtendjassen
in diverse kwaliteiten.
Vanaf 69,50

Pyama's in tricot-flanel en satijn
Vanaf 39,50

Heren kamerjassen
in ruiten - badstof en velours
Vanaf 69,50

Heren pyama's
vanaf O«f,OU
o.a. Robson en Schiesser

U kunt nu nog profiteren van onze

EXTRA KORTING en van de Sint Nicolaas-
aktie.

rOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TÓYOTAl

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
^ J 33 f volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla K30 Automaat 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1976
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
DATSUN Cherry 100A De luxe 1975
DATSUN 120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 GLS 1976
MAZDA 818 Coupé 1976
TOYOTA Carina 4-drs. De Luxe 1976
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
CHRYSLER 1308 GLS 1977
FORD 1600L Stationwagon 1975

Jong gebruikte Toyota l JAAR GARANTIE

Erkend gasinhouwstation van Toyota-Vialle.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *"

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Ja, voor uw

haarden en kachels
KOLEN-OLIE OF GAS

voor schaatsen
en sleeën
met volledige garantie

Het juiste adres:

Henk van Ark
Burg. Galleestraat, Vorden -Tel. 1554

N iep laas -
aanbiedingen
Zaterdag tot en met dinsdag

1 Orchidee
in geschenkverpakking

1 amarillisbol in doos.

4F75
3,95

Gemende noten 400 gram . . . 2,55

1 pak Vijgen 200 gram ........ l f 25

1 streng Knoflook + 25 stuks. . . 9,95

Golden Delicious 3 kiio

Spruiten 1 kilo

Navelsinaasappels 20 voor

l ,98

98

O, 98

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dïjkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Sigaren magazijn

D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden. Tel. 1553

biedt

Sint Nicolaas
)
grote
keuze in:

- rookartikelen
- aanstekers
-pijpen

- tijdschriften
- pocketboeken
- stripverhalen

Gratis eerste
inleg voor elke

nieuwe spaarder
VORDEN,
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank



ITT INGENIEURS
ONTWIKKELDEN'N BEELD-
VERSTERKER VOOR MARS,

MAAROOK PERFECTE
KLEUREN-TVS.

Ergens eenzaam op de planeet
Mars seint een ITT beeldversterker
trouw zijn gegevens over. Op afstand
bediend vanaf moeder Aarde. Op basis
van deze geavanceerde technolo-
gische know-how ontwikkelde ITT
tevens een uitgelezen programma
kleuren-tv's.

Uiteraard ook met afstands-
bediening. Via een unieke computer-
cassette. En met een Heliochrom
beeldbuis voor 70% meer helderheid.
Plus standaardvoorziening voor het
populaire Tele-Match familiespel.
Bekijk het bij uw ITT dealer. En zie met
eigen ogen de voordelen van een
ITT kleuren-tv.

ITTWERELD-TECHNOLOGIE JL. «J- JL.
TECHNISCH VERNUFT IN SUPÉRIEURE WEEBGAVE,
Off. ITT-dealer voor Vorden en omgeving

DRAAYER'S SHOP-CENTRUM
RAADHUISSTRAAT 2 - TELEFOON 05752-2124 -- RUIME PARKEERG A3ENHEID

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

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

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

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

STEENGOED:
STEEN

VOOR
STEEN

Een geweldige keuze in stenen bij

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,
vrijdags tot 21.00 uur,

zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000»

zitslaapelement
speels geprijsd

voor slechts

Dit is 'n werkelijk ideaal
'element' met magnifieke mogelijkheden.

Voor kleĵ  en grootbehuisden, voor
kam^Pen kasteelbewoners...!

In 'n handomdraai van fraaigevormde,
zitbank tot sluimerzacht bed!

Overal op z'n plaats in decoratief
ruitdessin. Kies uit bruin of ecru,

Ar slechts 149,-

Wintervyarme

MANTEI

JAPONNHN
voor leuke
Zwarte Pieten
prijzen

en dan ook
nog St.-Nikolaas-
bonnen bij.....

