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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

FA. DRAAYER HIELD GROTE SHOW

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober werd door de Fa. Draayer in verband met de aanstelling als ITT-dealer
voor Vorden en omstreken een grote show van kleuren-t.v. 's en stereo-apparatuur gehouden. De bij Bodega
„ 'Pantoffeltje" gehouden show was een mooi succes mede dankzij de grote kollektie apparatuur en de redelijke
publieke belangstelling. Hierboven ziet u een deel van de getoonde apparatuur met o.a. merken als ITT, Tele-
funken, Graetz, Erres en Grundig.

Stichting noodhulpdienst Vorden voorziet
in behoefte

Voorzitster mevrouw L Snoep-Jager:
"Grote vraag naar huishoudelijke hulp'

"Nood kan optreden door plotselinge gebeurtenissen in een gezin, waarbty familie
of buren door omstandigheden soms geen directe hulp kunnen bieden. Geestelijk-
lichamelijke en sociale nood is er ook in Vorden nog veel. Gelukkig is er een
Stichting Noodhulpdienst van de grond gekomen, die hulp verleent waar de
gevestigde diensten nog geen hulp kunnen bieden, dus alleen in acute gevallen.

Vrüwilligers/sters van deze Stichting praten open en eerltfk over de problemen met
het bestuur" zegt mevrouw I Snoep-Jager, de kersverse en tydeiyke voorzitster van
de in Vorden opgerichte Noodhulpdienst.

veel meer nodig. De gemeente heeft ons
een startsubsidie verleend voor de eerste
onkosten bestrijding. Er is een beroep
op de plaatselijke kerken gedaan, die al
een bijdrage hebben gestort. Er is ook
van alles nodig: papier, porti, telefoon-
kosten, affiches (die op diverse punten
zijn opgehangen), geld voor vergaderin-
gen, terwijl onze hulpen ook verzekerd
zijn. Wij kunnen geen risico's nemen"
zegt de voorzitster. Mevrouw Snoep-Ja-
ger, die goed op de hoogte is met de
gang van zaken woont ruim twaalf jaar
in Vorden. "De Noodhulpdienst is niet

Men startte vorig jaar 10 oktober met
een eerste vergadering. De gedachte
hieraan werd eigenlijk ontwikkeld in het
zogenaamde "Sociaal Café", waarin
eens per kwartaal huisartsen, predi-
kanten, afgevaardigden van wijkverple-
ging, directie bejaarden- en verpleegte-
huizen, maatschappelijk werk enz. bij-
een komen om over diverse problemen
van gedachten te wisselen" aldus me-
vrouw Snoep-Jager. Deze eerste bijeen-
komst had een vruchtbaar resultaat;
men was van mening dat een dergelijke
noodhulpdienst zeer gewenst was en een
zaak die gedragen diende te worden
door alle groeperingen binnen de ge-
meente Vorden. Er werd een algemeen
bestuur gekozen, waarin ook alle plaat-
selijke vrouwenverenigingen een verte-
genwoordigster kregen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: I.
Snoep-Jager (voorzitster), E. Bosch -
Lenderink (vice-voorz.), G. Hazekamp
Ie secr.) G. Tolkamp - Groot Korme-
ink (2e secr.) en M. Rouwenhorst
(penn.) De dames Lenselink (gezinsver-
zorgster), mevrouw Swart (bejaarden-
zorg) en Kersten (maatschappelijk werk
».d. Stichting Maatsch. Dienstverlening
Graafschap - Zuid) adviseerden het
bestuur. "Het loopt uitstekend" zegt de
roor/.itster," men zegt zonder omwegen
oe men over een bepaalde situatie
lenkt. en de sfeer is leuk". In maart jl.
rerd de notariële akte gepasseerd, waar-
ia o]) 3 april daadwerkelijk de eerste
iulp werd verleend.

oördinatie

halve het uit vijf personen bestaande
.gelijkse bestuur, zijn er drie vrouwe-
ie coördinatoren, die in het geheel een
langrijke taak vervullen. Het zijn de
mes: mevr. A. v.d. Vuurst-Kleywegt,

E. v.d. Berg-Louwerse en mevr.
Brandenburg-Wiersma. Deze dames

ijgen de aanvragen binnen en bespre-
de gevallen eventueel met huisart-
Groene Kruis of medewerksters

hting Maatsch. Dienstverlening
afschap-Zuid. Eens per 2 weken

irden deze gevallen behandeld, waarbi
namen van de betrokkenen alleen

Icend zijn bij de coördinatoren en
svrouw Snoep-Jager.

Vrüwilligers/sters
"We hebben momenteel een 20-tal
vrijwilligers/sters", aldus de voorzitster.
"Het zijn niet alleen de oudere mensen,
maar ook jonge huismoeders, ongehuw-
den en anderen, die allerlei kleine
klusjes opknappen; zoals ziekenbezoek,
naai- en verstelwerk, wandelen, bood-
schappen doen, met auto naar zieken-
huis, baby-sitten, enz. Het zijn "vogels
van diverse pluimage", die de helpende
hand willen bieden. Wij hebben echter
nog veel behoefte aan vrijwilligers/sters,
die in de huishouding willen helpen; hier
is de grootste vraag naar. Ook zijn er wel
aanvragen, die we niet kunnen reali-
seren; die verwijzen we naar andere
instanties".

Financiën
Alle vrijwilligers/sters doen alles gratis
uiteraard. "Wij hebben wel enige in-
komsten onder meer door de eigen
bijdragen van de Stichting, maar er is

meer weg te denken" zegt ze heel
positief". Je doet het als inwoner van
Vorden en ik zie het ook als een dienst
voor de gemeenschap; het moet eigenlijk
zo zijn: voor en door de Vordense
bevolking.

Dit is de zin waar het hele gebeuren om
draait. Dit houdt ook in, dat we met
elkaar de ideeën, de financiën en de
werkkracht moeten bijdragen"!

Expositie "Hoe een
niet Vordenaar
Vorden ziet"

Amsterdam. Wanneer hij op bezoek
komt bij zijn familie in Vorden wordt hij
steeds weer getroffen door het Achter-
hoekse landschap, waarvan hij de
schoonheid heeft vastgelegd in talrijke
schilderijen (goaches, aquarellen, olie-
verf).

Vanaf vandaag tot na Sinterklaas wordt
in de Amrobank een expositie gehouden
van schilderwerken die alle geïnspireerd
zijn op de landschappen in en om
Vorden. Op de expositie kan men onder
andere een dorpsgezicht met toren be-
zichtigen; maisvelden, gezicht op de
molen in Linde; de Vordense beek bij de
Rondweg.

Geslaagd
Dick Tuinman uit Amsterdam is een
meer dan verdienstelijk amateurschil-
der, die de laatste jaren na het wegvallen
van zijn werkzaamheden als boekhouder
in 1975 al zijn tijd aan het schilderen
kan besteden. Tuinman volgde en volgt
nog bovendien cursussen waardoor hij
zijn schilderwijze probeert te verbeteren.
In 1977 exposeerde hij met succes in

Onze plaatsgenoot D. J. Vlogman be-
haalde het diploma winkelslager, uit-
gaande van de Nederlandse Slagersvak-
school te Utrecht, tevens werd hem de
zilveren slagersspeld uitgereikt voor het
feit dat hij de beste leerling was. Wel een
felicitatie waard, mede aan de fa.
Vlogman die de praktijkopleiding heeft
verzorgd.

Graafschap Zuid
G.O.N. afd. Graafschap Zuid start 7
november weer met recreatieve mid-
dagen om de twee weken.

185 auto's
gekontroleerd
Bij de verlichting en bandencontrole van
de aktie van Veilig Verkeer Nederland:
"Goed licht - goed bekeken" welke dit
jaar voor de 12e keer in successie bij alle
Vordense garages plaats vond meldden
zich 185 auto's.

In de meeste gevallen moest één of beide
koplampen iets bijgesteld worden. Het
aantal waarvan de kwaliteit slecht was
en een nadere afspraak moest worden
gemaakt voor het vernieuwen van één en
ander was in tegenstelling tot andere
jaren zeer gering. Voor de afdeling
Vorden van Veilig Verkeer was de
kontrole bovendien succesvol want er
konden 32 nieuwe leden worden inge-
schreven.

Verkoopmiddag
Rode Kruis
In het bejaardencentrum "De Wehme"
organiseert de Welfare afdeling van het
Rode Kruis een verkoopmiddag. Bewo-
ners van de Wehme en langdurige
zieken en bejaarden hebben de afgelo-
pen tijd diverse dingen gemaakt die op
woensdag 15 november ten verkoop
worden aangeboden. De gemaakte arti-
kelen zijn handwerken, houtbewerkte
snuisterijen, pitriet etc. etc.

NCVB in de bres
voor kinderen in
India
Enige leden van de afdeling Vorden van
de NCVB hebben in 1976 een V.L.O.O.
cursus gevolgd (Vrouwen Leren Over
Ontwikkelingssamenwerking). Hieruit is
een werkgroep ontstaan die haar mede-
werking verleent aan een projekt van
wereldkinderen in India te weten Asha-
Sadan. Twee jaar geleden lieten de heer
en mevrouw Sollie uit Dedemsvaart een
filmpje zien over een kinderhuis in
Asha-Sadan, waar de kinderen met
liefde en aandacht in een oud en grauw
gebouw verzorgd worden.

Door kleine regelmatige bijdragen van
onder andere leden van de NCVB zijn
grote verbeteringen aan gebouw en
sanitair aangebracht. Er kon speelgoed
gestuurd worden en er kunnen bijvoor-
beeld krukken gekocht worden voor de
kinderen die het nodig hebben. In de
jaarvergadering die de NCVB dezer
dagen hield, lieten de heer en mevrouw
Sollie nu twee films zien, één hoe het was
en één hoe het is geworden. De heer
Sollie deed verslag over een bezoek dat
hij en zijn vrouw aan India had gebracht
en vertelde over een nieuw projekt dat
hulp nodig heeft. Het echtpaar Sollie
had artikelen uit India meegebracht. De
opbrengst van de verkoop is bestemd
voor deze kinderen. De dames van de
NCVB hebben deze avond geleerd dat
met wat hier kleine bedragen zijn, in
India heel veel werk verzet kan worden.

