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Vrouwenclub
Medler zag dia's van
oud-Vorden

De Vrouwenclub Medler hield in het
kader van het winterprogramma een
zeer druk bezochte avond in het club-
huis van de Touwtrekvereniging Vorden
op het Medler. Voorzitster mevrouw J.
Fokkink-Wensink heette in het bijzon-
der welkom de heer G. Eskes. Deze
vertoonde hierna een serie van 140
kleurendia's over oud-Vorden, allen
zelfgemaakte opnamen in het verleden
en/of van foto's. Hij nam de dames mee
naar de bloeiende tuinen en parken van
de Vordense kastelen, had kiekjes van
de hotels Bakker - vroeger Ensink - en
Brandenbarg, de oude Dorpsstraat,
boerderij Lindenschot in het Mossel en
allerlei andere aardige herinneringen.

Ook door hem zelf bijgehouden plak-
boeken met fotomateriaal rouleerden
onder de dames en riepen vele oude
herinneringen op. De voorzitster dankte
hem voor de boeiende avond en bood een
kleine attentie aan. Op dinsdag 13
november komt dierenarts Snijders uit
Ruurloeen avond verzorgen over de ver-
zorging van kleine huisdieren en op 21
november gaat men naar zaal Schoen-
aker.

Samen met de KPO-afdeling
De spelers van Jong Gelre: zittend van links naar rechts: Elsbeth Regelink-Broekgaarden, Absie Gotink, Wilma Leunk, Ans aldaar wordt een avond verzorgd door
Ruessink, Ria Keunen, grimeuse Joke Koskamp. Staand idem: Han Pelgrum, Gerrit bouwmeester, Dick Regelink, Henk bakker P. van Asselt over brood, banket
Broekgaarden, Rinus Pelgrum, Henk Tjoonk, regisseur Evert Klumper, souffleur Henk Ruessink. en?-

Feestavond Jong Gelre, GmvL en Plattelandsvrouwen trok
ruim 600 toeschouwers

"Die donderse pielenden toch". En wanneer Harm naor het darp geet motte mien
tabak zonder dikköppe met brengen." Het waren enkele door Grootvader
Rengerink [voortreffelijk gespeeld door Rinus Pelgrum] gebezigde uitdrukkingen
die er bij het publiek ingingen als koek. Je het toneelstuk van Herman van Velzen,
"Den Olden Beernschot" viel in zijn totaliteit in goede aarde.

Tweemaal een tjokvolle zaal in het
dorpscentrum tijdens de jaarlijkse feest-
avonden van de afdelingen Vorden van
Jong Gelre, GmvL en Plattelandsvrou-
wen. Dat betekent ruim 600 toeschou-
wers, een beroepsgezelschap zou er
jaloers op worden. Zoals te doen ge-
bruikelijk werd de feestavond de eerste
avond verzorgd door "De Gelderse" en
de Plattelandsvrouwen. De opbrengst
van de verloting liet men ten goede
komen aan de Kerstmiddag voor de
bejaarden. Zaterdagavond stond geheel
in het teken van Jong Gelre. Voorzitter
Dick Regelink nam de gelegenheid te
baat om de gebeurtenissen van Jong
Gelre uit het afgelopen jaar de revue te
laten passeren en te wijzen op de vele
aktiviteiten die Jong Gelre ontplooit. Hij
was uitermate verheugd dat het ledental
met 30 procent is uitgebreid. Een van de
hoogtepunten uit het afgelopen vereni-
gingsjaar was wel de eerste prijs die
Jong Gelre behaalde tijdens de lorry-
wedstrijden die ter gelegenheid van het
100 jarig bestaan van de spoorlijn Zut-
phen-Winterswijk in laatsgenoemde
plaats werd gehouden.

Na de officiële opening (vrijdagavond
werd dit verzorgd door de heer A. G.
Mennink, voorzitter GmvL) werd door
de leden van Jong Gelre het toneelstuk
"Den Olden Beernschot" opgevoerd.

Onder regie van Evert Klumper bezorg-
de met het publiek een paar genoeglijke
uurtjes. Het stuk draaide om de boerde-
rij "Den Olden Beernschot". Een boer-
derij die zwaar in de schulden zat en
toen molenaar Dalberg (Henk Tjoonk)
geen meel meer wenste te leveren aan
Harm Rengerink was men in de boer-
derij de wanhoop nabij. In de keuken
speelden zich dan ook trieste en drama-
tische gebeurtenissen af. Voortreffelijk
gespeeld door resp. Elsbeth Regelink en
Absie Gotink bespraken dochter Mina
en de boerin de problemen.