ZUTPHENSEWEG 29, VORDE
TEL. 05752-1771

3OOOCX&OOOOOOOOOOOOOOOOOOC

1 1 Verrassend mooi van vorm
\ en uitvoering zijn onze sieraden.
j In goud en zilver, stuk voor stuk
i geschenken die de moeite van het
i geven waard zijn.
i En tegen zeer betaalbare prijzen.
i

Gouden ringen
Vanaf 79,50

Zilveren ringen
Vanaf 3,00

Armbanden
Hangers
Collier
in alle maten en soorten.

JUWELIER Siemerink
l Zutphenseweg 7 - Vorden
POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Afmetingen:
als zitbank, hxbxl
32x70x80 cm.
Als bed:
16x70x180 cm.

o

ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat uit o.a.:

* kaaskasten - wandmeubelen
.* bankstellen - eethoeken
* dekenkisten - salontafels

alles in eiken - geloogd en in de was -; of gelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek worden voldaan.

BIJENHOF's FIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

$ Pee a LM N

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur
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Dierenarts Snijders
Vrouwenclub Medler
Op een in het clubhuis van de TTV Vor-
den gehouden bijeenkomst van de
Vrouwenclub Medler heeft dokter Snij-
ders, dierenarts te Ruurlo een inleiding
gehouden over de verzorging van huis-
dieren. De dokter, die zelf zijn hond had
meegenomen, vertelde allerlei over de
voeding van de dieren, de verschillende
ziektes die ze kunnen oplopen, het
africhten en de verzorging. Omdat
vooral de plattelandsbewoners een huis-
en waakhond hebben, is het zeer nuttig
een goed, trouw en waakzaam dier te
hebben. Waarnemend voorzitster me-
vrouw Norde had eveneens haar hond
meegebracht (Herder) waarover het een
en ander werd verteld. De avond werd
door een groot aantal dames bijge-
woond. Als nieuw lid werd mevrouw
Woltering welkom geheten. Er werden
nog een aantal vragen gesteld. Op 4
december wordt de sinterklaasavond van
de Vrouwenclub gehouden, terwijl in de
week voor Kerstmis een gezamenlijke
kerstavond op het programma staat.

DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
Tafelkeuring
vogelvereniging
"Ons Genoegen"
De vogelvereniging "Ons Genoegen"
heeft in het jeugdcentrum een tafel-
keuring gehouden, waar plm. 120 vogels
werden gekeurd. De keurmeesters waren
de heer Klaassen uit Dronter en de heer
Bouwmeester uit Rotterdam. Voor het
eerst sinds jaren waren er ook weer
tropen op de keuring aanwezig. De
prijsuitreiking was bij café Hekkelder.

Tevens werd bij deze gelegenheid een
gezellige bingo gehouden. Tijdens de
keuringsdagen werden de vogels gevoerd
met zaad beschikbaar gesteld door de
firma Borgonjen. Wegens een te gering
aantal vogels kon de tentoonstelling dit
jaar niet doorgaan. Het bestuur van
"Ons Genoegen" hoopt dat er volgend
jaar meer vogels gekweekt worden zodat
een grote tentoonstelling kan worden
gehouden.

De resultaten van de stamkeuring wa-

ren: Kanaries Stam 4: Ie prijs G. J.
Schumaker 356; stel 2 Ie en 2e prijs G.
J. Schumaker 176; / Vogel: Alg. +B
med G. J. Schumaker Ie en 2e rpijs, 89
en 88 punten. Ie prijs B-kwaliteit B. A.
Borgonjen 89 punten; 2e prijs R. Lan-
genhof, 88 punten; Ie prijs C-kwaliteit
H. Stokkink 90 punten; derby p rij-^ B.H.
Bulten 88 punten. Tropen: A-kwaliteit:
Ie prijs H. J. Lenselink 88 punten; Ie
prijs C-kwaliteit T. Nijk 89 punt; 2e prijs
C-kwaliteit T. Nijk 89 punten. Derby
prijs H.J. Lenselink 87 punten. Parkie-
ten Mannen: Ie prijst -kwaliteit J. Wis-
sels 89 pnt. Poppen klasse Parkieten: Ie
prijs A-kwaliteit J. Wissels 88 punten; Ie
prijs B-kwaliteit H.J. Pardijs 84 pnt.