Jeugd van Uelsen
[Duitsland] komt
naar Vorden
In het weekend van 4 op 5 november
hoopt de Vordense G.J. V. de jeugd van
het Westduitse Uelsen te ontvangen.
Deze jeugd is in Duitsland volledig
geïsoleerd wat betreft kontakten met
andere jeugdverenigingen. Ze zijn daar-
om ontzettend blij dat. ze naar Vorden
kunnen komen.

Ook zullen zij in de morgendienst
medewerking verlenen met de Gitarren-
Singkreiss. Dit zijn jongeren van deze
vereniging welke samen over het geloof
willen zingen onder begeleiding van vier
gitaren. Het ligt in de bedoeling dat de
gasten uit Duitsland de omgeving van
Vorden (zoals bijvoorbeeld de achtka-
stelen) tevens zullen verkennen. De
C.J.V. hoopt dat het een geslaagde
uitwisseling zal worden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

NIEUWS
VAN DE

KERKEN

Oecumenisch Avondgebed
Op de eerste vrijdag van de maand, dus
op vrijdag 3 november a.s. wordt weer
een oecumenisch avondgebed gehouden.
Het gaat uit van de Raad van kerken te
Vorden en Kranenburg. En het is
bedoeld voor de leden van de verschil-
lende kerken, om in een kort samenzijn
(een half uur) met loflied, schriftlezing,
en gebed de geloofsverbondenheid te
oeleven. Dit avondgebed wordt gehou-
den in de hervormde kerk. Ds. Veenen-
daal zal er deze keer voorgaan.

Een bijzondere Avonddienst
De avonddienst op a.s. zondag 5 no-
vember in de Dorpskerk zal een bijzon-
der karakter dragen. Dr. E. Emmen is
gevraagd deze bijzondere dienst te lei-
den. Ruim 20 jaar was deze predikant
werkzaam als secretaris-generaal van de
Ned. Hervormde kerk. In die functie
heeft hij de Herv. Kerk vele malen
vertegenwoordigd in haar kontakten met
buitenlandse kerken. Ook was hij be-
trokken bij de oprichting van de Wereld-
raad van Kerken in 1948 en bij de
ontwikkeling van de Wereldraad. Om-
dat de Wereldraad deze dagen nogal in
de belangstelling is komen te staan van
velen, zal ds. Emmen, die tegenwoordig
in Zutpherf woont, spreken over: "de
roeping van de kerk t.a.v. de wereld".
Anders gezegd: is het geloof iets voor de
binnenkamer of heeft dat ook te maken
met ons maatschappelijk en politiek
handelen. Wie in deze vraag is geïnteres-
seerd, verzuime niet deze avonddienst
mee te maken.

Evangelisatie samenkomst
Op woensdag 8 november a.s. zal in de
hervormde kerk een speciale bijeen-
komst worden gehouden, waaraan zal
meewerken het zangduo Gert en Her-
mien. De leiding is dan in handen van
ds. J. A. Malgo uit Hengelo (O). Zoals u
wellicht weet, zijn Gert en Hermien
enige jaren geleden overgestapt van de
populaire muziek naar het zingen van
christelijke liederen. Hun optreden is
dan ook erg spontaan en uit het hart
gegrepen. Ook van ds. Malgo wordt een
frisse aanpak verwacht.

Het belooft echt een bijeenkomst te
worden waar ieder zich thuis kan voelen,
die Jezus zoekt in zijn leven. De avond is
vooral ook bedoeld voor mensen, die niet
meer zo regelmatig naar de kerk gaan
maar toch graag het evangelie willen
horen. Stap dus over uw aarzeling heen
(als die er nog is in deze tijd) en kom op
woensdag 8 november a.s. naar de
hervormde kerk. De toegang is vrij, de
plaatsen zijn vrij en het evangelie is vrij
voor iedereen. Komt allemaal, u zult er
geen spijt van hebben.

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.

erkdienaten

Oecumenisch avondgebed, vrijdagavond
19.30 uur in de Herv. Kerk; voorganger
Ds. Veenendaal.

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 5 november 10.00 uur Ds.
Doude van Troostwijk uit Eerbeek.
Jeugddienst (m.m.v. Jeugdkoor "Inter-
Christ".; 19.00 uur Ds. E. Emmen uit
Zutphen.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; oogst-
zondag; 19.00 uur H. Dijkslag uit
Aalten.

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; woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk russen 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. Wechgelaar.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechgelaar

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

W.C.M. Mülmann Doetinchem 08340-
33765; B.F. van Dam, Lochem, tel.
05730-1684.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand november mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen tussen 8.00 -
9.00 uur.

NOODHULPDIENST

Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30 - 9.30 uur, 13.00 -
13.30 uur.

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

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
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SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

MARJAN
Gees en Henk Bosch
Ingrid en Rollen

Olst, 23 oktober 1978
De Pas 56

Wegens het vertrek van Vor-
den, Molenweg 12 naar Zut-
phen, zeggen we voor Vorden
het lidmaatschap op, voor alle
afdelingen.
Ons nieuwe adres is Ruisdael-
straat 24, Zutphen.

H. J. Mooiweer
H. W. Mooi weer-

Meerbeek

Heer alleen zoekt volledig
kosthuis bij weduwe of alleen-
staande vrouw, liefst met
tuin. Mag ook bejaardente-
huiszijn.
Brieven onder no. 35-1 Buro
Contact.

Voor schoonmaken van een
gedeelte van mijn praktijk
zoeken wij in de avonduren 2
maal per week een hulp.
R. J. Jansen van de Berg,
Christinalaan 16, Vorden.
Tel. 1507.

Wij zijn ruim gesorteerd in
vele soorten

* vaste planten
* bloembollen
* heide
* violen enz. enz.

Fa. Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 64, Vorden.
Tel. 05752-1508-2054
's maandagsmorgens gesloten

Te koop: Stoppelknollen bij
H. J. Bosman, Larenseweg 5.

Te koop: „Koelstra" bl.w.
kinderwagen; kleuterbedje
met matras en dekens. Aqua-
riumbak + verwarm, element
l pers. houten bed met matras
Tel. 05752-2782.

Wie wil twee maal per week
ons kantoor schoonmaken.
Morgenrood B.V.,
Nijverheidsweg 2, Vorden.
Tel. 05752-1736.

Te koop: kinderwagen en
dakpannen.
J. Bekken, Ruurloseweg 86,
Vorden.

Te koop: vanaf zaterdag 4
november 9 uur v.m. oude
spullen uit grootmoederstijd
plm. 150 stuks waaronder
antiek, Keulsepotten, schilde-
rijen, portretlijsten, glas- en
aardewerk, bloementafeltjes
enz. enz.
Klein Kranenbarg, Kerkstraat
9, Vorden.

Te koop: Keukenblok met
roestvrij-stalen aanrechtblad.
Tichelkuilen 211, Zutphen.
Tel. 05750-20728.

Wie heeft per ongeluk zater-
dagavond bij Dorpscentrum
de verkeerde fiets meegeno-
men. Tel. 1663.

Speciaal voor U:
diverse damesrokken
Vanaf ƒ25,-
Fa. SCHOOLDERMAN

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE'' >^
Nu ook voor

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

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

Een merkfiets haalt u bij de
vakman.
Ook voor uw reparaties staat
wij klaar.
Barink, Nieuwstad 26.

Te koop: helft of vierdels van
een schot.
B. Wunderink, Ruurloseweg

)85, Vorden. Tel. 6735.

Maandag 6 november 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.

HENK STOKKINK
en
ELSBETH VLOGMAN

geven u, mede namens hun wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, dat zal worden voltrokken op
woensdag 8 november a.s. om 14.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke bevestiging door Ds. Veenen-
daal om 14.45 uur in de Ned. Hervorm-
de kerk te Vorden.

Vorden, november 1978
Julianalaan 10
Nieuwstad 14

Toekomstig-adres: De Bongerd 17, Vorden

Receptie van 19.30 tot 20.30 uur in Zaal Smit, Dorps-
straat 10 te Vorden.

GERRIT ROSSÈL
en
WILMA KERSEBOOM

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 10 november a.s.
om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Brummen.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 11.45 uur in de Ned. Herv. kerk
te Brummen door de Weieerwaarde heer
Ds. A. v. d. Veen.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Smit te Vor-
den.

November 1978
Vorden, Deldenseweg 6
Brummen, L.R. Beijnenlaan 9

Toekomstig-adres: Deldenseweg 6, Vorden

JAN GROOT JEBBINK
en
JOKE HISSINK

gaan trouwen op vrijdag 10 november
1978 om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.
Ds. Veenendaal zal ons huwelijk inzege-
nen om 14.15 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal Concordia,
Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld.)

Toekomstig adres: Beeklaan 26 te Wichmond.

Warnsveld, Gaikhorst 51
Vorden, Insulindelaan 31

Heden overleed onze lieve vader en opa

WILLEM KOOP
weduwnaar van J. de Groot

in de ouderdom van 77 jaar.

G. Koop
N. Koop-Sessink
Anneke en Freddy
Wim
Henk

Vorden, 27 oktober 1978
Correspondentie-adres: Ruurloseweg 51, Vorden

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad.

In volle vrede is van ons heengegaan mijn geliefde
vrouw, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

BERENDINA ELISABETH WEVERS
echtgenote van G. H. Janssen

in de ouderdom van 88 jaar.

G. H. Janssen
Th. E. Nieuwenhuis-Janssen
W. Nieuwenhuis
Th. H. Weustenenk-Janssen
H. Weustenenk
D. J. Kreunen-Janssen
G. Kreunen
E. H. Janssen
R. Janssen-Dijkstra
D. J. Janssen
E. W. Janssen-Klein Ikkink
G. H. Janssen
J. Janssen-Lebbink

B. A. Janssen
H. Janssen-Geesink
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 27 oktober 1978
,,de Wehme", Nieuwstad 32

De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaatsgehad.

