
Donderdag 7 december 1978
40e jaargang nr. 40

Uitgave: Drukkery Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 . Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 26,—
per jaar.

Kor respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

„Vordens Toneel" kwart eeuw
op de planken
Nu de toneelvereniging "Vordens Toneel" dezer dagen een kwart eeuw
bestaat, begint in feite in dit 25e levensjaar de zon voor deze vereniging
pas goed te schijnen.

Wat betreft de akkomodaties waarop
gespeeld moest worden, heeft Vordens
Toneel de afgelopen jaren heel wat moe-
ten "afzien". Thans worden de repeti-
ties en uitvoeringen in het dorpscentrum
gehouden.
"We hebben inderdaad een beroerde
periode achter de rug. Gelukkig is de
tijd voorbij dat we met de jas aan bij
een koude kachel moesten repeteren.
Thans is het spelen een verademing. We
hebben nu veel meer mogelijkheden",
aldus vertelt voorzitter/regisseur H. J.
Holsbeke.

Mevrouw G. Lenselink is het enige lid
dat vanaf de oprichting in 1953 Vordens
Toneel is trouw gebleven. Overigens
stond zij zelf samen met haar man en de
heer W. Marinus aan de wieg van de
vereniging. De heer Martinus was de
eerste voorzitter die Vordens Toneel
kende. In de beginjaren vond het repe-
teren uitsluitend bij de spelers thuis
plaats. Anders kostte het teveel geld.

BLIJSPELEN
De vereniging telde bij de oprichting
tien leden. Thans zijn het er zestien.
Over het algemeen brengt Vordens
Toneel altijd blijspelen. "Dat doen we
bewust. Er is al zoveel narigheid in de
werel dat wij ons op het standpunt stel-
len, laat de mensen maar eens hartelijk
lachen", zo zegt voorzitter Holsbeke.
Hijzelf bekleedt nu niet bepaald een be-
nijdenswaardige funktie binnen de ver-
eniging. Als regiseur is hij tevens de man
die bepaalt wie welke rol speelt. "Dat
geeft soms echt wel problemen. We
hebben zestien leden en er kunnen er
pakweg een tiental spelen. De rest staat
dan eigenlijk een jaarlnag buitenspel.
Bij een voetbalclub bijvoorbeeld ligt dat
gemakkelijker. Deze week aan de kant
en de volgende week kun je weer spe-
len".
Toch is Holsbeeke van mening dat
Vordens Toneel nog wel wat krachten
kan gebruiken. Zegt hij: "Het zou pret-
tig zijn een aantal mensen te hebben die
allerhande werkzaamheden rondom het
toneel kunnen doen. Nu moeten we alles
zelf regelen. Pas nog hebben we zes vrije

zaterdagen opgeofferd om een kamer-
decor te bouwen". Niettemin zegt Hols-
beeke ook deze werkzaamheden met
plezier te doen.

GEWELDIGE KICK
Vordens Toneel is het gehele jaar door
aktief. Gemiddeld wordt er 6 tot 8 keer
per jaar opgetreden. Niet alleen in
Vorden maar ook in omliggende plaat-
sen. Voor elke uitvoering wordt onge-
veer 20 weken gereperteerd. Het geko-
zen stuk wordt twee a drie maal gelezen
en dan hups het toneel op.

"Een repetitieavond is voor ons een
avondje uit. Echt heerlijk ontspannen,
aldus mevr. Lenselink die zegt bij elke
uitvoeringen toch de zenuwen te heb-
ben. Vult Holsbeeke aan: "Het is wel zo
dat een geslaagde uitvoering je wel een
geweldige kick geeft".

Over het finaciële aspekt van de vereni-
ging zegt Holsbeeke: "We hebben in al
die 25 jaren nooit een cent subsidie ont-
vangen. Hebben we bewust nooit aange-
vraagd. Zolang we ons zelf kunnen
bedruipen moeten we niet bij een ander
aankloppen. Tot op heden redden we
ons nog lekker".

De vaste repetitieavond van Vordens
Toneel wordt op dinsdag gehouden.
Momenteel is men druk bezig met de
repetities voor de jubileumuitvoering.
Die zal worden gehouden op zaterdag
27 januari (voor o.a. genodigden en
oud-leden met hun wederhelft). Ook
ditmaal een blijspel getiteld: "Over 12
dagen tegen middernacht". Een spel
met doldwaze situaties doch hier en daar
ook wat ernstige trekken. Behalve de
27e januari zal het blijspel ook op zater-
dag 3 februari worden opgevoerd.

Het bestuur van "Vordens Toneel"
bestaande uit H. J. Holsbeeke, voor-
zitter; D. J. Tromp, secretaris/penning-
meester en de leden G. Stapper, mevr.
N. Streyd-Stuyvenberg en mevr. W.
Noorman-Werler, houdt op zaterdag-
middag 27 januari een receptie van
14.00 tot 16.00 uur eveneens in het
dorpscentrum.

Landbouwende bevolking
maakt bezwaren tegen het
ontwerp streekplan
Op uitnodiging van de gezamenlijke landbouworganisaties ABTB, CBTB, de Geld.
MÜ- van Landbouw, alsmede de distriktscommissie van het landbouwschap
kwamen in het dorpscentrum een 60-tal boeren byeen om zich voor te laten lichten
over het ontwerp streekplan Oost Gelderland.

Dit plan wat de door G.S. gewenste
ontwikkelingen aangeeft voor de ver-
schillende landelijke gebieden houdt
voor de landbouwer in Vorden, wanneer
het gemeentelijk bestemmingsplan bui-
tengebied zich daar naar richt, grote
gevaren in. Voor zeker tweederde van de
gemeente zijn er belemmerende voor-
schriften voor de landbouw en in het
bijzonder voor de intensieve veehouderij.
De heer A. G. Mennink lichtte het
streekplan aan de hand van kaarten,
waarop de verschillende gebieden waren
aangegeven, aan de aanwezigen toe.
Algemeen werd aangevoeld dat tegen de
genoemde belemmeringen bezwaar moet
worden gemaakt bij G.S. Er werd
besloten dat de gezamenlijke landbouw-
organisaties met de distriktscommissie
van het landbouwschap in het algemeen
tegen het plan voor Vorden bezwaar
zullen maken in een brief gericht aan
G.S.

Ook zullen de zich bedreigd gevoelde 60
boeren bezwaar maken tegen de belem-
meringen welke via het streekplan, mid-
dels een herzien of nieuw te maken

bestemmingsplan buitengebied hun
kunnen worden opgelegd. Met voldoe-
ning werd kennis genomen van het
bezwaar van de gemeente en landbouw-
schap Gelderland tegen het plan. Het
één en ander wordt begeleid door leden
van de distriktscommissie landbouw-
schap en bestuursleden van de land-
bouworganisaties.

De heer Mennink is van mening dat nu
een rustig protest op zijn plaats is.
Mocht dit niet baten dan zal andermaal
en misschien op een minder rustige
manier gereageerd moeten worden. In
het bezwaarschrift aan G.S. wordt er
onder andere op gewezen dat vele jonge
ondernemers zich vele malen zullen be-
denken in het bedrijf te treden. Ver-
paupering van de landbouw is daardoor
onontkoombaar. Dit betekend op de
duur ook afbraak van het mooie, af-
wisselende hoevelandschap in de ge-
meente Vorden. Voor een behoud van de
karakteristiek van ons gebied, vragen
wij dringend het plan te wijzigen, aldus
de landbouworganisaties in hun be-
zwaarschrift aan G.S.

In verband met sluiting van onze drukkerij tussen
Kerst en Oud en Nieuw zal Contact in Vorden en
Hengelo niet verschijnen.

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,
donderdag 21 december 12.00 uur
voor het nummer van 28 december.
Editie Vorden
maandag 18 december 18.00 uur
voor het nummer van 21 december

Editie Hengelo
woensdag 13 december 12.00 uur
voor het nummer van 19 december.

* Voor spoed-drukwerk
zoals rouwbrieven en geboortekaarten,
is iemand aanwezig.
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Nationale touwtrekkampioenen
gehuldigd op feestavond
Vordm A & B in de bloemetjes
De touwtrekkers aangesloten by de Nederlandse Touwtrekken Bond hebben
zaterdagavond tijdens de jaarlijkse feest- en propaganda- a vond, de kampioenen uit
de verschilWde klassen van het seizoen 1978 op waardige wyze gehuldigd. Deze
huldiging ̂ P plaats in zaal "De Smidse" te Wilp, waar behalve een gi^puantal
leden ook de dames, arbiters, juryleden en hoofdbestuursleden in grote getale
tegenwoordig waren.

Nadat de beentjes al enige keren van de
vloer waren geweest opende de heer B.
Olminkhof namens de NTB-propaganda
commissie de avond, daar voorzitter H.
Vervelde door omstandigheden was ver-
hinderd. "Het is voor het eerst dat nu de
propaganda-commissie deze jaarlijkse
avond belegd, en tevens op een "neu-
traal" terrein om hierbij aan de wensen
van alle aangesloten verenigingen tege-
moet te komen" aldus de heer Olmink-
hof.