Ijsbaan Vorden
Ledenkaarten
kunnen worden afgehaald op
zaterdag 2 december 1978
van 10-12 uur
in de kantine van de Ijsbaan 't Hoge

Nadien worden de prijzen van de ledenkaarten
met 50% verhoogd.

— Ledenkaarten
voor eerste lid van het gezin f 6,00

— voor meerdere leden uit één gezin
onder de 16 jaar f 2,00

- Gezinskaart f 12,50

— Dagkaart boven 16 jaar f 2,50
onder 16 jaar f 1,00

Het bestuur

Weer volop

stencil-
papier

5,-
Formaat A4 - 80 grams

Per pak a 500 vel . . . ' . .
excl. btw

7250 AA Vorden. Postbus 22.
Nieuwstad 12. Telefoon 05752-1404.

SINT NICOLAAS AANBIEDING
SABA STEREO COMBINATIE 963
compleet met boxen

Radio met 4 golf lengten
en Bvoorkeurtoetsen
volautomatische platenspeler
Hi-Fi-cassette-deck met automati-
sche opname en S.N.L. ruis-
onderdrukking
krachtige eindversterker met
2 x 30 watt uitgangsvermogen
verkrijgbaar in noten en
metallic anthraciet

SINT-PRIJS

VOORAAN IN SERVICE

1298,-
VOORAAN IN TECHNIEK

Fa. BREDEVELD -Zutphen
Tel. 05750-13813

GRAETZ
0OOOOOOOOOOCXX

SABA

Weg naar Laren 56

MITSUBISHI
HOOOOOOBOQOOOC

Voor uw ware lekkernij
Roomboter amandelletter
Roomboter amandelstaaf
Roomboter amandelspeculaas
Gevulde speculaas
Marsepein-figuren
Sint Nicolaastaarten

,, t Winkeltje'' IN BROOD EN BANKET
A. G. SCHURINK - Burg. Galleestraat 22, Vorden - Tel. 1877

Voordrachts
kunstenaar
te gast bij
plattelandsvrouwen
Tijdens de maandelijkse bijeenkomst
van de afd. Vorden van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen sprak
presidente mevr. Ridderhof een bijzon-
der woord van welkom tot de heer van
Stoutenburg, die de zieke heer Lauter-
man verving. Als voordrachtskunstenaar
hoeft de heer van Stoutenburg deze
avojnd gevuld. Werkjes en stukjes van

Parkieten Mannen: Ie prijs B-kwaliteit
H.J. Pardijs 87 punten; Ie prijs C-kwali-
teit P. Hoeksma p. kl. 87 punten; Derby
prijs J. Wissels 86 pnt. Grote Parkieten:
Ie prijs C-kwaliteit G.H. Letink 87 pnt.

Tijdens een distriktstentoonstelling te
Lochem behaalde de heer Lenselink uit
Hengelo met een aantal kwartels een Ie
en 3e prijs.

o.a. Felix Timmermans. Simon Car-
miggelt Godfried Bomans, Toon Kort-
ooms en Annie M. G. Schmidt gaven
deze avond een komisch karakter. De
volgende bijeenkomst van de platte-
landsvrouwen is op 20 december in zaal
Smit.

iporimEUm
Voetbal
WWV - Ratti 2-0

In Deventer heeft WWV revanche geno-
men op Ratti l afd. zondag het werd een
2-0 zege voor de thuisclub. Na vijf minu-
ten had Robbie Heuvelink al een unieke
scoringskans, toen hij alleen voor de
WWV-doelman stond; de bal ging ech-
ter hoog over het doel. Na een half uur
nam WWV de leiding toen een hoog in
het doelgebied geplaatste bal door de
toelopende Minnes achter de verbouwe-
reerde Harry Sommers werd gekopt:
1-0.