Woensdag 8 november a.s.
zijn wij wegens familiefeest de
gehele dag

gesloten

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14, Vorden

Gevraagd:

produktie-
medewerkers
voor onze zagerij.
Goed loon, uitsluitend hele dagen.

HOUTHANDEL

B.H.Wesselink&Zn.b.v,
Borculoseweg 41, Ruurlo. Tel. 05735-1395

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat de Staatssecretaris van Econo-
mische Zaken bij zijn besluit d.d. 8 september 1978,
nr. 778/WSW/1057 heeft goedgekeurd de door de
raad der gemeente Vorden in zijn openbare verga-
dering van 22 augustus 1978, nr. 13 vastgestelde

Verordening op de Winkelsluiting
1978, nr. 3
(tot regeling van vrijstelling op grond van plaatselijke
omstandigheden)

Deze verordening, alsmede de door de raad dezer
gemeente d.d. 28 maart 1978, nrs 4a en 4b resp.
vastgestelde

Verordening op de Winkelsluiting
1978, rv. 1
(tot regeling van de koopavond in Vorden)

en de

Verordening op de Winkelsluiting
1978, nr. 2
(tot regeling van de 10-dagen vrijstelling)

die alle op l november 1978 in werking treden, liggen
vanaf die datum gedurende drie maanden voor een
ieder ter lezing op het gemeentehuis, afdeling Alge-
mene Zaken en zijn tegen betaling der kosten alge-
meen verkrijgbaar.

Vorden, 25 oktober 1978.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester, de secretaris,
mr. M. Vunderink. J. Drijfhout

Bazar voor Trix
op 17 en 18 november a.s.
Speelgoed en allerhande artikelen, wel of
niet zelfgemaakt, kunt u bezorgen op zaterdag
28 oktober, 4 november en 11 november van 11 -
12 uur in "de Voorde"

Zr. Trix heeft uw hulp
dringend nodig!!

AKTIE-COMITÉ
VOOR TRIX VAN KUIK

Openbare Lagere School
Hackfortfeest

Ter gelegenheid hiervan worden dp jongens en
•meisjes, die het komend schooljaar voor het
eerst naar de openbare lagere school hopen te
gaan, uitgenodigd voor een

eerste kennismaking
met de school op woensdag 8 november a.s., 's mid-
dags om kwart over één in de school.

Unicef Wereldkinderf onds
Wenskaarten
en andere artikelen

Verkrijgbaar bij
Mevr. GREVEN
W. Alexanderlaan 5, Vorden

Dinsdag en vrijdagochtend van 9.30tot 11 .SOuur

/TicHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

DONDERDAG 9 NOVEMBER 1978:

KABARET IVO DE WIJS
met „FORMULE 2", aanvang 20.00 uur

ENTREE-PRIJS f 10,- p.p.
Houders van een C.J.P./Pas 65+: 10% KORTING

Kaartverkoop:
Dagelijks in het Dorpscentrum tijdens de
openingsuren

Deze week ontvangen:

Enorme kollektie tassen
Veel in leer voor redelijke prijzen

WULLINK Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342

Wij hebben plaats voor

een chauffeur
voor onze landelijke besteldienst

Leeftijd 22-30 jaar.

Tevens hebben wij plaats voor

enige inpaksters
voor ons centrale magazijn.

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

Ij kwaliteit kost
iets meer,
maar... is wel
véél voordeliger

Ja, wie kwaliteit koopt, is voordeliger uit! Neem bijvoorbeeld zo'n
zakmes: reuze handig om steeds bij je te hebben. Je kunt er van alles
mee doen. Zo'n mes kies je uit de Victorinox-kollektie van Barendsen.
Zwitsers precisiewerk en vijf jaar garantie. Daar heb je lang plezier van.
Ook in scharen en messen kunt u goed slagen. Scharen in vele maten,
broodmessen, slagermessen... wat u ook zoekt 't is bij Barendsen in
huis. Van solide Solingenkwaliteit. Kost inderdaad iets meer, maar
uiteindelijk is 't voordeliger bij

baréndsei{ ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN
TELEFOON 1261



UERBOUW1NGS
ÜOORDEELPRUZEN

Dinsdag 7 november start van de

grote
verbouwings-opruiming

in ons pand Dorpsstraat 13
en in ons pand Dorpsstraat 22

Profiteert van de VELE en echte koopjes in
onze beide opruimingen.

Kortingen van 10 tot 50%
zoals konf ektie - lingerie - gordijnen

dekens - bedden en tapijten

Op alle niet verlaagde prijzen

10% KORTING
.L PROFITEERT

IH INGENIEURS
ONTWIKKELDEN'N BEELD-
VERSTERKER VOOR MARS,

MAAR OOK PERFEKTE
KLEUREN-TV'S.

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.

mmmm
VAV.V.V
h A A A A A A. A ..

ITTWfRELD-TKHNOLQGIE
TECHNISCH VERNUFT W SUPERIEURE WEERGAVE.

Off. ITT-dealer voor Vordert en omgeving

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

M.i.v. 6 noveber zijn wij 's maandags de
gehele dag .

gesloten
en 's woensdags de gehele dag

GEOPEND
Radio-TV-speciaalzaak

„Oldenkamp"
Stationsweg 1, Vorden. Tel 2177

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

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ16,50

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

HUSQVARNA EN LEWENSTEEV

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Een ongelukje is vlug gebeurd....
zorg dus dat u goed verzekerd bent.

Even niet opgelet, paaltje niet
gezien . . . en het is al zover. Of het nu
om grote of kleine schade gaat, het is
altijd verre van een pretje. Vooral als u

geniet van uw vrije
tijd en op vakantie

bent. Zorg daarom
dat uw spullen goed
verzekerd zijn, of
het nu gaat om de
caravan, een
kampeeruitrusting
of de boot waarmee
u er op uittrekt.

Kom daar even over praten met
de Rabobank. Neem dan meteen
de brochure Vrij & Blij mee, vol
wetenswaardigheden over het
verzekeren van zaken die u heeft aan-
geschaft voor uw recreatie.

Rabobank
geld en goede raad

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!

m

textiel en mode

/chooldermcifi
raadhuisstraat tel. 1367 vordert

voor betaalbare mannenmode



Donderdag 2 november 1978
40 jaargang nr. 35 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau voor
stamboekhouder H. J. Meulenbrugge

Onder grote belangstelling vond dinsdagmiddag in zaal Smit het afsclieid plaats
van de heer H. J. Meulenbrugge. Dat hu een graag geziene persoon was by de
boerenbevolking bleek uit deze belangstelling wel overduidelijk. De voorzitter van
de fokvereniging "De Centrale", de heer D.J. v.d. Horst uit Almen sprak de
jubilaris als eerste toe. Hy haalde daarby verschillende oude "koeien" uit de sloot
om vervolgens de gehele loopbaan 'ruim 48 jaren; van de heer Meulenbrugge onder
de loupe te nemen. Hy merkte op dat de heer Meulenbrugge niet alleen zyn
kwaliteiten als stamboekhouder heeft getoond, maar ook als een goed dichter,
waardoor sommige problemen d.m.v. een klein gedicht konden worden opgelost.
Als dank voor het vele en goede werk werd hem een enveloppe met inhoud
aangeboden.

Hierna werd het woord gevoerd door de
burgemeester van Warnsveld Mr. W.
W. Hopperus Buma. Deze voegde aan
zijn waardering voor het werk van de
heer Meulenbrugge de vergelijking toe
van de burgelijke stand van de bevol-
king en de burgelijke stand van de
koeien, die de jubilaris, volgens de heer

Hopperus Buma, op zo'n meesterlijke
manier had bijgehouden. Namens de
Koningin speldde hij de heer Meulen-
brugge vervolgens de zilveren medaille
in de Orde van Oranje Nassau op.

Burgemeester Hopperus Buma betrok in
zijn toespraak tevens mevr. Meulen-

brugge, voor haar steun bij het werk van
haar man.

De heer Lucassen voerde vervolgens het
woord namens het N.R.S. en de P.S.R.
Hij roemde de kwaliteiten van de heer
Meulenbrugge als stamboekhouder. De
heer H. Huunink bood gelukwensen aan
namens de fokveedagen. van Berkeldal,
Zelhem en Hengelo. Deze merkte op dat
de fokveevereniging "De Centrale" af-
scheid nam van een persoon die een
waardevol deel was van hun inventaris.

Tot slot dankte de heer Meulenbrugger
allen op dichterlijke wijze voor de
genoten belangstelling en de vele ca-
deaux. Als opvolger van de heer Meulen-
brugge is inmiddels benoemd de heer J.
Derksen uit Toldijk die voorheen werk-
zaam was bij de fokvereniging in Ede.

Mevrouw de Bruin - Seppmeyer op KPO
avond* "Begrepen we elkaar nog?"
"Begrijpen we elkaar nog"? was het actuele onderwerp, dat op een in zaal
Schoenaker gehouden KPO-avond ter discussie stond. Mevrouw de Bruin -
Seppmeyer uit Drempt hield een Boeiende inleiding voor een groot en aandachtig
gehoor, nadat iedereen welkom was geheten door voorzitster mevrouw A. Cuppers-
Besselink.

Morgenrood definitief over in handen
van Esso. De direktie besloot toen om
net als voorheen, Vorden te kiezen als
centrum van de Morgenrood-aktivitei-
ten.

BURGERLIJKE,.
STAND

Mevrouw de Bruin wees er op hoe de
mensen in deze tijd van snelle evoluties
steeds jachteriger en zenuwachtiger wor-
den. Men heeft geen tijd meer voor
elkaar. "We moeten meer openstaan
voor elkaar om zich in de toestand van
een ander te kunnen verplaatsen. Men
luistert vaak maar met een half oor". Er
zijn gelukkig nog buurten en dorpjes in
de Achterhoek waar dit nog wel gebeurd
en spreekster was gelukkig zelf in zo'n
dorp te wonen. Daar heerst nog de goede
onderlinge verstandhouding en heeft
men een fijne band met elkaar.