Henk Broekgaarden gaf de rol van de
vertwijfelde vader Harm goede gestalte.
Terwijl ook Dick Regelink als zoon
Gerrit goed uit de verf kwam. Kostelijk
waren de momenten wanneer opa (zo
doof als een kwartel) met zijn pielenden
en tabak op de proppen kwam en wan-
neer hij maar niet kon begrijpen dat er
een raar wief onder de nötteboom lag.

Verdere medespelenden in dit stuk, dat
toch wel een happy-end had, waren Han
Pelgrum, Ans Ruesink, Wilma Leunk,
Gerrit Bouwmeester en Ria Keunen.

Sommigen van hen in een dubbelrol. De
grimering werd verzorgd door Joke Kos-
kamp. Voor decor en zaalversiering
"tekende" Jong Gelre, terwijl Henk
Ruesink de rol van souffleur was toebe-
deeld.

Feestelijke jaarvergadering
Algttnene Bond van
Amtflfenaren

Dhr. A. Turfboer en
H. Doornink gehuldigd
Tydens de goed bezochte ledenvergadering van de algemene Bond van Ambte-
naren Vorden/Hengelo werd medegedeeld dat het ledental van de afdeling met 25
procent is toegenomen. Voorzitter A. Ploeger, herinnerde eraan dat als gevolg van
de toenemende werkloosheid de mensen naar meer zekerheid streven. Dit komt tot
uiting in de groei van de afdeling.

Verder werd ingegaan op de huidige
stand van zaken bij de gemeenten
Hengelo en Vorden, bejaardencentrum
"De Bleyke" en de Stichting Maat-
schappelijke Dienstverlening "De
Graafschap Zuid". De distriktsbestuur-
der de heer Bekker gaf daarna de
gevolgen aan van het aannemen van
bestek '81 door dit kabinet. Hij wees
o.a. op onevenredige verdeling van
lasten: de zwaarste lasten op de lichtste
schouder (verlaging sociale uitkering)
i.p.v. de zwaarste lasten op de zwaarste
schouders. Bij de bestuursverkiezing
trad sekretaris A. Turfboer, na ongeveer
20 jaar trouwe dienst af wegen het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. Voorzitter Ploeger sprak een
bijzonder woord van dank tot de schei-
dende sekretaris voor het vele en vaak
moeilijke werk dat hij in deze periode
verricht heeft. Namens het afdelings-

bestuur werd hem een cadeau aangebo-
den. Tevens werd de heer H. Doornink
gehuldigd voor het 40-jarig lidmaat-
schap van het N.V.V. Aan hem werd de
gouden bondsspeld uitgereikt.
De heer Bekker ging daarna nog nader
in op het afscheid van de heer Turfboer.
Wat hem bijzonder had getroffen was de
grote verscheidenheid van werkzaamhe-
den die de heer Turfboer gedurende zijn
arbeidszame leven heeft verricht. Verder
dankte hij de heer Turfboer voor zijn
inzet en bood hem namens het hoofd-
bestuur een week vakantie aan. In zijn
dankwoord zei de heer Turfboer bijzon-
der verrast te zijn door al deze cadeaux.
Hij wilde ook in de toekomst niet aan de
kant blijven zitten. De heer G. Wullink
werd hierna tot sekretaris gekozen. Na
de pauze werd er met veel animo meege-
daan aan de Bingo waarbij vele prijzen
te vergeven waren.

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 -15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Brandmelding'
Donderdag 26 oktober is het nieuwe
brandweer-alarmnummer ingegaan. U
kunt een brand nu telefonisch melden
onder nummer 2222, zonder een net-
nummer te draaien.
Hiervoor is in de gemeente Vorden huis
aan huis een bericht bezorgd, waarin
een telefoonsticker is opgenomen. Daar
op enkele kaarten de tekst niet volledig
is overgekomen, volgt hierna het betref-
fende bericht:

"In het kader van de regionale brand-
weersamenwerking in het gewest Mid-
den-1 Jssel zal de brandalarmering voor
Vorden vanaf 26 oktober 1978 geschie-
den via een z.g. buitennetlijn-aanslui-
ting naar de centrale post in Deventer.

Vanaf die datum hoeft bij brand geen
kengetal meer te worden gedraaid,
maar alleen het nummer: 2222.
Het alarmnummer is hieronder in de
cirkel vermeld. Deze cirkel kunt u op uw
telefoontoestel bevestigen door eerst de
pastic schijf er (b.v. met een mesje) af te
wippen. Herplaatsen kan door eenvou-
dig aandrukken geschieden.

Bij brand wordt u verzocht de plaats van
de brand zo nauwkeurig mogelijk op te
geven. Wilt u de hoorn pas op de haak
leggen als de centralist te kennen geeft
dat hij voldoende gegevens heeft ont-
vangen?

De burgemeester van Vorden."