Huldiging.
Bondsvoorzitter de heer G. Meulen-
kamp uit Noordijk leidde de huldiging
van de kampioenen in met een wel-
komstwoord tot allen. Hij wees op de
zich steeds uitbreidende bond, waardoor
van bestuur en commissie ook steeds
meer wordt gevraagd. Met name noem-
de hij de wedstrijd-, propaganda- en
kadercommissie, die een zeer zware taak
hadden. Er werden dit seizoen acht
nationale toernooien gehouden, bene-
vens vele propaganda- en demonstratie-
toernooien letterlijk in het gehele land.
Hierna verschenen de voltallige ploegen
van Eibergen (nationaal kampioen in de
640 kg. klasse) en Heure (kampioen in
de 720 kg. klasse) op het podium. De
bondsvoorzitter prees de prestaties van
de kampioenen, die ons land ook
waardig vertegenwoordigen op de We-
reldkampioenschappen die medio sep-
tember in het Ierse Dundalk werden
gehouden.

Heure behaalde in een nek-aan-nek-race
met Twente 130 punten en liet de
Twentenaren op 11 punt achterstand.
De kampioen van 1977 Bekveld eindigde
nu als derde met 104 p. Op de WK in
Ierland kwam Heure bijna in het bezit
van de bronze medaille, maar werd nu
vierde, hetgeen de heer Meulenkamp
een bijzondere prestatie noemde. Eiber-
gen kwam in de nationale competitie
met "kop en schouders" bovenaan (104
p.) en wist in Ierland een fraaie achtste
plaats te behalen. De leiders van Heure

(Emile Rappard) en Eibergen (Jan
Groot Wassink) ontvingen hierna de
wisselbeker en bloemen. Vervolgens
werdeh de leiders van de andere kam-
pioensploegen op het podium geroepen.
Achtereenvolgens: Sportzicht Aalsmeer
(640 B met 74 p.); Bekveld, Hengelo
(640 C met 34 p.); Eibergen (640 C-2
met 38 p.); Vorden (jeugdklasse A met
67 p.); Vorden B (Jeugdklasse B met 73
p.) en Erichem (jeugdklasse C met 76
p.). Ook zij werden gefeliciteerd met de
behaalde kampioenschap en ontvingen
een aandenken en bloemen.

De heren scheidsrechters en juryleden
verschenen hierna voor het voetlicht. De
voorzitter wees op hun verantwoorde-
lijkheid; zij waren practisch alle zonda-
gen "in touw", waarvoor hij hen harte-
lijk dankte. Speciaal noemde hij nog
Marieke Beets uit Warder (N.H.) die
van heel ver moest komen en steeds
present was. De heer en mevrouw Slijk-
huis uit Voorst, die de zorg dragen voor
de wedstrijd-attributen, jurywagen enz.
en hoofdarbiter Henk Nijenhuis uit
Hengelo kregen een luid applaus voor
hun trouwe opkomst en vele werk voor
de NTB in het afgelopen seizoen ver-
richt. Tot in de kleine uurtjes werd het
feest gezellig voortgezet.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

CITROEN
RUESINK
RUURLO

Voor nieuw en gebruikt
Tel. 05735-1753

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Waterpolo
Nederlaag Vordense waterpolojeugd
De jeugd van Vorden heeft de compe-
titiewedstrijd tegen De Berkel l uit
Lochem met 4-1 verloren. Bij de rust
had de Berkel reeds een 3-0 voorsprong.
Na de rust werd de eindstand 4-1
bereikt. Evertjan Smit scoorde het enige
doelpunt.

Rekreatief zwemmen
Bij de Vordense zwem- en poloclub is
vorig jaar een afdeling rekreatief zwem-
men in het leven geroepen. Om het
geheel rendabel te maken heeft men nu
nog zo'n vijf dames nodig. De mogelijk-
heid tot dit rekreatief zwemmen is elke
dinsdagavond.

Voorbede voor het werk van de Oecume-
ne.

In vele kerken in ons land wordt a.s.
zondag 10 december, de 2e Advents-
zondag, voorbede gedaan voor het werk
van de Oecumene: de ene, hele Kerk
voor heel de bewoonde wereld. We
hopen dat ook in Vorden te doen, in
Kerk en Kapel de Wildenborch. We
willen worden wat we ten diepste zijn:
één in de ene Heer. Ook daarvoor
met/mag gebeden en gewerkt worden.
Ook in eigen woonplaats door de Raad
van Kerken.

Advents-dienst van de Raad van Kerken
De plaatselijke Raad van Kerken (Vor-
den-Kranenburg) hoopt ook dit jaar
weer een gezamenlijke Advents-Kerst-
dienst te houden en wel op de volgende
week zondagavond 17 december in de
Hervormde dorpskerk te Vorden. Aan
deze dienst hoopt o.a. mee te werken het
Kerkkoor van de Kranenburg "Cante-
mus Domino", onder leiding van de heer
A. Wissink. Ds. Krajenbrink is ge-
vraagd deze gezamenlijke dienst te
willen leiden. Ook enkele leden van de
Raad van Kerken zullen meewerken aan
deze Adventsdienst, volgende week zon-
dagavond 17 december, de 3e Advents-
zondag.

Kerstzang Vordense Koren.
Graag geven we nog het bericht door dat
de bekende kerstzang van de Vordense
koren gezongen zal worden op donder-
dag 21 december in de Hervormde kerk
te Vorden. Rudie van Straten zal het
orgel bespelen en ook de samenzang van
enkele Kerstliederen begeleiden. Litur-
gieën worden gestencild en uitgereikt.

Opbrengst kollekte
Nationale Kollekte Geestelijk Gehandi-
capten heeft het mooie bedrag van
ƒ 7331,60 opgehaald. Alle geefsters en
gevers en kollektanten hartelijk dank.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: geen.
Ondertrouwd: P. M. A. Bogers en W.
Eggink.
Gehuwd: geen.
Overleden: D. Maalderink-Hesselink,
oud 87 jaar; H. Broijl, oud 85 jaar.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 10 december (2e Adventszon-
dag) 10.00 uur Ds. W. M. Weenink
(Warsveld)

KAPEL DE WILDERBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 Ds. J. R. Zijlstra; kinderneven-
dienst. 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.
Sterringa.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Mulder-Griffioen, Doetinchem, tel.
08340-1988; W. F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.

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

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072; Graag
bellen tussen 8.30 en 9.30 uur of 13.00
-13.30 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.

Voor merkspeelgoed

uw speel goedspeciaalzaak

KOERSELMAN

\KERSTCONCER T HENGELO'S GEMEND KOOR
EN

VORDENS MANNENKOOR <o.i.v. eer, NUhoo

op dinsdag 19 december in de|
R.K-kerk te Hengelo (Gld.)

TOEGANG GRATIS l
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Te koop:
verse Kerstbomen

met of zonder klui t
L. A. Wolsing, t Hoge 15

Sinterklaas is weer vertrok-
ken, maar de Dutch Swing
College Band is in aantocht.
9dec. om 20.00 uur.

FONGERS
Een merkt iets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26.
Uw tweewielerspecialist.

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ16,50

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

Houdt u a.s. zaterdag 9 dec.
nog vrij voor de Dutch Swing
College Band?

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

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

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

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

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

Sigarenmagazijn BOERSMA
Dorpsstraat-Tel. 155j

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 1 3 x 1 3
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

De oren van het Dorpscen-
trum zullen tuiten bij de mu-
ziek van de Dutch Swing Col-
lege Band. Op 9 dec. om 20.00
uur.

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.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

J. C. TEN PAS

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden.

'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.

en
H. W. TEN PAS-HARMSEN

worden op 12 december en 27 december
65 jaar.

Wie hen wil feliciteren kan dit doen op
16 december 's avonds om half acht in
Café Bloemendaal, Stationsweg 24,
Vorden

Vorden, december 1978
B. v. Hackfortweg 18

Heden overleed, door een noodlottig ongeval, onze
beste vader, groot- en overgrootvader

HENDRIK BROIJL
weduwnaar van Barta Willemina ten Harve

op de leeftijd van 85 jaar.

Zwolle: A. H. v. Velzen-Broijl
J. A. v. Velzen

Zelhem: H. J. Broijl
S. M. Broijl-v. Engelen
Klein- en achterkleinkinderen

Warnsveld, 30 november 1978
Rietgerweg 5

De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 de-
cember om 11.35 uur in aula 2 van het crematorium te
Dieren.

Tot onze diepe droefheid moeten wij U kennisgeven
van het onverwacht overlijden van onze lieve man en
vader

PETRUS JACOBUS DOESBURG

op de leeftijd van 69 jaar.

E. M. Doesburg-Beentjes
Yvonne

Vorden, 3 december 1978
Margrietlaan 20

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

De heer Th. J. Verwoolde
zal wegens het bereiken van
de pensioengerech tigde
leeftijd
zij n functie neerleggen.