Na haar inleiding gingen de dames in
groepen discussiëren over "Voorwaar-
den voor een goed begrip". Ook konden
er schriftelijk vragen worden gesteld.
Mevrouw de Bruin - Seppmeyer, die de
diverse problemen zeer menselijk be-

sprak, kreeg na afloop een geweldig
applaus. Na de pauze werden enkele
mededelingen gedaan. De KPO zal
medewerking verlenen aan de bazar die
gehouden wordt op vrijdahg 17 en zater-
dag 18 november. De opbrengst is voor
Trix van Kuik die onder de melaatsen in
Ethiopië werkt. Men wil handwerkarti-
kelen vervaardigen, speelgoed leveren,
kerstkaarten, gebak enz. Ook kan men
oude elpee's en kleine prijsjes voor de
grabbelton goed gebruiken. De Engelse
cursus die elke woensdagavond bij
Schoenaker wordt gehouden duurt tot
juni. Er nemen een flink aantal dames
aan deel. Op dinsdag 21 november
wordt de eerstvolgende avond gehouden
in combinatie met de Vrouwenclub
Medler. Bakker P. van Asselt zal dan in
zaal Schoenaker één en ander vertellen
over brood en banket.

Morgenrood B. V. neemt nieuw
bedrijfspand in gebruik
Met een intiem feestje voor personeel en een aantal genodigden zal Morgenrood
B.V. op woensdag 15 november het nieuwe bedrijfspand aan de Nyverheidsweg in
gebruik nemen. Morgenrood B.V. [een dochteronderneming van Esso-Nederland]
legt zich toe op de verkoop van aardolieprodukien zoals huisbrandolie petroleum,
dieselolie, smeermiddelen etc. Deze verkoop geschiedt vanuit Vorden dagelijks met
zes grote tankauto's.

Geboren: Esther Pothoven.

Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: H. A. Scheffer en A. A. C.
Oost; P. Hollander en M. Dinius; E. J.
PellebergenD. Bruil; H. C. M. Dolle en
A. M. Mostert.

Overleden: J. H. Koning, oud 37 jaar.

Volgende week
kabaret Ivo de Wjjs
A.s. donderdag 9 november komt het
kabaret-gezelschap Ivo de Wijs naar
Vorden in het Dorpscentrum, we maken
u er op attent dat er nog kaarten te
verkrijgen zijn, dagelijks in het Dorps-
centrum tijdens de openingsuren. Let
wel de entreeprijs is in Vorden zeer laag
slechts ƒ 10,- wat mogelijk is door
gemeente subsidie, in andere plaatsen
betaald u ƒ 15,-. Nu is er in Vorden wat
te doen, maak er dan ook gebruik van en
ga eens een avondje gezellig uit naar ons
Dorpscentrum.

"We bewerken geheel Gelderland en
Overijssel en leveren rechtstreeks aan
verbruikers en handelaren. Ons klanten-
bestand bedraagt enkele duizenden va-
riërend van transportbedrijven, indu-
striën. benzine-pomphouders en niet te
vergeten de agrarische sektor. Buitenge-
woon belangrijk voor ons", aldus zegt
direkteur P. Brandsma.

De omzet liegt er niet om. Volgens de
heer Brandsma zijn er dagen dat er meer
dan 100.000 liter olie "de deur" uitgaat'
In de oliebranche is de concurrentie erg
groot. "Gelukkig kunnen wij de concur-
rentie aan omdat we goede kwaliteit
bieden met zowel voor de consument als
voor ons redelijke prijzen. Daaraan ge-
koppeld een goeie service. Dat is in feite
onze kracht", aldus Brandsma die bo-
vendien wijst op de mogelijkheid tot
gespreide betaling, hetgeen door parti-
culier positief wordt ontvangen. Om in

de toekomst nog steviger in de schoenen
te kunnen staan is Morgenrood B.V.
jiust vandaag een nauwe samenwerking
aangegaan met een andere oliehandel in
het Oosten van Nederland. De heer
Brandsma die de naam van dit bedrijf
liever nog niet in de publiciteit wenst te
brengen, wilde wel kwijt dat Morgen-
rood thans in één klap in de categorie
"middelgrote oliehandel" is terecht ge-
komen.

Zoals reeds gezegd Morgenrood B.V. is
een dochteronderneming van de Esso.
Het bedrijf is ten tijde van de oliecrisis
ontstaan uit een aantal staatsmijnver-
tegenwoordigers. Een van de aandeel-
houders was Morgenrood, een dochter-
onderneming vanl^de Staatsmijnen. In de
jaren liggende tussen 1974 en oktober
1977 is het bedrijf zeer expansief ge-
groeid, zo deelde direkteur Brandsma
mede. Eind oktober van dat jaar ging

kontaktavond
'De Knupduukskes'
De kontaktavond die de Vordense boe-
rendansgroep "De Knupduukskes" dit
weekend in het dorpscentrum organi-
seerde is buitengewoon goed geslaagd.
In totaal war^i op deze avond, die een
onderling karakter droeg, acht dans-
groepen aanwezig. Elke groep beschikte
over circa negen dansparen. Namens de
organiserende vereniging sprak voorzit-
ter R. Pelgrum een kort welkomstwoord
waarbij hij speciaal de ereleden me-
vrouw Vedders en het echtpaar Brinke-
rink welkom heette. Door de aanwezige
dansgroepen werd enthousiast gedanst.
In totaal werden 21 verschillende dansen
opgevoerd. Na afloop konden de been-
tjes opnieuw van de vloer onder de
vrolijke tonen van de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers"

Fraaie successen
"De Vogelvriend"
Een vijftal leden van de Vordense
Vogelvereniging "De Vogelvriend" heb-
ben met hun vogels fraaie successen
behaald op de in Goor gehouden natio-
nale tentoonstelling, georganiseerd door
"Ons Ideaal" te Goor. Er waren hier
ruim 900 inzendingen. P. Jansen won
een eerste prijs met zijn kanarie zalm
met 89 p. >

B. Horsting won een tweede prijs met
kanarie S2 recessief wit en 179 p; H.
Harmsen derde prijs S2 met Agapornis-
rosseivollis 175 p; W. Berendsen derde
prijs met Glostercorona en 87 p. Enkele
leden zullen met hun vogels deelnemen
aan de Internationale tentoonstelling,
die op 4 en 5 november te Rheden wordt
gehouden.

Vrijwillige Welfare
De Zwitser Henry Dunant, die oog-
getuige was van de veldslag bij Solferino
in 1859 tussen de Oostenrijkers en de
Frans - Italiaanse legers, heeft nooit
kunnen vermoeden, dat de vrijwillige
burgelijke hulp aan 40.000 slachtoffers
die hij ter plaatse organiseerde zo'n
groot vervolg zou hebben. Deze hulp is
de stoot geweest tot de oprichting van
het z.g.n. Comité van vijf in 1863, de
voorloper van het huidige Internationale
Comité van het Rode. Kruis, en aanslui-
tend van Nationale Rode Kruis vereni-
gingen.

Nu 115 jaar later zijn de aktiviteiten van
het Rode Kruis uitgegroeid tot velen,
waarvan de "Vrijwillige Welfare" er één
is. Het doel van de "Welfare" is u zo
langzamerhand wel bekend. Het krea-
tief bezig zijn met bejaarden, langdurig
zieken, gehandicapten enz. Dit is het
afgelopen jaar ook weer gebeurd, en de
resultaten zijn te zien en te koop op onze
voormiddag in "de Wehme".

de "Vrijwillige Welfare"
afd. Vorden

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
Heef f U'pen en papier klaar?

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Had Jan Willem en Grete dizzen maondagmargen bar tegen
ezetten. Zoat zee gewoon wazzen hadd'n zee gisteren met mekare 't
wark deurepraot dat dizze wekke zoal gebeurn mos. Maor at 't
ging zoas vanmargen dan kwam d'r neet volle van trechte. Zee
waarn maor met eur beiden op de boerderi'je van zo'n goeien
twintug bunder en mossen de kop t'r goed bi'j holl'n um 't wark op
tied in de riege te kriegen. Zee hadd'n dan nog wel un jonge op 'n
anwas maor ut duurn nog wel effen veur zee daor iets an hadd'n,
den zat now nog op de laegere schole. Gelukkug waarn ze beide
goed gezoen en konnen ze 't met un betjen oaverleg net redden.
Behalven vandage, 't Was vannach al begonnen met un koe.
Gisteraovund had e al ezeen dat 't bees wat anders was as normaal.
Nao hee opeschreven had zol 't nog veertien dage duurn veur ze
melk wodd'n maor at e de bande zo bekek zol 't wel wat eerder
wodd'n. Too hee d'r vannach uut was egaon um te kieken hoo't
met beest was, had 't kalf d'r al half uutehangen. 't Had um neet
volle moeite ekost um 't t'r af te kriegen maor 't was wel un dood
kalf ewes. Un strop van row ƒ 500,-.

Vanmargen waarn zee net an 't koffie drinken ewes too de loon-
werker bell'n. Hee had de klungels kapot en of f e nog un paar dage
geduld wol hemmen veur ze bi'j Jan Willem kwamm'n, donderdag
kon e vaste op rekkenen. Jan Willem kon ok al neet volle anders
doen as 't goedvinden. Veur Grete was 't wat anders, die had goed
de pest in. 't Was zo gebruukeluk dat de loonwarkers, anders as de
metselder of timmerman, met de warme pot met at. Umdat die
kearls al zovake stamppot kregen had zee wat meer andach an 't
etten besteed. En now zat zee met den hoop grei. Völs te volle veur
eur beiden um dat allemaole op te etten (zee mos toch al un betjen
an eur dikken boek denken) en 't was zunde um alles maor zo weg
te gooien. En margen was 't weer old. Laot de angemaakte sla
maor us un dag staon, dan is t'r jao niks meer an.