In de tweede helft pakte Ratti fanatiek
aan. Middenvelder Anton Peters werd
vervangen door Jan Schoenaker. Hoewel
dit resulteerde in een schj^^ardiger
voorhoede, waren de schotel^an Wim
Koers, Schoenaker en Polman erg on-
zuiver gericht. Vijf minuten voor tijd
lukte het Vink om WWV een veilige
voorsprong te geven door e a f s t a n d -
schot zuiver in te plaatsen:

Sv. Ratti l - Almen 4 afd. zaterdag
Sv. Ratti starte aan de tweede helft van
de competitie tegen Almen 4 onder
leiding van de goed fluitende scheids-
rechter J. Asselman. Sv. Ratti liet een
goede partij voetbal zien en bouwde aan
een veldoverwicht. Na een kwartier
spelen was het H. KI. Ikkink die een
verdedidings fout van Almen goed af-
strafte 1-0. Verder waren er schoten van
W. Bekken, J. Nijenhuis en H. Eggink
die net de zuiverheid miste.

De tweede helft was nog maar 10 min.
oud of Almen kwam op gelijke hoogte
doordat de verdediging van Sv. Ratti te
ver opdrong en doelman G. Lenderink
met een boogbal kansloos was hierna
werd Sv. Ratti onder druk gehouden,
weer nikte Sv. Ratti te ver op, met een
snelle uitval van Almen werd G. Lende-
rink met een strak laag schot verrast 1-2.
Sv. Ratti nam het innitiatief over en het
was W. Bekken die met boogbal in de
rechter bovenhoek en half gekeerd door
de keeper de stand op 2-2. In de 37e
minuutwerd J. Nijenhuis goed aange-
speeld door H. Dijkman en J. Nijenhuis
speelde zich mooi vrij en scoorde be-
heerst in 3-2. 5 minuten later was het
weer J. Nijenhuis die, goed aangespeeld
door P. Bielawski er een 4-2 overwinning
voor Sv. Ratti van maakte.

Programma Sv. Ratti afd. zaterdag: Sv.
Ratti l - Yselboys 1; Sv. Ratti 2 - Sp.
Eefde 3; sp. Ambon 3 - Sv. Ratti 3; afd.
jeugd: Zelos Al - Sv. Ratti Al ; Sv. Ratti
BI - Erica B2; KI. Dochteren Cl - Sv.
Ratti Cl; afd. zondag: Sv. Ratti l vrij;
Sv. Ratti 2 - Warnsveld B 6; V.V.
Vorden 5 - Sv. Ratti 3; afd. dames:
Lemelerveld l - Sv. Ratti l ; Sv. Ratti 2 -
Ratum 2.

Uitslagen Sv. Ratti afd. zaterdag: Sv.
Ratti l - Almen 4 4-2; S.V.D.W. 4 - Sv.
Ratti 3; afd. jeugd: Steenderen Al - Sv.
Ratti Al 5-0; Sv. Ratti Cl - Baakse Boys
Cl 8-0; afd. zondag: W.W.V. l - Sv.
Ratti l 2-0; Soci 6 - Sv. Ratti 23-1.

tweede set werd door'goed aanvalsspel
en goed blokkeren door Dash gewonnen
met 15-6.

De 3e set hadden de Dash dames een
inzinking, de pass was slecht, daardoor
kwam er geen aanval. Torpedo kon zijn
eigen spel spelen en pakte de set met
15-11. De 4e set bouwde Dash in eerste
instantie een goede voorsprong op waar-
na Torpedo sterk terug kwam door het
spelen vaivprikballen. Torpedo liep uit
tot 12-10. Hierna vocht Dash sterk terug
en won de, set met 15-12. Zo kon Dash
met een verdiende overwinning en drie
punten weer naar Vorden gaan.