U wordt in de gelegenheid gesteld afscheid van hem te
nemen in een receptie welke wordt gehouden op don-
derdag 14 december 1978 te 14.00 uur in het St. Lud-
gerusgebouw, Vierakkersestraatweg 37 te Vierakker.

Namens bestuur en raad van toezicht
van de Rabobank "Vorden",

H. Tjoonk, voorzitter.

Rabobank Vorden
In verband met het afscheid van de
heer Th. J. Verwoolde is ons
kantoor te Wichmond op

donderdag
14 december 1978
na 12.30 uur

GESLOTEN

Zaterdag 9 december a.s. zijn wij

na 12.00 uur

GESLOTEN
VERFHANDEL

J. H. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden - Tel. 05752-1567

WONINGRUIL:
Aangeboden: woning op goede stand
te Zutphen;
Indeling: grote huiskamer, 2 ruime slaapkamers,
moderne douche met ligbad. Grote zolder met
vaste trap, mooie droge kelder, voor- en achter-
tuin, huur ƒ 180,- per maand.

GEVRAAGD:
woning te Vorden
Brieven onder no. 40-1.

Voor feestelijke
JAPONNEN, ROKKEN

ENBLOUSES

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Ultra Finisch B.V.
Zelhemseweg 20-22, Hengelo (Gld.)

Gevraagd

enkele
produktie-
medewerkers
die opgeleid willen worden
tot lakspuiter

Onze voorkeur gaat uit naar
partieel-leerplichtigen

Belangstellenden kunnen contact opnemen met
Mej. Loobeek, tel. 05753-1716.

Ë
'anwege het grote succes van de vorige op-
Dering zal op
aterdag 16 december in het
(t. Ludgerus-gebouw
anvang 19.45 uur nogmaals

het toneelstuk

„De Sukkel"
geschreven door Dick Faber

worden opgevoerd.

Kaartjes in voorverkoop bij Kapper Weide vanaf
9 december.

Toneelclub Wichmond

zareska handwerken
voor t pure plezier.

Een enorme keuze uit de schitterende Zareska
handwerken vindt u bi j :

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Opening

In verband met de
overhuizing zullen wij
a.s. maandag 11,
dinsdag 12 en
woensdag 13 december
voor de verkoop

gesloten zijn.
Donderdag 14 december
gaan we om

9 uur open

Woensdag 13 december a.s.
hopen wij onze

nieuwe slagerij
aan de Zutphenseweg 16

officieel te openen
Het besluit om te verhuizen was
voor ons een grote stap,
doch de ligging van het pand,
in het centrum van het dorp,
heeft de doorslag gegeven.

Het pand is geheel aangepast
aan de eisen van deze tijd.

Graag nodigen wij U deze dag uit
tussen J 7.00 en 21.00 uur.

Slagerij VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 — VORDEN — TELEFOON 1321

DONDERDAGAVOND
LAATSTE TREKKING
SINT NICOLAASAKTIE

DENK OM UW

WISSELBONNEN
t/m donderdag nog gelegenheid deze om te
ruilen en dus nog mee te doen.

Weer ontvangen:

Moonboots,

rubberlaarzen met een
warme wolvoering en veterkap.

In blauw en groen met gele zool.
Maten 271/m 39.

WUI NK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden Tel. 1342

DE WINTERSCHILDER
VOOR HET BETERE WERK
Als U echt handig bent, belt U de vakman met z'n premie

Als U tot en met 9 maart 1979 binnenschilder- of behangwerk
laat uitvoeren dat minstens 3 mandagen vergt heeft het
Bedrijfschap Schildersbedrijf weer een aantrekkelijke

premie voor u

van maar liefst 30 GULDEN per man, per dag!

Als vakman geven wij U graag alle inlichtingen over de premie

Schildersbedrijf J. M. Uiterweerd
Meester-schilder Ruurloseweg 35, Vorden - Tel. 05752-1523

De reisprogramma's liggen voor u klaar!
Kom dus nu naar de Rabobank en boek

voor het beste eruit is
geld en goede raad



1878 - 1978 Aannemersbedrijf

RONDEEL B.V,
Ruurloseweg 34
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1677-2621 -2666

Op 13 december a.s.
*

bestaan wij

100 jaar

Ter gelegenheid van dit feit en de omzetting van ons bedrijf in een B.V.
houden wij die dag van 14.30 tot 16.30 uur een receptie in Hotel Leemreis
te Hengelo (Gld.), waarbij u tevens kennis kunt maken met onze nieuwe
directie:

A. Rondeel
W. Winkelman
A. Geurtsen
H. Rondeel jr.

Uw bezoek stellen wij zeer op prijs.

Woningbouw - Part. Utiliteitsbouw - Renovatie - werken veestallen - fabriekshallen

OoA coor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

NAartens
Zutphenseweg - Vorden

Ontbijt

Glad verkeerd om niet te ontbijten. Wie

niet ontbijt, ontbeert de stoffen, die in

zijn lijf de verbranding gaande houden en

de cellen vernieuwen. Mogelijk gevolg:

half in de morgen geen puf meer hebben

(om over erger niet te spreken.)

Spaar uzelf: ontbijt. Plezier uzelf: ontbijt

met brood. Uw Echte Bakker heeft het

elke ochtend knappend, geurig, flintervers.

Zutphenseweg Vorden

Telefoon 05752-1384

En ti, wat zoekt u
bij de Amro Bank?

Bal voor gehuwden
Zaterdag 16 december a.s.
m.m.v.
„The Moodchers"

Reservering mogelijk

Deze mode-topper
vindt U bij Uw zaak

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

tt„DE LUIFEL
Dorpsstraat 11, Ruurlo-Tel. 05735-1312

Bestel uw

salades en
hors d'oeuvres
vroegtijdig voor de Kerst en
oud-en nieuwjaar.

„Nou ik ga op vakantie. En dan vind
ik het geen prettig idee als mijn
waardepapieren en kostbare
spulletjes thuis blijven. Daarom heb
ik hier een safeloket gehuurd."

amro bank
Spalstraat 11, Hengelo (Gld.)
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Film- en dia- avonden Koller Reizen BV
Nu ook de nieuwe KLM show over U. S. A.
en Canada in Lochem
Koller Reizen BV zal op 13 en 15 december a.s. weer haar traditionele
voorlichtings film- en dia- avonden houden in de Schouwburg te Lochem. De
programma's van beide avonden zyn geheel verschillend, 13 december is geheel
gew\jd aan de dit jaar nieuw opgenomen multi-film- en dia- show U. S. A./Canada.
Deze show wordt vertoond over de volle breedte van het 8 meter brede doek van de
Schouwburg. De presentatie wordt verzorgd door Lea en René van den Eynde, die
ook de opnamen en montage met de schitterende bijbehorende muziek hebben
verzorgd.

15 December is geheel gewijd aan Euro-
pese vakantiebestemmingen o.a. Portu-
gal, speciaal de Algarve, een film over de
vakantiemogelijkheden op de Britse ei-
landen, voor Frankrijk de Cote d'Azur,
een huifkartocht door Ierland en een
film over de vakantiemogelijkheden op
het eiland Jersey. Deze films hebben
alleen een in het Nederlands gesproken
tekst. Na de pauze zal de Oad haar
nieuwe film of dia projectie tonen met
haar bestemmingen te België, Duits-
land, Zwitserland, Italië, Oostenrijk,
Joegoslavië, Frankrijk, Engeland en
Noorwegen. Als extra programma inder-
deel is een korte film van een niet
Europese doch zeer in opkomst zijnde
vakantiebestemming n.l. de Bahama's
toegevoegd die de heer Koller bij zijn
studiereis door dat gebied, voor deze
avond van de Freeport—Lucaya Promo-
tion Bord te leen geeft meegekregen. Het

De kliënten van Koller Reizen BV, die
vorig jaar van dit echtpaar de presen-
tatie 'Van Bangkok tot Bali' hebben
gezien, zullen nieuwsgierig zijn naar
deze presentatie. Nu wordt de kijker
meegenomen van de ene bezienswaar-
digheid naar de andere in Amerika en
Canada. Routekaartjes worden op het
scherm geprojecteerd en men ziet hoe
diverse toeristische trekpleisters bereik-
baar zijn. Men krijgt een overweldigen-
de indruk van de mogelijkheden van de
nieuwe vakantiewereld; niet alleen de
bekende steden, maar ook de kleine
schilderachtige dorpjes en de diverse
natuurgebieden. Er is ook aandacht
geschonken aan de inwendige mens op
vakantie; restaurants met prijzen (onge-
looflijk laag) komen volop aan bod. In
de hal van de Schouwburg zal in de
pauze alle toeristische informatie wor-
den verstrekt over Amerika met mede-
werkingvan Greyhound, Avis Rentacar,
American Express, Hint, Arke en Inter-
land, terwijl iedere bezoeker een KLM's
Amerika Vakantieboek krijgt uitgereikt.