Begriepeluk dat de stemming in huus d'r neet better op wier.
Veural neet too Jan Willem un stuksken van 'n hof veur Grete
umme zol maken (veur de boll'n) en de schuppe neet kon vinden.
Veur un goeien boer, die haos gin schuppe meer gebruukt niks gin
besunders, maor veur Grete net te volle van 't goeie. Met gezegden
as "Berg de boel dan ok better op, i'j laot ok altied alles maor
rondslinger'n, at i'j 't um hier mossen lapp'n was i'j met un jaor
feliet" "foeteren zee Jan Willem de konte vol. Jan Willem leet alles
maor gelaoten oaver zich hen gaon. Wat zo'j d'r an doen at 't ow
now eenmaol tegen zat. "Schei d'r now maor oaver uut en help
mien effen met de beer, den mow nog effen umme drieven nao 't
andere weitjen" Zo gezeg zo gedaon: met un nosterug gezichte
sloffen Grete achter Jan Willem an. Bi'j de weie angekommen ston
de beer al bi'j 't hekkesgat. Jan Willem dei 't hekke los en wat t'r
toen gebeurn ging zo gauw in zien wark dat 't haos neet te
beschrieven is. De beer, zo niets at un beer kan wean, leep Jan
Willem van de sokken, die veel tegen Grete an en Grete op eur
beurte languut in de modder. Wat zee toen allemaole op hef
eleazen zö'w owluu maor neet vetell'n. Dat was neet um an te
heurn, zelfs neet bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Jong Gelre
verzorgt feestavonden voor standorganisaties

Wanneer vrijdag- en zaterdagavonden aanstaande in het dorpscentrum de jaarlijkse feestavond van de afd. Vorden van de
Bond van Plattelandsvrouwen, GmvL en Jong Gelre wordt gehouden dan heeft met name Jong Gelre er weer een "werk-
zame" tijd opzitten. Een vijftiental eigen leden met als regisseur Evert Klumper hebben namelijk de afgelopen maanden het
toneelstuk "Um den Olden Beernschot" (van Herman van Velzen) ingestudeerd, (op bijgaande foto de medewerkers in aktie
tijdens een ander toneelstuk).

Vrijdagavond is de organisatie van de feestavond in handen van de GmvL en de Plattelandsvrouwen. De baten van de verlo-
ting komen ten goede aan de Bejaarden-kerstmiddag. Zaterdag is de organisatie in handen van Jong Gelre. Beide avonden is
er bal na.

Overigens is Jong Gelre inmiddels gestart met tal van andere aktiviteiten zoals volleybal (in het Dorpscentrum). Men kan
zich hiervoor nog opgeven. Ook kan er door het bestuur informatie worden verstrekt over het Ringtafeltennistoernooi.
Verder ziet het programma van Jong Gelre er als volgt uit: 24 november ledenvergadering in Hotelbloemendaal; 30 novem-
ber sport- en spelavond in zaal Schoenaker op de Kranenburg; 15 december tafeltennisfinale (eveneens in zaal Schoenaker);
6 januari Nieuwjaarsbal in zaal Smit. In de maand december zullen er ook weer schietwedstrijden worden gehouden. De data
hiervoor zijn nog niet bekend.



COUPONS TAPIJT
KORTINGEN
TOT

-Coupons
van
1-12
meter

50°/c
/ l W l l l l l UI l» 11 Ml l l l t l l i l l l l l l t l l l l l l l l t l

Door de enorme rollenverkoop van het laatste halfjaar, zijn
er grote hoeveelheden coupons overgebleven van o.a.
Desso, Parade en Bergoss. Deze bieden wij U tegen zeer in-
teressante prijzen aan. Neem snel de maat van uw slaapkamer of woonkamer

BOVENDIEN 3 ROLAANBIEDINGEN

Slaapkamertapijt
Met legklare

foamrug
400 breed

Normaalprijs 119,-
Nu voor

P.M.,

Woonkamertapijt
Met legklare foamrug.
400 breed. 100% nylon

Normaalprijs 139,-
Nu voor:

P.M.

Woonkamertapijt
Zuiver scheerwol op een
jute rug. 400 cm breed

Normaalprijs 229,-
Nu voor:

P.M.

Wegens het toegenomen aantal orders vragen wij met spoed

enige medewerkers
voor onze produktieaf deling.
Zij die enige ervaring hebben, genieten de voorkeur,
doch dit is geen direkte vereiste.

Sollicitaties te richten aan:

GOMA Metaalwarenfabriek B.V.
Ruurloseweg 80, Hengelo Gld. Tel. 05753-2710. (dagelijks van 8-17 uur)

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

5 november

ROWDIES
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open,

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

HELMINKs
INTERIEURVERZORGING
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1514

* Rolaanbiedingen
worden gratis en
vakkundig gelegd

* Bovendien geven wij
Sjaarslijtgarantie

SUPER
nog weer goedkoper
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

Zaterdag 4 november

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

Grote
Evangelisatie-
samenkomst
in de Ned. Hervormde kerk te Vorden

d.v. op woensdag 8 november 1978 om 20.00 uur
met medewerking van

Gert en Hermien

Spreker: Ds. J. A. MalgoteHengelo(O)

Iedereen van harte welkom, toegang vrij

De Evangelisatiecommissie
p/a Brinkerhof 68-Tel. 1833

PANNEKOEKENBOERDERIJ

„De Sprokkelaar tt

vraagt voor 1x per 2 weken voor de
weekends een

flinke

zelfstandige hulp
IN DE KEUKEN

Sarinkdijk 3, Varssel - Tel. 05753-7388

Bij de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

koopt u VOORDELIGE EN

GOEDE
DAMESCONFECTIE

Mocht u niet slagen dan maken we eventueel.

FIAT
Occasions door inruil verkregen:

FIAT 127 Div. kleuren 1972-73-74
FIAT 127 Spec. 2 drs/3 drs 1976-77
FIAT 128 1100 N 2 drs. geel 1977
FIAT 128 CL 1300 cc. 2-drs.
Metaal grijs. Eerste eigenaar 1977
FIAT 131 1600 Spec. 2-drs. Oranje 1977
FIAT 128 Rood. 2-drs 1973
FIAT 128. Geel 2-drs. . . 1972

FIAT 132 2000
Demonstratie-wagen
Groen metallic. Zeer mooi 1978

1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

8. Omruilgarantie
6 maanden

auau
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.

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

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 1200 Economie 1977
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
CITROEN 2CV6 1977
DATSUN120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 LS 1972
CITROEN Dyana 4 - 2 stuks 1973
MAZDA 818 Coupé 1976
TOYOTA Carina 4-drs De Luxe 1976
VW bestel. Motor 10.000 km gelopen . . . 1970
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe . . . . . . 1978
FIAT 127 ; . . 1974
RENAULT R4 1975
CHRYSLER 1308 GSL 1977
VW Kever \\ 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Viallc.

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

rOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

BOOMKWEKERIJEN

. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26, Vorden - TELEFOON 05752-1464

CONIFEREN, HEIDE, VRUCHTSTRUIKEN,
VASTE PLANTEN, HEESTERS, BOMEN

ENKLIMPLANTEN. Alles in diverse soorten
en rechtstreeks van de k weker ij.

Particulierenverkoop alleen op VRIJDAG EN ZATERDAG



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 -1 of gelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek worden voldaan.

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

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

En ü, wat zoekt u
bij de Amro Bank?

,,lk ben er voor mijn AmrOmaat
spaarrekening. Wat dat is? Kijk,
van tevoren bespreek je met de
mensen van de Amro Bank hoeveel
je wilt gaan sparen van je salaris.
Elke maand wordt dat bedrag dan
automatisch van mijn Amro
Privérekening op mijn AmrOmaat
spaarrekening geboekt. En met rente
natuurlijk."

Spalstraat 11, Hengelo (Gld.)

•i l NEDAPToeleverings-industrie.
- 4 '^^m

Produktontwikkeling en
fabricage van electro-technische,
fijnmechanische en
electronische apparatuur.

Wij zoeken ter versterking van de bezetting van onze afdeling Montage

LTS'ers of MTS'ers electro of electronica
Tevens vragen wij full-time vrouwelijke krachten voor lichte
montage werkzaamheden

Wilt U meer informatie, bel ons dan even onder no.
05440-2163 's avonds 05440-2285.

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP Groenlo.
Postbus 6 Oude Winterswijkseweg 7

DISCOUNT CENTRUM
Voor uitgeslapen mensen hebben wij
een pracht kollektie dekens, dekbed-
den etc. in diverse kwaliteiten tegen
ZEER WAKKERE PRIJZEN: (zie onze etalage)

Zware 1 persoons
ACRYL DEKENS
Per stuk vanaf . 49,00
Synthetische 1 persoons

DEKBEDDEN
Per stuk vanaf . 49,00
DEKBEDOVERTREKKEN
100% KATOEN:
1 pers. met sloop en instopstrook . . .
Per stuk

2 pers. met 2 slopen en instopstrook

Per stuk .

DACRON KUSSEN pers.uk

Per 2 stuks.

49,00
79,00
19,50
35,00

POLYETHER KUSSEN
Per stuk . . . 0,40 Per 2 stuks .. j 5,00

VEREN KUSSEN
l U, JUPer stuk Per 2 stuks 30,00

Grote kollektie

OVERGORDIJNSTOFFEN
Allernieuwste dessins.
Per meter al vanaf . 5,95
VITRAGES
IN ALLE HOOGTEN EN VAN BEKENDE MERKEN
O.A. ZOALS: ADO EN VITRAZETTE.

Een greep uit onze
kollektie kamerbreed
TAPIJT:
Nylon slaapkamertapijt
Beige, «Q
zelfleg- en meeneemprijs per meter «Jw,

100% wollen berbertapijt
op zware foamrug
Gratis gelegd. Per meter ......