Aanstaande zaterdag ontvangen de
Dash dames S.V.S. uit Schalkhaar, Het
belooft een spannende wedstrijd te
worden, waarbij de Dash dames rekenen
op de steun van het publiek.
Uitslagen: zaterdag 25 november meis-
jes asp. Wilp - Dash d - 3-0; Dash a -
Vios a 1-2; Dash c - Almen 3-0; jongens
asp. Dash a - Hansa b 3-0; Dash b -
D.S.C. 1-2; Dash c- Colmschate 0-3;
maandag 27 november: meisjes asp.
Wilh. c - Dash d 2-1; heren Hansa 4-
Dash 22-1; Wilh. 3 - Dash 32-1; dames
D.V.C. - Dash 4 1-2; Wilh. 5 - Dash 5
2-1; Dash 2 - Bruvoc 2 2-1; Almen 2 -
Dash 3 0-3

Programma: donderdag 30 november
Deventer heren, Isala 3 - Dash 1;
zaterdag 2 december, meisjes asp.
S.V.S. d - Dash c; dames Bruvoc 4 -
Dash 6; Vorden dames Dash - S.V.S.;
maandag 24 december, Zutphen heren;
Voorst - Dash 4; Wilh. 2 - Dash 2;
dames Bruvoc 4 - Dash 5; DV.O. - Dash
6; Almen dames, Almen l - Dash 2;
heren Dash l - Hansa 3; dames Dash 3 -
Bruvoc 3.

Volleybal
Dash dames halen volle winst uit Schayk

Afgelopen /.aterdag moest Dash in
Schayk spelen tegen het op de 3e plaats
staande Torpedo. De eerste set ging
snel. Dash pakte deze met 15-8. Ook de

Waterpolo
Dames Vorden winnen met 5-2 van
Nunspeet

In een door Vorden goed gespeelde
wedstrijd, welke zaterdagavond in Eefde
werd gespeeld, wonnen de Vordense
dames met 5-2. Na amper een minuut
spelen keek de thuisclub reeds tegen een
achterstand aan. Deze 0-1 voorsprong
voor Nunspeet bleef deze eerste periode
gehandhaafd. In de tweede helft over-
heerste Vorden en via Jet Smit 2x,
Mariet Doornink en Anneke Sikkens
werd het 4-1. Nadat de stand in de derde
periode door Jet Smit 5-2. De jongens
van Vorden hebben zaterdag met 3-2
gewonnen van De IJsselmeeuwen.

Onnodige nederlaag van heren Vorden
tegen De Steur uit Kampen
In een doelpuntrijke wedstrijd hebben
de heren van Vorden zaterdagavond een
geheel onnodige 6-9 nederlaag geleden
tegen De Steur uit Kampen. Onnodig
omdat de Vordense doelman Jan ter
Huerne bij een aantal doelpunten niet
vrijuit ging. In de eerste periode ont-
stond een gelijkopgaande wedstrijd. De
Kampenaren namen tweemaal een voor-
sprong die resp. door Han Hazekamp en
Arjan Mengerink ongedaan werd ge-
maakt.

In de tweede helft kwam Vorden via
Arjan Mengerink op een 3-2 voorsprong.
Nog in dezelfde periode werd deze
achterstand in een 3-4 voorsprong voor
De Steur omgebogen. Enkele blunders
van doelman ter Huerne bood de Steur
in de derde periode de gelegenheid om
tot 3-6 uit te lopen. Sjakie Gotink en
Han Hazekamp brachten de spanning
terug 5-6. Nadat in de laatste periode de
Kampenaren tot 5-9 waren uitgelopen
bepaalde Arjan Mengerink de eindstand
op 6-9.