verdient aanbeveling voor beide avonden
zich van te voren van kaarten voorzien.
De van den Eynde show was vorig jaar
n.l. uitverkocht.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Lao'w eers maor beginnen met onze landelukke ri'jvereneging te
filseteern met eur onderkommen in de afgedankte schure van de
koperaatsie. Un buutenkansje waor zee besunder bli'j met zölt
wean. De edele viervoeters zölt zich hier bes op eur gemak vuul'n
want de loch van peerdebrökskes en heuj zal d'r nog wel neet
helemaol uutwean. De ruiters zölt hier ok gauw zat wennen, 't dak
is in ieder geval dichte en da's veur 't venaamste. Zee kont eur
peerde hier 'n helen winter deur rond laoten klavettern zonder de
butte vol rimmetiek te kriegen van de koldugheid. Un ander
veurdeel van dat binnen wean is dat ze dan ok de fietspaje neet nao
zien grootjen helpt. Zo now en dan kom i'j d'r nog wel us ene tegen
die zien peerd netjes op de plaatse die veur de fietsers bestemd is
lot lopen. A'j daor dan nao de tied met de fietse oaverhen mot kö'j
ruiter en peerd wel nao de mookerheie wensen. Now wi'k neet
zeggen dat dat ruiters van onze Graafschap doet. Dat kont
natuurluk eavengoed "ongeorganiseerden" wean, van die luu die
de contributie liever in de eigen tesse hold. Maor zoas zo vake wod
alles oaver ene kam escheerd en a'j dan van 't ene wat zegt raak i'j
ok 't andere, 'k Wol d'r allene maor van zeggen: Lao'w un betjen
rekkening holl'n met 'n ander.

An dat rekkening holl'n met 'n ander mankeert 't trouwens bi'j
andere dinge ok nog wel us. Dat veel mien laats 's zaoterdag-
smargens nog weer us op. 'k Mosse argens op 'n Ni'jstad wean veur
un boodschap, 'k Hadde bi'j de mensen anebeld maor die hadd'n
schienbaor op vri'jdagaovund nog late tillevisie ekekken en de
slaop nog neet uut. Zodoende duurn 't nog wel effen veur zee mien
de deure lösdeijen. Onderwiel kwam de posbode d'r an, compleet
met pak en pet en platvuute en ok nog un jonge die mos leem de
pos te bezorgen. Veur een van eur klanten hadd'n zee nog al wat,
zovölle dat 't haos neet in ene kere in de busse kon. De leerjonge
wol de brieve e.d. met un stuk of wat tegelieke in de busse doen.
Maor dat was de posbode helemaols neet nao 't zin: "Bun i'j now
gek, hengs dat hele pak t'r maor in een keer in, anders duurt ut
völs te lange en komme wi'j neet op tied klaor". Of t'r wat brieve
zowat half deur waarn, daor had de posbode gin boodschap an.
Veur um was schienbaor allene de tied maor belangriek. Of f e wi'j
um dat kwaoluk mot nemmen? 'k Gleuve van neet, de baas zal um
wel zo achter de vodd'n zitt'n dat e neet anders kan. Zovölle
menuten hierveur en zovölle minuten daorveur. An de top van de
post hold ze schienbaor vaste an de umgekeerd eavenredugge
verholding van pries en service: hoe duurder 't wod, hoe minder
service a'j kriegt! Dat schient zo veur 't hele land te gelden, dus ok
bi'j ons in 'n Achterhoek.

H. Leestman

Rondeel B .V. bestaat 100 j aar
Op 13 december a.s. bestaat Aannemersbedrijf Rondeel B.V. aan de Ruurloseweg
34 te Hengelo (Gld.) 100 jaar.
In 1878 startte in Hengelo (Gld.) Hendrik Rondeel aan de Ruurloseweg een aan-
nemersbedrijf, dat hij rond de eeuwwisseling overdeed aan zijn zoons Toon,
Drikusen Bernard.

Toons zoons Hendrik en Bernard zetten
daarna vanaf 1923 het bedrijf voort.
Waarna de huidige firmant Antoon
Rondeel, zoon van Hendrik in 1964 het
heft in handen nam.
Laatstgenoemde was reeds samen met
zijn broer en neven deelgenoot in het
bedrijf sinds 1954. Gezien de groeiende
klantenkring en het meegroeiend werk-
gebeid werd in 1964 een splitsing door-
gevoerd waarbij Bennie Rondeel in
Vorden een nieuw bedrijf stichtte, om
ook de daar aanwezige clientèle goed te
kunnen bedienen.
Na een eeuw met 5 generaties Rondeel is
het bedrijf thans omgezet in een B.V.,
waarin naast Antoon Rondeels zoon
Henry ook de heren Willy Winkelman,

eveneens afkomstig uit een oud aanne-
mersgeslacht te Keijenborg en Alphons
Geurtsen, evenals W. Winkelman reeds
vele jaren werkzaam bij de firma Ron-
deel in de direktie zijn opgenomen.
Door de nog steeds toenemende werk-
zaamheden en de grootte van de pro-
jecten kan op deze wijze een spreiding
van taken en verantwoordelijkheden
worden verkregen.

Aannemersbedrijf Rondeel B.V. gaat
op 13 december met familie en personeel
haar eeuwfeest vieren met een grootse
receptie in Hotel Leemreis te Hengelo
(Gld.), waarbij cliënten en relaties
tevens kennis kunnen maken met de
nieuwe direktie.

Reorganisatie by
Jong Gelre
Drukke sport- en spelavond in Kranen-
burg van Ring De Berkelstreek.
De jongeren-organisatie Jong Gelre zal
binnen afzienbare tijd worden gereor-
ganiseerd. "De afdelingen zijn nu nog
ondergebracht in zgn. Ringen, maar
uitgaande van het hoofdbestuur is men
momenteel plannen aan het uitwerken
om deze Ringen te laten vervallen en in
groter verband de zgn. regio's op te
richten. De Ring Berkelstreek (omvat-
tende Almen, Laren, Lochem, Vorden
en Warnsveld) zal dan met de Ringen
Oude IJssel, Oost-Gelderland en IJssel-
streek worden ondergebracht in één
regio Oost-Gelderland", aldus Jong Gel-
re hoofdbestuurslid Gerrie Harmsen-
Gotink uit Zutphen, op de in zaal
Schoenaker gehouden sport- en spel-
avond van Jong Gelre De Berkelstreek.

"Het is echter nog niet definitief of er
een of twee regio's in Oost-Gelderland
komen, daar hierover de besprekingen
nog voortduren. In de Betuwe en op de
Veluwe is men al gestart met deze
nieuwe indeling. Omstreeks januari-
februari a.s. zal aan het hoofdbestuur
een definitief besluit omtrent het regio-
overleg in Oost-Gelderland moeten wor-
den uitgebracht". Gerrie Harmsen-
Gotink is door het dagelijks bestuur van
Jong Gelre mede belast met de nieuwe
opbouw en in haar Ring (De Berkel-
streek) verantwoordelijk voor de goede
gang van zaken. De sport- en spelavond
van De Berkelstreek (een jaarlijkse
gebeurtenis in de Ring) werd druk
bezocht. Er was voor de deelnemende
jongelui volop keus om mee te doen aan
de diverse spelen, die door ringbestuur
en sportcommissie waren opgezet. Bij de
vrije spelen (balgooien, bussen stapelen,
pijltjes gooien enz.) werd de eerste prijs
gewonnen door Jan Willem Abbink uit
Vorden; tweede werd Betsie Rossel;
derde Gerrit Eggink uit Laren en vierde
mej. Hummelink, Vorden.
Bij het geluksschieten voor heren schoot
Wim Klein^Gotink de meeste punten
bijeen en k^Be eerste prijs in ontvangst
nemen; bij de dames was dit Ans van
Binsbergen uit Lochem. Henk Arfman,
en Wim Berenpas, kwamen op een
gedeelde eerste plaats bij het punten-
schieten ((^worst, kaarten enz.) Zij
hadden er^^ Ria Fokkink kreeg de
eerste prijs bij de dames op dit onderdeel
met 41 punten. De troostprijs bij de
heren ging naar Han Eskes en bij de
dames naar Rieky Maalderink uit
Warnsveld.

Raadsvergaderingen
In 1979 zullen in de gemeente Vorden
tenminste elf raadsvergaderingen wor-
den gehouden en wel op: dinsdag 30
januari; 27 februari; 27 maart; 24 april;
29 mei; 26 juni; 28 augustus; 25
september; 30 oktober; 27 november en
11 december (begrotingsvergadering).

lPOWfflEUm
Voetbal
Programma Sv. Ratti
af d. zaterdag: Erica 2 - Sv. Ratti 1;
Wilh. SSS 4 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3
vrij.
afd. jeugd: Sv. Ratti Al - Ruurlo Al;
Wilh. SSS B2 - Sv. Ratti BI; Sv. Ratti
Cl - Erica C2.
afd. zondag: Baakse Boys l - Sv. Ratti 1;
Erica 9 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 - sp.
Lochem 7.
afd. dames: Sv. Ratti l - V en L 1;
Ratum 2 - Sv. Ratti 2.