BOVENDIEN (Zie etalage)
Zojuist ontvangen:

'zwaar massief eiken UBRKStGl

AANBIEDING 21 95,00

SALONKAST
Massieve panelen 210 cm breed. * nnr nnNU iayb,uu
EIKEN EETHOEK
Met ronde tuimeltafel en fraai
gemodelleerde stoelen.

IMU 1028,00
OP DEZE AANBIEDINGEN
NOGMAAL 218,00 VOORDEEL
indien u ze alle 3 samen koopt!! Dus kast, bank-
stel en eethoek niet voor 5218,

Maar voor 5000,00

DOPRSSTRAAT 29 RUURLO

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizan: duizenden

mogelijkheden
Open hearden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.

banken, vijvers,
tegel*, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.

Zend. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialan: pannen,
pleten, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
leer origineel,
handgemaakt.

J
KOM
KEUKENS
en
SANITAIR
KIJKEN BIJ

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
•dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

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



HIFI STEREO
KLEUREN T.V. SABA

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Knnstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

i v

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

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

De mais eraf, de woeler erin.
Bij ons woelers 70 cm diep a
ƒ 475,- cont. afgeh. incl. btw.
SEEGERS, Drempt.
Tel. 08334-2722.

Te koop vanaf zaterdag 4
nov. 9 uur. v.m. oude spullen
uit grootmoederstijd. Plm.
150 stuks. Zie andere adver-
tentie in dit blad.
Klein Kranenbarg, Kerkstraat
9, Vorden.

Drogisterij

De Olde
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
Drogisterij

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Te koop: 400 st. nieuwe ge-
galv. ligbox-afscheidingen
voor koeien. Van ƒ 65,- nu
voor/40,- per stuk.
Contant afgeh. incl. btw.
SEEGERS, Drempt
Tel. 08334-2722.

Te koop gevraagd: verstelbaar
kinderledikantje. Tel. 1744.

MA A*

Wap«a- en Sporthandel

tttedi Joeltreffendl

Zutphenseweg Vorden

NET EFFE GEZELLIGER

Onze discotheek is geopend

Vrijdags 20.00 tot 01.00 uur
Zaterdags 20.00 tot 01.00 uur

Zondags 's middags 14.00 tot 17.30uur
draaien wij de volledige top 40

met discjockey Frans Zwart.

Zondags 's avonds
van 20.00 tot 01.00 uur

Na 22.00 uur goud van oud.
ENTREE VRIJ

Weer volop

stencilpapier
Formaat A4 - 80 grams

Per pak è 500 vel
excl. btw

Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

Shetland

kinderpullovers
Diverse kleuren
met V-hals en ronde hals
Normaal 22,50

Nu 19r95
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

JAN BROEKMATE
Duivenbreeweg 8, Nij verdal
Telefoon 05486-13300

-UURWERKEN
- GOUD
-ZILVER
-BYOUTERIEEN

Elke week vanaf heden, elke vrijdag

P. s. Wij verzorgen ook
al uw reparaties

Harmsen Vorden
Weekaanbieding

_ _ i _ i : A / t t 11 '~m ^^geldig t/m 11-11-78

Coupons tapijt
Coupons gordijnstoff en

ALTIJD GOEDKOPER!!

SANITAIR GEKLEURD
Wastafel met kraan,
ophanghaken en syphon

Voor

RESTANTEN BEHANG
Nu GOEDKOPER
dan ieder ander

WAND- en VLOERTEGELS
Welke in voorraad zijn nu met

15% KORTING
mmi^mmmmmmmmmmmamm

Harmsen Vorden
Altijd beter - Altijd goedkoper
Tel. 05752 -1486
Maandagmorgen gesloten.

DE

VANAVOND OF
IN HET WEEKEND

PUZZELLIJN
020-21.44.44

ROBERT PAUL en TEDDY SCHOLTEN
HEBBEN EEN PUZZEL VOOR U!
U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

De tijd gaat snel,
bedenk dat wel!

Wacht niet met het bestellen en laten drukken van
de kerst- en nieuwjaarskaarten voor uw khenten 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.
st i j lvol le kaarten en WIJ kunnen alles tijdig en

probleemloos voor u regelen

weevers

vorden

Nu tegen scherpe prijzen
naar OOSTENRIJK?

Heerlijk genieten
van prachtige besneeuwde bergen?

Bel dan: 05730 - 2825 en informeer naar de zeer billijke prij-
zen! 'n Week volledig verzorgd. Reeds vanaf../ 498,-

GAAT U MET EIGEN AUTO?
Dan kost dezelfde aanbieding volledig pension* 130,-

* Voor de kerstvakantie nog enige boekingen mogelijk. Wees er snel bij!

Stelt u prijs
op een volmaakte nachtrust?

Een goede nachtrust, wie verlangt daar niet naar?
Maar dan moet u wel eerst zorgen voor een goed bed.

En warm en behagelijk toegedekt
Kies daarvoor

bijvoorbeeld: ^

Donzen dekbedden.
Als puntbed, waarin de
vulling op z'n plaats
gehouden wordt door middel
van op elkaar gestikte
rondjes. Zeer geschikt voor
verwarmde kamers. Of als
buisbed: de vulling zit in
lengtebanen gelijkmatig
verdeeld. Beide bedden
hebben een goede kwaliteit
vulling van 65% eendedons.
Puntbed vanaf

Buisbed vanaf QCA _

Polyether matras.
14 cm dik, met s.g. 35.
Dat is een stevige, die jaren-
lang prima steunt. Met diolen
afdekking en goud-kleurige
tijk. In alle maten.
Vanaf A M f145.-

< ' « ™ e d .

Binnenvering matras.
De soepele, geluidloze vering
zorgt voor de juiste steun.
Op elke gewenste
plaats. De tijk is ivoor.
In alle maten.
Vanaf 200.-
Dacron kussen.
Een komfortabele steun om
lang plezier van te hebben.
Kleur: wit. 15.9Q
Twee voor slechts l,2750

Veren kussen.
Heerlijk zacht. En toch meer
dan stevig genoeg.
Kleur: ivoor. 17.90

Twee voor slechts 7 A

100% Katoenen dekbed-
overtrekken.
Uitstekende kwaliteit.
Kleurecht en krimpvrij.
Met handige instop-flap aan
de onderkant. In een keur
van de mooiste kleuren en
dessins.
Toch maar

Burg. Galleeslraat 3
Tel. 05752-1381

Adverteren doet

Onvoorstelbaar van pasvorm
Zo zijn gemakschoenen van Wullink.

Hoe gemakkelijk?

U kunt zich dat alleen maar voorstellen

door het aan de voeten te ondervinden

WULLINK Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342.
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Voetbal
Vorden wint thuis met 1-0 van Terborg.
Voor de toeschouwers viel er zondag-
middag weinig fraais te genieten bij de
competitiewedstrijd tussen Vorden en
Terborg. Weliswaar twee hard werkende
teams doch vele foutieve passes. De
thuisclub kreeg reeds na een paar
minuten spelen een uitstekende moge-
lijkheid om op voorsprong te komen,
toen Ernst te Velthuis na een pass van
broer Andre regelrecht op het doel van
Terborg afstormde. Hij schoot evenwel
tegen de keeper op. De wedstrijd kab-
belde hierna een tijdlang rustig door emt
alleen in de 25e minuut een vermeldens-
waardig feit toen Bert Vlogman van 20
meter op de paal knalde.

In de tweede helft ging het wat beter.
Vooral terborg combineerde na de rust
beter dan de gastheren. Aanvallend
stelde het echter niet al te veel voor,
deels doordat Hans Stokkink deze mid-
dag in een uitstekende vorm stak. Wat
hij deed was niet altijd even fraai om te
zien, doch wel uitermate nuttig voor zijn
ploeg.

Het was dezelfde Hans Stokkink die aan
de basis stond van de enige treffer in
deze ontmoeting. Een lange pass van
hem werd door de Terborg-defensie
verkeerd beoordeeld doordat te lakoniek
op de keeper werd teruggespeeld. Geert
Heersink reageerde attent en schoof de
bal beheerst in het doel 1-0. Terborg
probeerde hierna nog wel deze achter-
stand ongedaan te maken, de Vordense
defensie gaf echter geen kansen weg.

Beatrix l - Ratti 1: 5-0
Ratti af d. zondag heeft niet veel plezier
beleefd van de reis naar Hoenderlo; zij
leden een min of meer geflatteerde 5-0
nederlaag tegen Beatrix 1. Het eerste
doelpunt kwam na een half uur tot
stand, toen de thuisclub een hoekschop
mocht nemen. In eerste instantie werd
de aanval afgeslagen, maar door slecht
wegwerken van de Ratti-defensie wist de y OllCV U al
Beatrix middenvoor te scoren: 1-0?

Uitslagen Sv. Ratti
afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Sp. Eefde 3-0
Gazelle Nieuwland 3 - Sv. Ratti 21-1;
Zelos 5 - Sv. Ratti 32-1;

Afd. jeugd: Sv. Ratti Al vrij; Sv. Ratti
BI - Eerb. Boys B2 1-3; Sv. Ratti Cl vrij

Afd. zondag: Beatrix l - Sv. Ratti l 5-0;
Sv. Ratti 2 - De Hoven 6 4-3.

afd. dames: Sv. Ratti l - Oeken l 4-3;
Sv. Ratti 2 vrij

Programma Sv. Ratti
Afd. zaterdag Sv. Ratti l vrij; Sv. Ratti
2- D.Z.C. 4; Sv. Ratti 3 - E. G. V.V. 2
Afd. jeugd: Sv. Ratti Al vrij; sp.
Lochem B2 - Sv. Ratti BI; Sv. Ratti cl -
sp. Lochem C2.

Afd. zondag: Warnsveldse Boys l - Sv.
Ratti 1; Dierense Boys 5 - Sv. Ratti 2;
Sv. Ratti 3 - De Hoven 7.
afd. dames: Puck 2 - Sv. Ratti 1;
Rietmolen l - Sv. Ratti 2.