Dammen
14-6 overwinning van Vordense dam-
mers op Aalten

Het eerste tiental van DCV Vorden heeft
ADC uit Aalten voor de competitie een
14-6 nederlaag toegebracht. De uitsla-
gen waren: Wentink-Grotenhuis 0-2; ter
Mebel - Ruesink 0-2; Onnink - Masse-
link 0-2; Schouten - Slutter 2-0; Wevers
- Ni jenhuis 0-2; Douwes - Lankhaar 1-1;
Hakstege - Klein Kranenbarg 1-1; Lank-
hof - Wiersma 1-1; Hoopman - Heuvink
0-2; ter Heurne - Lamers 1-1. Voor de
onderlinge competitie van DCV werden
de volgende wedstrijden gespeeld: G.
Dimmendaal - B. Nijenhuis 1-1; H. KI.
Kranenbarg - J. Masselink 0-2; J.
Eggink - P. Eckringa 0-2; J. v.d. Kamer-
M. Bulten 0-2; R. Brummelman - H.
Hoekman 0-2; G. Brummelman - R.
Bulten 2-0; B. de Jonge - L.. Stekkers
0-2; B. Voortman - E. Brummelman
0-2; A. Plijter - H. v.d. Kamer 1-1; H.
Dijk - G. Brinkman 2-0; R Klaasen - e.
Bruinsma 0-2; R. Bruinsma - J. Dijk
0-2; W. Rietman - D. Hoekman 2-0; W.

Rietman - P. Eckringa 2-0; E. Bruinsma
-H. v.d. Kamer 2-0; L. Stekkers - R.
Brummelman 0-2; E. Brummelman -
M. Bulten 0-2; A. Plijter - A. Klaassen
2-0; B. de Jonge - E. te Velthuis 0-2; J.
Dijk - N. de Klerk 0-2; J. v.d. Kamer -
B. Voortman 2-0; D. Hoekman - R.
Bruinsma 2-0; H. Hoekman - A. Klaas-
sen 2-0; G. Brummelman - R. Brum-
melman 2-0; L. Stokkers - H. Dijk 0-2;
G. Brinkman - E. Bruinsma 0-2; A.
Plijter - L. Stokkers 2-0; D. Hoekman -
E. Brummelman 1-1; J. Dijk - M.
Bulten 2-0; R. Bulten - E. te Velthuis
2-0; H. Hoekman - H. v.d. Kamer 2-0.

Winterswi jk winnaar vüftallencompeti-
tie

In het kader van de vijftallencompetitie
voor aspiranten kreeg Vorden dit wee-
kend Winterswijk op bezoek. Daar
beide teams zowel van Doetinchem en
Ulft hadden gewonnen, moest dit treffen
de beslissing brengen. Na een spannen-
de strijd werd het uiteindelijk 5-5. Door-
dat Winterswijk een beter bordgemid-
delde had werden zij eerste. Na afloop
reikte de heer Th. Slutter de prijzen uit.
De individuele uitslagen waren: Joh.
Krajenbrink - M. Sanders 2-0; W.
Wesselink - H. Sonderen 1-1; A. Graas-
kamp - H. Frielink 1-1; B. Hiddink - J.
RaveO-2; R. Bruinsma - L. Eykman 1-1.

Nederlaag voor Dinxperlo in Vorden
Het eerste tiental van Denk & Zet uit
Dinxperlo leed vrijdagavond een 11-9
nederlaag tegen DCV 11. De uitslagen
waren Wiersma - Heezen 2-0; Breuker -
Gerritsen 2-0; Graaskamp - Boon 2-0;
ter Beest - Rutgers 2-0; Heuvink - Geven
2-0; Wentink - Luymes 1-1; Esselink
Heezen Jr. 0-2; Hoenink - Eykelkamp
0-2; Hulshof - Rexwinkel 0-2; Sloetjes -
Lankhof 0-2.

WfRrcuuw
Touwtrekken
Fraaie successen voor teams van Vorden
en Bekveld
Een groot aantal Achterhoekse touw-
trekteams heeft deelgenomen aan een
toernooi, dat door de TTV Erichem in
het Betuwse Beusichem werd georgani-
seerd. Een en ander in samenwerking
met de Nederlandse Touwtrekkers
Bond. De wedstijden werden gehouden
in de nieuwe sporthal/indoorcentrum
aan de Klassenburgerstraat. Er namen
17 ploegen aan deel, die in een drietal
poules werden ingedeeld. Er werd fel en
enthousiast getrokken, in de A-poule
onderging de nieuwste aanwinst van de
TTV Warken uit Warnsveld de "vuur-
doop" en eindigde in de staart. Vorden
beschikte over een superteam en trok
alle tegenstanders in de A-poule over de
l i jn . Zij eindigden met 10 punten op de
voet gevolgd door het Hengelose Bekveld
(8 punt). Verdere uitslag A-poule: 3.
EHTC Eerbeek 6 punt; 4. Oosterwijk,
Zclhem 4 punt; 5. Warken, Warnsveld 2
punt; 6 Bathmen O punt.