Volleybal
Dash-dames komen niet in hun spel.
In de Vordense sportzaal was de publie-
ke tribune goed bezet op zaterdag 2
december j.l. Om half vier begon de
competitiewedstrijd van de Dash-dames
tegen het Ie van S.V.S, (Schalkhaar).
Beide ploegen hebben in de middenmoot
van de ranglijst hetzelfde aantal punten.
Er kon dus enige spanning en een gelijk-
opgaande strijd worden verwacht. Nouc,
dat laatste is amper het geval geweest.
Voor een groot deel lag de oorzaak
hiervan in het slechte leidinggeven van

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Mijnheer, de noaber, al bent u geen
prins of graaf,

wees nu eens braaf,
en laat het hek nu open,
dan kunnen wij er door lopen.
U weet dat wij dat willen,
anders krijgt u voor de billen.
Wij hadden het misschien kunnen

sussen,
zonder een politieagent er tussen.
Maar helaas het is te laat,
Het is in Vorden al aan de praat.
Er was al eerder een bericht,
daar vandaan dit gedicht.
Ik heb nu een stukje van de sluier gelicht
Maar ik wil nu niet verder praten,
want dan blijven we elkaar haten.
Maar wij blijven hopen,
wij willen er blijven lopen.

S. Siebelink
Vordensebosweg 7

Pannekoekenrit
Graafschaprijders
Zondagmiddag organiseert de Vordense
auto- en motorclub "De Graafschap-
rijders" de jaarlijkse pannekoekenrit,
ditmaal uitgezet door de families Wisse-
link, Radstake en Wolsheimer. Bij deze
rit is de tijd niet bepalend. Er dienen
verschillende puzzels te worden opge-
lost. Na afloop is het gezamenlijk pan-
nekoeken smullen.

Oud-Vordenaar
op de televisie
Het laatste promenade-concert van dit
seizoen, onder leiding van Karel Wol-
ters, heeft 11 november plaats gevonden
in de Rijnhal te Arnhem. De KRO heeft
hiervan televisie-opnamen gemaakt.
Deze worden a.s. zondagavond op
Nederland l uitgezonden en wel van
half acht tot negen uur.

scheidsrechter Terpstra. Deze floot in de
Ie set verschillende goed gespeelde
bovenhandse ballen van Dash af. Deze
even onbegrijpelijke als irriterende daad
deed het zelfvertrouwen van Dash wég-
schrompelen. Er kwam geen aanvalsspel
meer uit, zodat de Ie set met 15-7 voor
Dash verloren ging. De 2e set had SVS
aanvankelijk last van de zeer slecht
leidende scheidsrechter. Dash kreeg
daardoor kans en zou de set bijna
pakken. Het werd evenwel 17-15 voor
SVS. In de 3e set lukte het Dash ook niet
goed in hun eigen spel te komen. Bij
vlagen ging het, maar gezien de omstan-
digheden kreeg SVS meer zelfvertrou-
wen hetgeen tot uitdrukking kwam in
een goed aanvalsspel en een goede
verdediging. Dash verloor dit duel der-
halve met 0-3. De ploeg staat nu op de
7e plaats (van de 12).

Heren van Dash y.yn er nog niet.
Maandagavond ontmoette de heren
Dash-ploeg Hansa 3 uit Zutphen in de
Vordense Sportzaal. Door rustig en ver-
standig spel kon de Dash-ploeg de Ie set
zonder enige moeite tot een voor hen
goed einde brengen. In de 2e en 3e set
werd er veelal paniekerig gereageerd
door Dash. De passes waren niet zuiver,
waardoor de set-ups niet op de juiste
plaats kwamen en het aanvalsspel van
Dash bijna dood kwam te liggen. De
toegepaste wissels brachten bepaald
geen verbeteringen. Tijdens de wedstrijd
wordt er door enkele teveel gepraat en
zelfs gemopperd, hetgeen het spel niet
ten goede komt. Het gebrek aan een
strak leidende coach kan niet als hoofd-
oorzaak worden aangemerkt. De ploeg
zal met de aanwezige kwaliteiten meer
moeten kunnen bereiken mits men een
goed teamverband kan bereiken en met
inzicht en rust blijft spelen. De 2e en 2e
set kon Hansa vrij gemakkelijk pakken.
De Dash-ploeg, azend op tenminste
gelijkspel, toonde zich in de 4e set weer
in zijn ware gedaante, zodat deze set op
naam van Dash kon worden gebracht.

Overige uitslagen: meisjes asp. SVS d -
Dash c 2-1; dames 3e kl. Bruvoc 4 -
Dash 6 3-0; heren 2e kl. Voorst - Dash 4
0-3; dames 3e kl. Bruvoc 4 - Dash 5 3-0;
DVO 4 - Dash 6 1-2; dames 2e kl. Dash
4 - Wik 2 3-0; Dash 3 - Bruvoc 3 0-3;
dames Ie kl. Almen l - Dash 2
2-1.
Programma: 9 dec. Brummen: meisjes
asp. Bruvoc - Dash c; Eefde, jongens
asp. Valto - Dash b; Deventer, dames 3e
div. ISALA - Dash; Vorden meisjes asp.
Dash d - Harfsen; Dash a - ABS, meisjes
jun. Dash - SVS d; jongens asp. Dash c -
Wik; Dash a - Hansa b; 11 dec.
Zutphen: dames 3e kl. Harfsen 2 - Dash
h; Vorden Dames Ie kl. Dash 2 - DVO
1; heren Ie kl. Dash 2 - DVC 1; dames
3e kl. Dash 5 - Valto 3; Almen, heren 2e
kl. Almen - Dash 3.

Dammen
Vordense dammers verloren laatste
competitiewedstryd
Het eerste tiental van de Vordense dam-
club DCV heeft de laatste competitie-
wedstrijd tegen Voorthuizen met 13-7
verloren. Vorden speelde met enkele
invallers en bovendien werd te ongemo-
tiveerd gespeeld, zodat een nederlaag
niet kon uitblijven. De individuele uit-
slagen waren als volgt: H. Ruesink - A.
v.d. Kuilen 1-1; J. Masselink - J. v.d.
Broek 1-1; Th. Slütter - W. Beyersen
0-2; B. Nijenhuis - J .C . Hierden
2-0; J. Lankhaar - J. M. v.d. Kemp 0-2;
H. Klein Kranenbarg - G. J. v.d. Kuilen
2-0; G. Dimmendaal - P. Bakker 0-2; J.
Boudri-T. v.d. Brink 1-1; G. ter Beest -
H. Hendriksen 0-2; J. Lamers - C. v.d.
Kuilen 0-2.

adverteren doet

verkopen!

ZIEKENVERVOER
WOtSINK Telefoon 05753 -1493

•ITT INGENIEURS
ONTWERPEN ELEKTRONICA

VOOR SATELLIETEN,
MAAROOK PERFECTE
GELUIDSAPPARATUUR.
Veel van de talloze satellieten

die om de aarde cirkelen doen hun
werk dank zij de inventiviteit van
ITT ingenieurs.

Diezelfde geavanceerde ITT
technologie komt tot uiting in het
nieuwe HiFi 80 Music System.
Een subliem HiFi-stereo-programma.
Fraai van vormgeving. Luisterrijk
qua weergave. Bescheiden in prijs.

Bij uw ITT dealer hoort u er alles
over.

ITTWERELD-TECHNOLOGIE
TECHNISCH VERNUFT IN SUPERIEURE WEERGAVE.
Off. ITT-dealer voor Vorden en omgeving

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



i Wat komt er van te-recht...?
Dat de tijd snel gaat, weten we allemaal.
En zo tegen het einde van het jaar heb je het gevoel dat het nog sneller
gaat, de tijd.
Dit jaar 1978 is het al weer DERTIG JAAR GELEDEN dat de Algemene
Vergaderingen van de Verenigde Naties zich unaniem (en niet anoniem,
we kennen de namen van de landen) uitsprak voor de UNIVERSELE
VERKLARING van de RECHTEN VAN DE MENS.
Aan alle landen, die lid zijn van de Verenigde Naties (en welk land is dat
niet) werden zo de gedragsregels aangereikt om er voor te zorgen dat de
rechten-van-de-mens in al die landen vast staan en gegarandeerd zijn.
Maar, ook hier is er soms/vaak een kloof tussen leer en leven, tussen de
theorie op papier en de praktijk van elke dag.
Immers, wat komt er te-recht van b. v. de volgende rechten-van-de-mens:
— de vrijheid van geweten, de gedachte en godsdienst.
— de vrijheid van meningsuiting.
— het verbod van willekeurige arrestatie.
— het verbod om gevangenen te martelen.