Sv. Ratti l - sp. Eefde 4 afd. zaterdag
3-0
Sv. Ratti werd in staat gesteld, na de
nederlaag van vorige week, om tegen
Eefde tot volle winst te komen. Deze
wedstrijd werd uitstekend geleid door
scheidsrechter Vos uit Lochem. De
nieuwe bal, die beschikbaar was gesteld
door de sportzaak Harbach uit Zutphen,
was maar nauwelijks afgetrapt of werd
door H. Eggink, dor een verdedigings-
fout van sp. Eefde in de touwen gejaagd
1-0. Sv. Ratti bleef druk uitoefenen op
het doel van sp. Eefde. Sp. Eefde moest
aan de noodrem trekken, door een Ratti
speler binnen de 16 meter onderuit te
halen, de toegekende strafschop werd
door W. Berenpas feilloos benut 2-0.

Sv. Ratti leek regelrecht naar een grote
overwinning te lopen, want het was weer
H. Eggink die enkele spelers omspeelde
en van zo'n 20 meter onhoudbaar
inschoot dat betekende 3-0 voor Sv.
Ratti dit was tevens de ruststand. De
tweede helft was het een heel ander spel-
beeld, de gasten gingen de buitenspelval
hanteren, en daar trapte Sv. Ratti keer
op keer in. Sp. Eefde ging harder
spelen, zodat de tweede helft weinig of
geen kansen meer werden verkregen.
Daarom was de tweede helft het aankij-
ken niet waard, door deze uitslag heeft
Sv. Ratti zijn zelfvertrouwen weer gekre-
gen en blijven zo de kop van de ranglijst
aanvoeren.

slechtering op. Bovendien begreep de
Edese ploeg, dat men moest oppassen.
Dash kon evenwel het intiatief behouden
en ook deze set op haar naam schrijven.
Hierdoor kon Dash een stukje op de
ranglijst stijgen. Ook mag deze over-
winning vertrouwen geven voor de wed-
strijd van aanstaande zaterdag in de
sportzaal van Vorden waar de dames-
ploeg uit Winterswijk op bezoek komt.

De heren zijn nog niet op dreef.
Zowel de uitwedstrijd van afgelopen
donderdag tegen het uit de 3e divisie
gedegradeerde V en K uit Twello als de
thuiswedstrijd van afgelopen maandag-
avond in Vorden gespeelde wedstrijd
tegen SVS 2 uit Schalkhaar bracht voor
Dash de zo vurig begeerde overwinning
mee. De ploeg overtuigde zichzelf wel
regelmatig van zijn kunnen door o.a. in
beide wedstrijden een set op hun naam
te schrijven, maar vooral gebrek aan
gevarieerdheid in de aanval schiet te-
kort. De opzetten zijn dikwijls te dicht
bij het net. In verdedigend opzicht vielen
er te vaak gaten in het achterveld vooral
bij aanvallen door het midden. Toch
bestaat de indruk, dat de Dash-ploeg
door een gewijzigde opstelling met als
doel meer aanvalskracht en vooral geva-
rieerdheid meer moet kunnen bereiken.
Men heeft ook het nadeel gehad de
sterkere ploegen in het begin van de
competitie te hebben ontmoet. Beide
wedstrijden werden in het nadeel van
Dash afgesloten met 1-3.

Overige uitslagen: asp. meisjes: SVS h -
Dash d 1-2; Dash c - Hansa 3-0; Wilh. a
- Dash d 1-2; jongens asp. Dash b - SVS
b 2-1; Dash c - DVC 1-2; meisjes jun.
Dash - SVS c 3-0; heren Dash 2 - Hansa
6 3-0; Dash 3 - Hansa 7 3-0; dames Dash
2 - DVO 2 1-2; Dash 5 - Hansa 6 3-0.

Programma: 2-11 Twello: meisjes jun.
Isala - Dash; 4 - 1 1 Hengelo: jongens
asp. WIK - Dash c; 4-11 Warnsveld:
dames Bruvoc 3 - Dash 4; 4-11; Vorden:
dames Dash l - WIVOC (Nat. Comp.);
6-11 Zutphen: meisjes jun. Hansa c -
Dash;dames Wilh. 6 - Dash 5; Wilh 4 -
Dash 4; 6-11 Vorden: heren Dash 4 -
Dash 3; dames Dash 6 - DVO 4.

Dames van Vorden gelyk tegen OKK
[Eerbeek |
In een aantrekkelijke wedstrijd hebben
de dames van OKK uit Eerbeek en
Vorden de punten gedeeld 2-2. In het
begin waren de dames uit Eerbeek beter.
In de eerste periode werd het 1-0,
waarna de voorsprong in de tweede helft
tot 2-0 werd verhoogd. Vorden liet het
hier niet bij zitten en via treffers van
Anneke Sikkens en Jet Smit werd de
eindstand 2-2 bereikt.

Dammen

Waterpolo

Na de thee nam Ratti het initiatief en
kreeg een aantal opgelegde kansen. Er
werd evenwel te slecht geschoten, terwijl
ook de Hoenderlose doelman en de
verdediging zeer goed op dreef bleken.
Bij Ratti verdween J. Schoenaker van
het veld en werd vervangen door R.
Eykelkamp. Hoewel de Vordenaren ze-
ker niet minder waren in het veld, vielen
de doelpunten aan de andere kant. Door
keer op keer een doorbraak te forceren
wist Beatrix nog viermaal de bal achter
doelman Sommers in het net te depo-
neren: 5-0. Een geflatteerde uitslag voor
Ratti, daar de groenwitten zeker niet de
mindere waren in het veld.

Dames van Dash boeken belangrijke
overwinning.
Het Ie damesteam van Dash ging
afgelopen zaterdag op bezoek bij 'Ree-
horst' in Ede. Dash begon goed, zodat
de Ie set "gepakt" kon worden. De 2e
set gaf een inzinking te zien en moest
aan "Reehorst" worden gelaten. Daarna
kon Dash zich ontplooien en liepen
de aanvallen beter. Men ontdekte de
zwakke plekken van de tegenstandster
en de dames bouwden gevarieerd aan-
valsspel op o.a. door middel van aanval-
len van achter de 3 meter lijn. Een en
ander had tot gevolg, dat de 3e set in
hun voordeel kon worden afgesloten. In
de 4e set strad weer even een ver-

Vorden kansloos tegen ZVV [Vaassen]
De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond de uitwedstrijd tegen ZVV uit
Vaassen verdiend met 9-5 verloren. In
deze doelpunten wedstrijd speelde de
thuisclub niet alleen sneller maar wisten
bovendien beter met de kansen om te
springen. Nadat ZVV in de eerste
periode een 1-0 voorsprong had geno-
men zorgde Arjan Mengerink voor 1-1.
In de tweede periode was ZVV duidelijk
beter en scoorde driemaal.

In de derde periode beet Vorden goed
terug. Eerst werd het 4-2 door Arjan
Mengerink, daarna liep Vaassen uit tot
6-2 waarna Han Hazekamp en Arjan
Mengerink de stand op 6-4 brachten. In
de laatste periode wederom een schot-
vaardiger ZVV. Nadat de voorsprong tot
9-4 was uitgebouwd bepaalde Menge-
rink de eindstand op 9-5.

Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Hoenink
- ter Beest 1-1; Wansink - Wiersma 0-2;
Breuker - A. Graaskamp 2-0; Esselink -
H. Graaskamp 0-2; Rossel - Wesselink
0-2.

Bij de jeugd werden de volgende wed-
strijden gespeeld: A. Klaassen - L.
Stokkers 0-2; E. Jansen - G. Brummel-
man 0-2; J. Dijk - E. Brummelman 2-0;
R. Jansen - G. Brinkman 0-2; H. Dijk -
R. Buien 0-2; A. Plijter - H. v.d. Kamer
0-2; M. Bulten - M. Rietman 0-2; P.
Eckringa - J. Eggink 2-0; L. Stokkers -
H. Hoekman 0-2; N. de Klerk - R.
Bruinsma 2*0; M. Bulten - J. v.d.
Kamer 2-0; R. Brummelman - R. Jansen
2-0; J. Eggink - J. Dijk 0-2; L. Stokkers -
E. Bruinsma 1-1; A. Klaassen - H.
Hoekman 0-2; N. de Klerk - W.
Rietman 0-2; H. Vreeman - J. v.d.
Kamer 2-0; G. Brummelman - R.
Brummelman 2-0; B. de Jonge - H. Dijk
0-2; B. Voortman - E. Brummelman
0-2; G. Brinkman - A. Plijter 0-2; E.
Bruinsma - A. Klaassen 2-0; J. Dijk - J.
Eggink 0-2; E. Jansen - R. Bulten 0-2;
R. Jansen - L. Stokkers 1-1; H. Hoek-
man - M. Bulten 0-2; D. Hoekman - M.
Bulten 0-2; E. Brummelman - R. Jansen
2-0; N. de Klerk - J. Eggink 2-0; B.
Voortman - W. Rietman 0-2; H. Hoek-
man - H. Dijk 2-0; P. Eckringa - J. v.d.
Kamer 2-0; E. Bruinsma - B. de Jonge
2-0; R. Bruinsma - H. Vreeman 0-2; R.
Brummelman - A. Plijter 2-0.

Vordense dammers behaalden volle buit
Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV kreeg dit weekend bezoek
van DCL 3 uit Lent. De thuisclub
behaalde de kleinst mogelijke zege 11-9.
De individuele uitslagen waren: Groten-
huis - Oosterwijk 1-1; Ruesink - Barten
2-0; Masselink - Bronswijk 1-1; Wassink
- Roeleven 1-1; Slutter - v.d. Hof, 0-2;
Nijenhuis - L. Geurts 1-1; Lankhaar -
G. Geurts 2-0; KI. Kranenbarg - ter
Hoedt 1-1; Dimmendaal - Polman 1-1;
Boudri - Disveld 1-1.