In de B-poule was een achttal van
Vorden ook "heer en meester" en ein-
digde als winnaar met 10 punt. Verdere
uitslagen: 2. Oosterwijk, Zelhem 8 punt;
3. TC Twente, Almelo 6 punt; 4.
Erichem 4 punt; 5. Bussloo 2 punt; 6
Noordijk O punt. Het team van Bekveld
uit Hengelo was in de C-poule opper-
machtig en trok 8 punten bijeen; 2.
Eibergen l 6 punt; 3. EHTC Eerbeek 4
punt; 4 Vorden 2 punt; 5. Eibergen 2 O
punt. De heer H. Vervelde reikte na-
mens de NTB de prijzen uit, te weten
een fraaie bokaal voor de eerste drie
winnaars in elke poule, terwijl de overige
deelnemers een standaard in ontvangst
mochten nemen. Een aardige geste was
nog dat de kleinste deelnemer, een lid
van de TTV Bathmen ook een aardige
herinnering kreeg.

BEL VANAVOND OF
IN HET WEEKEND

DE PUZZELLIJN
020-21.44.44

ROBERT PAUL en TEDDY SCHOLTEN
HEBBEN EEN PUZZEL VOOR U!

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heelt U pen en papier klaar?



Voor de feestdagen nog een
nieuw bankstel, tapijt of gordijn?

Kom dan even bij ons binnen.

EN DENK WEL

nog steeds 10%KORTING
Bergoss - Desso - Silvester - Intertest tapijt - enz.

FA. J. KERKWIJK
Dorpsstraat 20, Ruurlo - Telefoon 1384

Ons kabinet
is goed gevuld met

J-iClK&ilS (wit en vele kleuren)

(hierbij passend)

(alle maten en kleuren)

Bedovertrekken
(vele bonte kleuren)

Flanellen lakens (ookgoaeurd)
Stretch badstof -

hoeslakens
Hoes moltondekens
Bedspreien a- en 2PersoonS)

(de betere merken)

Bijpassende

Keukenhanddoeken
(vele dessins)

(katoen en hal/linnen)

Verpakte badzetten
Ontbijtlakens
(fleurig assortiment)

iets voor St. Nicolaas? ja zeker

Burg. Galleestraat 3
Tel. 05752-1381

Speculaas, groot, klein, dik en gevuld.
Van onze banketletters gesmuld.
Chocoladeletters heel erg mooi.
Pepernoten waar ik mee strooi.

Marsepein lekker en fijn.

Bij banketbakker Wiekart moet je zijn.
Tel. 1750

Denk aan onze Sint Nicolaas-aktie

10% korting
ook in onze stoffenboutique
behalve op fournituren e.d.

Discount Centrum Ruurlo

Sinterklaas
aanbieding

Ketting zaag DN301
Tijdelijk met gratis zaagblok Nu 245,-
Klopboormachine DN J84S2

(Normaal f 179,-)

Nu

Vlakschuurmachine
DN220

79,-Normaal f 129,- Nu

Boormachines

Vanaf 79,-

Lijmtangen vanaf 12,50

KlaUWhamer met vibersteel nu 1 7,50

Handzaag vanaf 8,50

Spanningszoeker vanaf 1,90
Workmate
Van Black & Decker Nu 175,-

verscheidenheid aan

openhaard-accessoires
bij de H.C.l.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 t/m 12.30 uur
en 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdags van 9.00 -
12.30 uur.
Vrijdagavond van 19.00
tot 21.00 uur. V

H. C. l BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121

- bouwmaterialen
- keukens
-sanitair
- open haarden
- gereedschappen
- ijzerwaren

Zorg óók bijtijds goed verzorgd te zijn
Neem nu even Sminuten voor straks!

vraag de Rabobank
om het gratis
boekje over
pensioenen
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