In vele landen worden de mensen-rechten geschonden. Daarom bestaat
(MOET helaas bestaan) de organisatie Amnasty International. (Adres in
Nederland: 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam- W).
Amnesty International bestrijdt namelijk wereldwijd vervolging en be-
schermt de vrijheid van meninsuiting, geeft hulp aan mensen die wel
gesproken hebben over hun geloof; die wél hun zegje gezegd hebben over
menselijkheid en gerechtigheid. (Zonder daarbij ooit geweld gebruikt of
gepropageerd te hebben!). In vele plaatsen in ons land wordt in kleine
groepen aan deze grootste taak meegewerkt o.a. door schrijf-avonden.
Immers, om gevangenen om gewetens-zaken vrij te krijgen en het marte-
len te doen ophouden, moet er voortdurend druk uitgeoefend worden op
de desbetreffende regeringen.
Dat kan onder meer door het schrijven van vele, vele brieven uit heel de
wereld.
En ja, zo is vele malen gebleken, dat heeft weldegelijk resultaat.
Elke regering is gevoelig voor de wereldwijde publieke opinie.
Vanuit landelijke instanties hebben de kerken, de pastores het verzoek
gekregen a.s. zondag W december (De universele verklaring van de
rechten-van-de-mens "bestaat" dan 30 jaar) in de kerkdiensten voorbede
te doen voor allen die zich daadwerkelijk inzetten voor de mensen-rech-
ten.
Zo ook voor Amnesty International.
Dat willen we ook doen.
En niet alleen bidden. Bidden is verbonden met het-willen-doen; helpen
waar we en hóe we dat kunnen.
Ora et labora, bid en werk.
Rond de Kerst en de Jaarwisseling hebben we (soms) goede wensen,
plannen en voornemens.
Hier ligt een (droeve) mogelijkheid om ze te verwerkelijken.
Doet u b. v. mee met het wereldwijde werk van Amnesty International.
Leest u de uitgave, het blad "Wordt vervolgd..."
Vraagt u informatie aan het genoemde adres in Amsterdam.
Misschien, vast wel kunnen we in het komende jaar ook ter plaatse iets
organiseren.
Immers, als we er mee bezig zijn, dan pas KOMT-ER-IETS-TE-RECHT
van de universele verklaring van de-rechten-van-de-mens, ook na 30 jaar.
Maar het gaat (helaas) niet vanzelf.
Zo menselijk zijn wij mensen meestal, soms niet.

J. C. Kr.

Dammen
Het eerste tiental van DSO uit Sinderen
heeft de competitiewedstrijd tegen de
reserves van DCV met 11-9 gewonnen.
Het was een uitermate spannende wed-
strijd met de volgende individuele uit-
slagen: Colenbrander - Wiersma 0-2;
Tuenter sr. - Breuker 0-2; Tuenter jr. -
Heuvink 0-2; Huls - ter Beest 1-1;
Nijkamp - Hoenink 2-0; Krajenbrink -
Esselink 2-0; Krajebrink jr. - Hulshof
0-2; H. Krajenbrink - Sloerjes 2-0;
Weening - Rossel 2-0; Grevers - Wan-
sink 2-0.

Onderlinge competitie DCV
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Rossel -
Hoenink 1-1; Wiersma - Hulshof 1-1;
Wesselink - Bruinsma 2-0; Breuker - H.
Graaskamp 1-1; Esselink - Heuvink 1-1.

Jeugd: R. Brummelman - E. Bruinsma
1-1; R. Bulten - A. Plijter 1-1; W.
Rietman - N. de Klerk 1-1; P. Eckringa -
J. Dijk 0-2; L. Stekkers - G. Brum-
melman 0-2; J. Eggink - M. Bulten 0-2;
E. te Velthuis - H. v.d. Kamer 1-1; E.
Bruinsma - E. te Velthuis - 0-2; G.
Brinkman - L. Stekkers 2-0; E. Brum-
melman - R. Jansen 2-0; D. Hoekman -
H. Vreeman 2-0; H. v.d. Kamer - R.
Brummelman 0-2; J. v.d. Kamer - N. de
Klerk 0-2; H. Hoekman - E. Jansen
2-0; W. Rietman - P. Eckringa 1-1; H.
Dijk - A. Plijter 2-0; R. Bulten - g.
Brummelman 0-2; J. v.d. Kamer - J.
Dijk 0-2; J. Eggink - N. de Klerk 1-1; M.
Bulten - J. Dijk 2-0; H. v.d. Kamer - A.
Plijter 0-2; B. Voortman - R. Bruinsma
0-2; H. Vreeman - E. Brummelman 0-2;
E. te Velthuis - H. Dijk 0-2; E. Jansen -
L. Stokkers 0-2; R. Bulten - H. Hoek-
man 0-2; G. Brinkman - G. Brummel-
man Q-2.

Hansje
wil een dwergje

van Angelique Sueters en
Veroni Schotman

Bij de rondgang door het dorp ontving
Sint Nicolaas dit mooie gedicht, de Sint
heeft gevraagd om dit in Contact te
plaatsen wat wij gaarne doen, ook wij
vonden het erg mooi.

Wat denk je wel, heeft hansje
gevraagd voor Sinterklaas?
Geen chocoladekikkers.
geen pop van speculaas,
Hansje wil een dwergje,
een dwergje in zijn schoen,
een dwergje dat de werkjes doet,
die Hansje niet wil doen:
sommen maken,
lesje leren,
en voor Hans naar school toe gaan,
korstjes eten,
melk opdrinken,
en vooral die levertraan,
's avonds voor het slapen gaan.
Hansje wil geen borstplaat,
geen letter van banket,
geen schaatsen en geen voetbal,
niet eens een autoped.
Hansje wil dat dwergje,
dat dwergje in zijn schoen,
dat dwergje dat de werkjes doet,
die Hansje niet wil doen:
tanden poetsen,
kast opruimen,
even naar de bakker gaan,
kliekjes in zijn muts verstoppen,
en vooral die levertraan,
's avonds voor het slapen gaan.
Hansje staat bij zijn schoentje:
Toe, Sinterklaas, kom gauw,
toe, Sinterklaas, die alles kan,
waar blijft mijn dwergje nou ?
Hansje! Hansje! Hansje!
Zo'n dwerg woont op de maan,
en voor een klein, lui jongetje,
komt hij er niet vandaan.

Influenza ["griep"] soms wolf in
schaapskleren
Influenza is wereldnieuws. Is het hebben van influenza dan zoiets bij/ondcrs? Ja en
nee. Een gezond mens kan griep krijgen, een of twee weken ziek z\jn, beter worden
en weer aan de slag gaan. We zyn er min of meer aan gewend. Maar een kijkje
achter de schermen leert anders.

Griep is niet alleen een "Nederlandse"
aangelegenheid.
Aan de namen van de zo langzamerhand
wel bekend geworden virussen, die
griepepidemieën hebben veroorzaakt,
(Hongkong griep, Aziatische griep, Rus-
sische griep) kan ontleend worden dat
influenza zich van landsgrenzen niets
aantrekt. Praktisch de hele wereldbevol-
king heeft van griep te lijden. En de
meeste slachtoffers vallen in gebieden
die gekenmerkt zijn door grote be-
volkingsdichtheid of door slechte voe-
dings- of algemene gezondheidstoe-
stand. Influenza is een zéér besmet-
telijke ziekte en met het moderne,
intensieve internationale verkeer ver-
spreidt een epidemie zich snel van het
ene werelddeel naar het andere en van
land tot land. Deze feiten, gevoegd bij
het merkwaardige gedrag van de influ-
enzavirussen (ze veranderen voortdu-
rend van type en eigenschappen) en de
problematiek rondom de bereiding van
vaccins voor inenting, hebben de
W.H.O. (Wereld Gezondheids Organi-
satie) ertoe gebracht, grote aandacht te
besteden aan deze "laatste van de grote
wereld-infectieziekten".

Een "griepje", griep en influenza.
Er heerst nog altijd spraakverwarring
over het begrip "griep". Wie flink
verkouden is, zich hangerig voelt en zelfs
iets koortsig is, heeft nog geen influenza.
Maar men noemt het wel vaak "griep".
En omdat de échte influenza ook al
sinds jaren en dag "griep" genoemd
wordt, is de grens moeilijk te trekken en
de verwarring al gauw een feit. Medisch-
wetenschappelijk is de definitie van
"echte griep" ofwel influenza niet inge-
wikkeld: een infectie, veroorzaakt door
een influenzavirus, aangrijpend op de
luchtwegen, gepaard gaande met flinke
koorts en algemene malaise. Die alge-
mene malaise (onwelzijn)kan zich op
verschillende manieren uiten: hoofdpijn,
gewrichtspijn, grote vermoeidheid, al
dan ni^in combinatie. De aandoening
van d^lbchtwegen kan begrijpelijker-
wijze gepaard gaan met hoesten, keel-
pijn en pijn op de borst. De arts komt
vooral in het "seizoen" deze verschijn-
selen tegen. Maar hij blijft altijd attent
op rryaüijke andere ziekten, die ook
gepaal^kunnen gaan met één of meer
van de genoemde symptonen. En ook let
hij op de complicaties, die met influenza
gepaard kunnen gaan.