VADAC l uit Varsseveld kon het tegen
DCV 2 niet bolwerken en verloor met
13-7. De gedetailleerde uitslagen waren:
J. Seinhorst - S. Wiersma 1-1; Vrieze -
Breuker 1-1; Bruggink - Graaskamp
0-2; B. Wassink - Wentink 2-0; D.
Wassink - Esselink 1-1; Seinhorst -
Hoenink 0-2; Wisselink - ter Beest 0-2;
Rougoor - Hulshof 1-1; Arendsen -
Sloetjes 0-2; Nahuis - Wansink 1-1.

November
3 Jong Gelre: Propagandafeestavond
4 Idem
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

11 Oliebollenaktie voetbalver. Vorden
14 Bejaardensoos
16 Tafeltennis bij Schoenaker

Jong Gelre: Tafeltennis bij Schoen-
aker.

21 K.P.O.
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
24 Jong Gelre: Ledenvergadering
25 Vogeltentoonstelling "De Vogel-

vriend" zaal Schoenaker
26 Idem
28 Bejaardensoos
30 Jong Gelre: Sport- en Spelavond bij

Schoenaker
28 Bejaardensoos

Laat kinderden
veilig fietsen

In een land als Nederland, waar de fiets
zo populair is, bezit vrijwel ieder kind
een fiets. Een eigen fiets is bij ons voor
ieder kind een vanzelfsprekendheid. Een
nieuwe fiets is voor kinderden dan ook
een traditioneel geschenk en als die fiets
niet als cadeau te verwachten is, wordt
door kinderen het spaargeld benut om
zelf een fiets te kopen. Dat wordt onder
meer bevestigd door een onderzoek dat
enkele jaren geleden werd ingesteld naar
de besteding van spaargeld door jonge-
ren. Sparen voor een fiets bleek daarbij
hoog genoteerd te staan. Het eerste
eigen fietsje is in de meeste gevallen een
driewieler; meer speelgoed dan echte
fiets en er wordt dan ook allereerst mee
binnenshuis gefietst. Het kind raakt
hierdoor al vertrouwd met de fiets. Dan
komt al gauw een tweewielertje aan bod,
met of zonder extra steunwielen. Die
laatste gaan er gauw af. De fiets-hoogte-
eisen groeien mee met het kind totdat ze
zo omstreeks een jaar of veertien, toe
zijn aan de fiets die ook door volwas-
senen wordt gebruikt. Het van jongsaf-
aan omgaan met de fiets is belangrijk,
het kind raakt spelenderwijs vertrouwd-
heid met het vervoermiddel is gunstig
voor de veiligheid in het gebruik. Toch is
het met die veiligheid in het verkeer niet
zo goed gesteld. Ongevalsstatistieken
leren ons dat fietsende kinderen nogal
eens slachtoffer in het verkeer worden.

Dat is natuurlijk niet los t e zien van een
bij kinderen voorkomende grotere alge-
mene ongevalsaffiniteit.

Veilig fietsen moet worden geleerd
Juist omdat kinderen in het verkeer
kwetsbaar blijken te zijn, moet aan hun
veiligheid op de weg veel aandacht
worden besteed. Afgezien van noodzake-
lijk te achten verkeerstechnische voor-
zieningen - die doorgaans op de veilig-
heid van alle fietsers betrekking zullen
hebben - is er in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van ouders en op-
voeders. Zij moeten erop toezien dat het

kind in het verkeer zich zo veilig moge-
lijk gedraagt. Daarbij gaat het globaal
gezien om twee zaken: opvoeding tot
juist verkeersgedrag én het gebruik van
een veilige fiets. Juist verkeersgedrag
moet worden geleerd. Dat vraagt in de
eerste plaats fietsvaardigheid. Stuur
kinderen niet zo maar met de fiets het
verkeer in. Vergeet daarbij ook niet dat
het kind aan een nieuwe fiets, meestal
Tassen enz. moeten op de fiets immers
degelijk worden bevestigd. Een van de
bagagedrager glijdende tas, brengt de
fiets uit het evenwicht. Tot de meest
voorkomende fouten die fietsers in het
verkeer maken, behoren o.a. niet vol-
doende rechts houden; met z'n tweeën of
zelfs met z'n drieën (altijd verboden)
nasst elkaar rijden, waar dit in verband
met het andere verkeer gevaarlijk is;
door rood stoplicht rijden; niet tijdig of
in het geheel niet duidelijk aangeven
wanneer van richting wordt veranderd;
plotseling stoppen (zonder dit aan te
geven) en kruisen van een zebrapad als
voetgangers oversteken of willen gaan
oversteken.
Om een paar voorbeelden te geven. Het
is gevaarlijk om op een fiets een lange
das te dragen die over de schouders
wordt geslagen. Als de uiteinden van
zo'n ellenlange das tussen de spaken van
het achterwiel raken, is de ramp vaak
niet te overzien. Zit er een snelbinder op
de bagagedrager en zo ja, is de klem-
kracht nog voldoende. Vaker vervangen!
wat hoog gekozen, moet wennen. Eerst
onder toezicht oefenen en daarbij goed
opletten dat het kind met het produkt
fiets zorgvuldig omgaat. Dat vraag niet
veel tijd. Daarnaast zal het kind ver-
trouwd moeten raken met het verkeer en
hoe in wisselende situaties moet worden
gereageerd. Daartoe is het nodig om
samen met het kind wat te gaan fietsen
en geleidelijk aan ook moeilijke situaties
op te zoeken. Het kind ervaart dan hoe
het in het verkeer moet meedraaien. Dat
hierbij steeds een desnoods overdreven
goed voorbeeld moet worden gegeven, is
vanzelfsprekend. Het net nog even goed
de kruising nemen als het verkeerslicht
al op oranje staat, is taboe. Vertel het
kind tijdens het fietsen waarom u zo en
zo handelt en verklaar onderwijl de
betekenis van de verkeersborden en de
voorschriften die gelden of gedragingen
die zijn aan te bevelen. Wie zich wil
oriënteren over de voor fietsers geldende
verkeersborden en verkeersvoorschriften
vind een overzicht hiervan in het boekje
fiets-etiquette, dat door overmaking van
ƒ 3,60 op postgirorekening nr. 234567
kan worden aangevraagd bij de stich-
ting: fiets! in Amsterdam. Hierin staan
niet alleen alle wettelijke voorschriften
met betrekking tot de fiets vermeld,
maar worden ook allerlei tips gegeven
om juist gedrag in het verkeer te be-
vorderen. Het zijn vaak juist de kleine
dingen die extra aandacht verdienen.

Sint Nicolaaskrant 1978
In de week van 13 november a. s. verschijnt de
Sint Nicolaaskrant in Vorden, Hengelo, Steenderen,
Baak, Wichmond, Warnsveld en Almen met een oplaag
van plm. 8000 exemplaren.

Uw advertentie hiervoor gaarne
voor vrijdag 3 november a.s. in ons bezit.

Wij maken u er op attent dat de Sint Nicolaaskrant alleen voor leden van de Vordense Winkeliersvereni-
ging is, dus leden welke meedoen aan de Sint Nicolaasaktie. Een en ander in overleg met het bestuur.

De redaktie

gezond begin:
naar school
op de fiets!



nationale kollckte
l geestelijk gehandicapten
giro 1122 22 2 utrecht

Aangesloten Ouderverenigingen:
Vereniging van Ouders van Geestelijk Gehandicap-
ten <V.O.G.G.),
'Philadelphia' (prot.chr.),
'Dit Koningskind' (geref. vrijgemaakt).

Aangesloten verenigingen voor sociaal Pedago-
gische Zorg: ~
Kath. Land. Ver. v. Soc. Ped. Zorg (ver. v.d.
H. Jozef v. Cupertino),Ned. Ver. v. Soc. Ped. Zorg,
Prot. Chr. Ver. ter Bevordering v. Soc. en Ped. Zorg.

Het landelijk Kollektenbureau Zwakzinnigenzorg
is gevestigd:
Bureauschip L 5446
aan de Oude Leidseweg
t/o ingang zwembad 'Den Hommel',
Postbus 8000, 3503 RA Utrecht,
tel. 030-9421 00.

2^ Waarschuwing

De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten
wordt uitsluitend gehouden d.m.v. kollektebussen,
intekenboekjes en -lijsten, kollekte-envelopjes en
kollektebonnen, herkenbaar aan nevenstaand em-
bleem en heeft NIETS VAN DOEN met kolporte-
rende organisaties, welke voorgeven de winst op
de door hen verkochte artikelen ter beschikking te
stellen aan geestelijk en/of lichamelijk gehandi-
capten.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan hen, die deze publikatie voor hun rekening namen:

Gevraagd met spoed:

een
net meisje
van 17-21 jaar

voor de cafetaria,
van maandag t/m vrijdag

Hotel LANGELER
Spalstraat 5, Hengelo Gld. -Tel. 05753-1212

Gratis kleurenvergroting
15 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. 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 SIGAREi
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.

Te koop: Fiat 600. Bj. '71.
ƒ 250,-. Rode bromfietshelm
met zonneklep ƒ 30,-. Het
Jebbink 29, Vorden. Tel. 2585

Zojuist ontvangen:

BOERENBONT
SERVIESGOED
tegen zeer speciale prijzen
Zolang de voorraad strekt.

DRAAYER'S SHOP CENTRUM
Raadhuisstraat 2, Vorden - Tel. 05752-2124 Ruime parkeergelegenheid

Extra voordelige
aanbiedingen
Harde spruiten 1 kilo 98

Cox 'd Orange 3 kilo 198

Rozaki Druiven 1 kilo.. . 249

Maandag t/m woensdag

Uien 2 kilo.. 98
Weekende boeket gemengd 495

HET ADRES VOOR
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Adverteer in
het weekblad Contact
want adverteren
doet verkopen!

Jonge mode van

Veel ruimte
en plooien in
deze
losgebreide
colpull over.
Structuurgebreid
in prachtige
herfsttinten.

Helemaal nieuw in
bonneterie is
het pierrot
kraagje met
ingeregen koordje
Twee lagen,
zeer los en
licht gebreid.

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSCWEG TEL 05752 1514

Ontbijt
met Brood

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

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 11A jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiabedrijf *

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