Griep niet onderschatten.
Griep is voor een gezond mens niet
gevaarlijk. Tenminste als er geen com-
plicaties optreden. Maar zelfs dan kan
ieder weldenkend mens zich afvragen,
wat het doormaken van een influenza-
infectie voor hem of haar betekent. Dat
komt neer op een week ziek-zijn, met
koorts, pijn en afmatting. Daarna is
men meestal l a 2 weken nog erg moe en
slap, zodat het 2 Va a 3 weken kan duren
voordat men weer aan het werk kan.
Men kan hierover een - individuele -
mening hebben, maar er zit ook nog een
maatschappelijke kant aan. Iedereen
weet, dat tijdens een griep-epidemie zeer
veel mensen tegelijk uitgeschakeld wor-
den. Wat dit betekent voor "dienst-
verlenende" openbare groepen, zoals:
artsen, ziekenhuizen, openbaar vervoer
en andere organisaties die voor het goed
functioneren van de samenleving essen-
tieel zijn, is in zulke perioden voor-
pagina-krantenieuws.

De medische risico's.

Terug naar de medische risico's van
griep: er zijn in hoofdzaak 3 categorieën
van complicaties. De eerste is de long-
ontsteking. Als de luchtwegen door het
influenzavirus zijn aangetast, zijn ze erg
kwetsbaar voor verdere invasies van
ziekteverwekkende organismen. Het in-

fluenzavirus zelf kan, behalve de lucht-
wegen, ook de longen gaan aantasten.
Men spreekt dan van een virus-pneudo-
mie. En die is moeilijk te genezen, want
tegen virussen bestaan geen medicijnen.
Het is ook mogelijk, dat de aandoening
en beschadiding van de luchtwegen de
weg vrij maakt voor ziekteverwekkende
bacteriën. Dit is de tweede categorie van
complicaties. Men heeft dan een dubbe-
le infectie. Berucht in dit opzicht is de
mogelijke besmetting van een griep-
patiënt met stafylokokken (door steen-
puisten o.d. van hemzelf, van gezins-
leden of kennissen). Dit is een bacterie-
soort, die met antibiotica zeer moeilijk
te bestrijden is. Zijn dit nu vrees-
aanjagende dingen? Niet voor gezonde,
jonge mensen, want hun afweer tegen
griepvirus kan snel worden opgebouwd,
zodat complicaties niet veel kans krij-
gen. Maar als dit afweervermogen ver-
minderd is, zoals bij vele groepen van
chronisch zieke mensen en bejaarden?
Dan krijgt de influenza inderdaad meer
kansen en zijn de risico's groter. Dit is
de derde categorie van complicaties. In
feite tellen deze risico's dubbel. Want
niet alleen kunnen comlicaties makke-
lijker optreden, maar vaak wordt ook de
bestaande aandoening verergerd.

Voor grote groepen mensen is de influ-
enza dan ook geen onschuldige ziekte,
maar iets om over na te denken en er
met de dokter over te praten. En mis-
schien hoeft het dan ook niet bij praten
te blijven, want men hoeft, ook al
bestaan er geen geneesmiddelen tegen
griep, niet machteloos af te wachten.
Door inenting kunnen de risico's wel
degelijk worden verminderd.

Helpt vaccineren nu eigenlijk wel tegen
influenza?
Ja, het helpt. Het beschermend vermo-
gen van influenza-vaccinatie is aange-
toond en internationaal aanvaard. De
W.H.O. geeft een beschermingsgraad
aan van 70-90%. Soms wordt de vraag
gesteld, of men van de inenting zelf
"griep" kan krijgen. Dat is onmogelijk
want het vaccin is gebaseerd op gedode
entstof. Het is natuurlijk wel noodzake-
lijk, dat de samenstelling van het vaccin
overeenkomt met de ciculerende virus-
stammen. De W.H.O. signaleert de
virustypen, die in bepaalde delen van de
wereld epidemieën veroorzaken en voor-
spelt op welk tijdstip zo'n virus elders in
de wereld een epidemie zou kunnen
teweegbrengen. De vaccin-fabrikanten
kunnen dan tijdig de juiste entstoffen
hierop afstemmen. In Nederland is ook
een W.H.O.-influenza-centrum. De Ne-
derlandse overheid volgt de W.H.O.-
adviezen en geeft die door aan alle
artsen. Daarbij wordt aan de medici ook
medegedeeld, welke categorieën perso-
nen (met bepaalde chronische aandoe-
ningen) in het bijzonder in aanmerking
komen voor inenting.

Vraag het aan uw dokter.
De enige, die u kan zeggen of inenting
tegen influenza voor u wenselijk of zelfs
noodzakelijk is, is uw huisarts. Hij kan u
ook zeggen, of de vaccinatie voor reke-
ning van het ziekenfonds kan worden
uitgevoerd. Iedereen weet, dat bij het
bewaken van de gezondheid heel dik-
wijls het beproefde gezegde "voorkomen
is beter dan genezen" van kracht is.
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De tijd gaat snel,
bedenk dat wel!

Wacht niet met het bestellen en laten drukken van
de kerst- en nieuwjaarskaarten voor uw klienten en
andere relaties tot de kerstklokken al luiden of tot

v i j f voor twaalf Kom nu alvast kijken naar de
Kennemer Kaarten Kollektie!

U heeft dan de eerste keus uit een serie prachtige.
stijlvolle kaarten en WIJ kunnen alles tijdig en

probleemloos voor u regelen

wee vers

vonden

Hi-Fi-stereo-apparatuur van de bovenste plank
R 4000 a m/f m stereo-receiver

• Ruim 2 x 55 Watt uitgangsvermogen
(RMS) hij 8 Ohm, van 20 20.000 Hz, met
niet meer dan 0,05^ to t a l e ha rmonische
vervorming, beide kanalen ui tgestuurd.

• Uiterst gevoelige FM-tuner mei l . H u V i n -
gangsgevoeligheid.

• Uitstekende middengolf on tvangs t
• Lichtdiodes voor ind ika t i e van het p iek

u i tgangsvermogen , a fzonder l i jk voor Im-
keren rechter k a n a a l : -22, -19, - l ( i , -13, -
10 en O dB.

• Aantrekkelijk uiterli jk in moderne uit-
voering. Massief notehouten kast en alu-
minium front. Grote, du ide l i j ke a f s t e m -
schaal en meters.

• Twee jaar garan t ie

Uitgangsvermogen:
(beide kanalen uitgestuurd)

Intermodulatievervorming:
(60 Hz :7 kHz = 4 :1 )
Ingangsgevoeligheid:

Signaal/ruis-verhouding:
Toonregeling:

Frekwentie-bereik:
Hoog-filter:
Laag-filter:
Overspraakdemping:

2 x 55 Watt min. continu, bij 8 Ohm
belasting, bij elke frekwentie tussen 20
Hz en 20.000 Hz, met niet meer dan
0,05^ totale harmonische vervorming.
Minder dan 0,1^ (8 Ohm, beide kanalen
uitgestuurd)
PU-element: 2,5 mV, maximaal 150 mV
Reserve, monitor: 150 mV
66 dB (fono) , 86 dB (res. monitor)
Lage tonen: ± 10 dB bij 100 Hz
Hoge tonen: ± 10 dB bij 10 kHz
10 Hz...40.000 Hz (-1 dB)
Vanaf 7 kHz 6 dB/octaaf
Vanaf 70 Hz 6 dB octaaf
65 dB (res. , monitor)

FM-sectie(IHF-standaard)
Bruikbare gevoeligheid:
Signaal/ruis-verhouding:
Muting drempel:
Frekwentiebereik:
Vervorming(0,l, l ,6kHz):
Vangverhouding:
Stereo-kanaalscheiding:
AM-sectie (Middengolf)
Bruikbare gevoeligheid:
(b i j l MHz)
Signaal/ruis-verhouding:
Vervorming:
Algemeen
Opgenomen vermogen:
Afmetingen:
Gewicht:

gttrto
4 ,6 ( iV
70 dB b i j 65 dBf
l .f>uV

l r,.ooo 1 1 / 1 - 0 , 2 , - i , r , dB i
o.:) ';

mono
l . H u Y

74 dB
l . f > u Y
: i ( ) Hz.
o.l';
l ,3 dB
100Hz:45dB,l kHz. 45 dB. 10 k H / : 40 d»

15nV. Kxt . antennelbij 400 Hz,307, mod.)
200MV'm. I n t . a n t . i h i j 400 H/ . :W, mod. )
52 (bij l MHz 10 mV, 400 Hz, 303 mod i

hij l MHz 10 mV.400 Hz, 309f mod.

270 Watt hij vol vermogen
B x H x D: 490 x :i,r>r, x l HO mm
l.'i kg netto

DEALER VOOR VORDEN EN OMGEVING

OLDENKAMP
RADIO TV SPECIAALZAAK

tt

tt
Stationsweg 1, Vorden. Tel. 2577 Dealer voor ITT, LOG, HANDIG, NORMA

L
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FILM-DIA AVONDEN VAN KOLLER REIZEN B.V.
in de Schouwburg te Lochem, aanvang 20.00 uur, en wel op:

13 DECEMBER A.S. De nieuwe, bijzonder fraaie multi-dia- en filmprojec-
tie „Doe Amerika Nu Show", gemaakt en vertoond door de voor U in-
middels bekende Lia en Rene van den Eynde. Wij stellen ons voor deze
avond speciale aandacht te geven aan informatie over alle toeristische
facetten van Amerika. U zult versteld staan wat de koersverandering
van de dollar voor U nu mogelijk maakt.

15 DECEMBER A.S. Een film-programma met Europese vakantiebestem-
mingen o.a. Portugal, Engeland, Frankrijk, Ierland, het eiland Jersey en
de nieuwe OAD-film of murti-diaprojectie over de OAD bestemmingen in
Duitsland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk en Joegoslavië. Bij voldoende
belangstelling is voor deze avond gratis busvervoer van en naar Borculo
en Ruurlo mogelijk.

Voor beide avonden is de entreeprijs f 2,50 p.p. (inklusief koffie met gebak), de kaarten zijn verkrijgbaar aan ons bureau, en voor zover nog voorradig
's avonds aan de zaal.

KOLLER REIZEN B.V,
Markt 6-LOCHEM
Tel. 05730-3236

DE SPECIALISTEN
VOORAL UW R EIZEN REISBUREAU

All* soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

•n 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, rubberrold.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

STEENGOED
Zoekt u

Kom dan beslist
eens kijken 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*

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 t i k t aan
bij

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.

ƒ2,85 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Extra voordelige
aanbiedingen
Jonathan appels 2 kiio .......

Mandarijnen zonder pit 10 voor

Sinaasappels „rissap" 20 voor .

Zuurkool 500 grain 45
Orchideeën
In geschenkverpakking. Nu nog 4,75
Het adres voor een fijn

BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Brood
kunt U •veral kopen

maar

kwaliteits brood
alleen bij UW WARME BAKKER

Proef en overtuig u zelf.

bakt het voor U

'f was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
airconditioning

bod<

gewoon als extra service

Citroen-dealer
AUTOMOBIELBEDRIJF

RUESINK RUURLO
Wij hebben steeds voorradig door inruil alle types Citroen van bouwjaren '72 tot '78 zoals:
CX - benzine en diesel - GS en GS Break, LN, AM l, Dyane en 2 CV6 en diverse andere merken,
zoals:

Citroen Ami 8 break 1977
Austin Allegro 1300 1976
AlfaSud 1975
Alfa Romeo 2000 met LPG 1975
Mercedes 240 D 1975
Mini 850 1976
Simca 1100 1974/1975/1976
Renault 4en 16TS
HondaCivicL 1974-1977

Ford Taunus 1600 L 1975
Ford Taunus Combi 1600 1974
Fiat 131 Mirafiori 1600 1975-1976
OpelKadett 1978
Opel Ascona 16S 1975
Mazda 818 Break 1973
Peugeot 104 GL 1977
Datsun 120Y Coupé 1974
VW Golf Diesel . 1978

Inruil, financiering en leasing mogelijk Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eipen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. T261

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden

Tel. 05752-2675

Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken,

foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

passe-partouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN UIT
DE 18e EN 19e EEUW

Vorden - Ridderkerk
Dieren

SNOEP VERSTANDIG
EET EEN APPEL

- Golden delicious
- Cox Orange
- Goudreinetten
- Rasmijn
- Hand- en stoofperen

Verkoop elke zat. van 9-12
uur.
HUITINK, Ruurloseweg 60,
Kranenburg - Vorden

F I A T
Occasions door inruil verkregen:

FIAT 127 diverse kleuren 1973 - 74 - 75
FIAT 127 Spec. 2-drs/3-drs 1976-77
FIAT 128 2-drs. Geel-Rood 1972
FIAT 128 N 2-drs. Geel 1977
FIAT 128 CL 1300 2-drs. zilvermetaal 1977
FIAT 131 1600 Spec. 2-drs. Oranje 1977
M I N I 1000 Geel 1975

Diverse wagens om op te knappen

FIAT 132 2000
Nieuwste uitvoering demonstratiewagen.
Groen metallic, zeer mooi 1978

1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER B.V.
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

Het heerlijke avondje is gekomen
Laat het niet meer verdwijnen.
Dat kan!!!

Door'n
heerlijke gezonde slaap
goed uitgerust in
'n warm bed.

Met 'n dekbed!!
Wij willen u gaarne adviseren.

Dekbedden
met diverse vullingen

Synthetisch
vanaf o9füU

in diverse kwaliteiten o.a. nnr
65% witte eendendons ..... 325, *

één persoons

KUSSENS
Veren vanaf
Dons vanaf

3/5, -

15,95
35,50

Wooncentrum
Teunissen - Ruurlo

YOGA
In januari 1979 starten wij wederom met een

CURSUS YOGA
voor beginners
en gevorderden.

De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt
verzorgd door mevr. A. Bron, lerares aan de
stichting Yoga en Vedanta.

Door grote deelname aan de vorige cursussen,
nu mogelijkheden voor 's avonds en ook
overdag.

Reserveer vroegtijdig uw plaats.

Inlichtingen en aanmeldingen:

Sportschool SMIT
Molen weg 43, Vorden - Tel. 05752-1816

Eelaard
s

' Korennaer 9,95

Citroenbrandewijn Fionjn 9,25
Bisschopwijn
Rumpunch om warm van te worden

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391



Lemmon
Five

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open,

Hengelo G ld. telefoon O5753-I461

RUURLO

een begrip voor ieder,

die Mode- en prïjsbewust is

Mantels vanaf 155,- Japonnen va^ 69,-
PnatQ 1RQ - PalripQ RQ -wUU IO vanaf l «J w * l U I\|OO vanaf U«J •j

Jacks vanaf 75,- Rokken vanaf 39,50

Grote kollektie
blouses - pullovers
en sweaters

Inmiddels zal U allen bekend zijn
dat koopcentrum „Smeitink
Nieuwstad te Loc hem haar

verkoopactiviteiten stopt per 24
december 1 978

Wij danken iedereen hartelijk voor
de prettige zakelijke momenten en
het vertrouwen in al die jaren dat

wij zaken hebben gedaan in
Lochem en omgeving.

Per 1 december hebben wij de
service en t.v.-abonnementen

overgedragen aan

RADIO-T. V. SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
STATIONSWEG 1 VORDEN TEL. 05752 - 2577

Suède- en nappa
jasjes vanaf 125,-

l Vrijdags koopavond - 's maandags gesloten -

's woensdags de hele dag open

'Gevraagd in gezin met 2 schoolgaande
kinderen te Vorden

een ervaren

zelfstandige hulp
in de huishouding
voor hele dagen.

Aanmelding: tel. 05752-2277.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219 doet verkopen

VÓÓR DE KERST EEN NIEUW INTERIEUR?
DAT KAN!!!

-^m^A

;«f7

Het ideaal van velen: wonen in het natuurlijke materiaal
leer. Moderne, komfortabel uitgevoerde zithoek waarmee u
uw interieur verrijkt. Een 3-zits en 2-zits-kombinalie,
gekompleteert met een fraaie, zwart essen salontafel.
Blad met originele plavuizen ingelegd.

Hoekkombinatie Nu 2495,-
Salontafel 498,-

Degelijk meubelmakerschap spreekt uit de klassieke vorm-
geving van dit massief eiken bankstel met prachtige
gobelin-stof bekleding

Speciale prijs 2185,-

HELMINK
Zutphenseweg 24 - Vorden
Tel. 05752-1514

Kompleet slaapkomfort in klassiek zwaar eiken. Sfeer om van te dromen.
Bestaat uit: een 2-persoons ledikant (140 x 200 cm), 1 nachtkastje, toilettafel
met spiegel en 4-deurs kast. Kast ook leverbaar in 2-, 3-, en 5-deurs uitvoering.

Ledikant 140,1 nachtkastje, toilettafels
met spiegels. Nu 1975,-

* 1600 m2 meubeltoonzaal
* uit voorraad leverbaar
* volledige garantie en service
* eigen bezorg-dienst

ENKELE TOONZAALMODELLEN NU MET GROTE KORTINGEN

andere
kijk

op
mode

Een composé is bij ons
een pak met een aparte
allure: gekleed en spor-
tief. Zelfs met extra
kombineermogelijk-
heden.
Gewoon "anders".
U heeft gelijk, u komt
gewoon even passen!

en mode

/choolderman
raadhuisstraat tel. 1367 vonten