Degenen die het bovengenoemd bericht

Vorden
Brandalarm

2222
b.g.g. 05700-13333

Politie
1230

's nachts'en b.g.g.
055-264455

niet heeft bereikt of die een extra
telefoonsticker wensen te ontvangen
kunnen, zolang de voorraad strekt, nog
exemplaren vragen op het bureau ge-
meentewerken, de Horsterkamp 12 te
Vorden.

Hout in de bermen.
Het blijkt dat diverse eigenaren hout in
de bermen langs verharde en onverharde
wegen leggen en/of opstapelen. Dit
levert gevaar op voor het verkeer en het
is niet toegestaan volgens artikel 141 van
de Algemene Politieverordening. Het
gemeentebestuur van Vorden wil bij
deze de belanghebbenden waarschuwen,
dat bij aantreffen van hout in de bermen
procesverbaal zal worden opgemaakt.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

"Kerkegeld voor geweld?"
Over dit vreemde onderwerp wordt op
dinsdag 14 november 's avonds 8 uur een
bijzondere samenkomst gehouden in
"de Voorde". Natuurlijk wordt er geen
cent en geen gulden van wat men in het
kerkezakje stopt aangewend voor het
gebruiken van geweld. Evenmin wordt
een deel van de bijdrage aan de landelij-
ke kerk in Nederland gebruikt voor
steun aan fondsen van de wereldraad
van kerken. Maar het gaat om de vraag:
wie aan die fondsen, met name aan het
fonds tot bestrijding van het racisme,
bijdraagt - heeft die ook zekerheid, dat
zijn bijdrage voor vreedzame doeleinden
wordt besteed?

Anders gezegd: het gaat over de vraag,
wat de wereldraad eigenlijk doet? Ver-
dient die onze steun? Of moeten we er
ons van distantiëren? Dit onderwerp
wordt op een bijzondere avond, belegd
door de Hervormde gemeente te Vorden,
ingeleid door mevr. Dr. M. C. Jonge-
ling, predikante te Epse. Zij zal ook
ingaan op de vraag, of de hulpverlening
door de wereldraad, speciaal via het
anti-racisme-fonds, er wel goed aan
doet, partij te kiezen voor hen, die om
hun huidskleur onderdrukt worden?
Leidt dit niet tot politieke stellingname?
En is de wereldraad niet wat lichtvaardig
en ondoordacht te werk gegaan?

Ogenschijnlijk is dit een onderwerp, dat
alleen insiders interesseert. Maar in
werkelijkheid gaat het om de vraag, of
het dienen van de kerken in naam van
het Evangelie ook sociale en politieke
konsekwenties heeft? Ieder die hiervoor
belangstelling heeft, is op deze avond
van harte welkom. A.s dinsdag 20.00
uur in "De Voorde".

Aktie voor Trix
Op vrijdagavond 17 en zaterdagavond
18 november is er een bazar voor het
werk van zuster Trix van Kuik in Ethio-
pië, in "de Voorde". De voorberei-
dingen hiervoor zijn in volle gang. Van
heel velen wordt medewerking verwacht.
Wie iets voor de bazar beschikbaar wil
stellen, bijv. handwerken, speelgoed,
kerstkaarten etc. kan dit op zaterdag 11
november tussen 11 en 12 uur inleveren
in "de Voorde", Kerkstraat 15. Gebak
e.d. kan worden bezorgd op vrijdag-
middag 17 november tussen 16.00 en
18.00 uur. Het aktiecomité rekent op uw
hulp.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Elisabeth Maria Koster.

Gehuwd: W. Popkes en C.J.W. Vree-
man; R. G. Gottschalk en W. Sans; g.J.
Beek en H. A. Bouwmeester.

Overleden: B. E. Janssen - Wevers, oud
88 jaar.

erkdiensten

Oecumenisch Avondgebed op vrijdag
3 november '78 in de hervormde kerk
te Vorden.

HERVORMDE KERK VORDEN

zondag 12 november 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur Ds. J.R. Zijlstra; kinderne-
vendienst; 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; woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN

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

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

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. A. M. Stipdonk, Varsseveld 08352-
2220; Scheepmaker, Ruurlo 05735-1402

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 Groot bod, 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

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.



SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Blij berichten wij de geboorte
van onze dochter

FKMKE
Marian en Willy
Heusinkveld

H. K. v. Gelreweg 3
7251 XK Vorden

Hartelijk dank aan allen die
hun belangstelling getoond bij
ons huwelijk.

Hans en Joke
Kolenbrander-Rreukink

Christinastraat 15, Silvolde

Afwezig
'N. J. EDENS

Tandarts
Donderdag 16 en

vrijdag 17 november
Voor spoedgevallen tandarts
W. F. Haccou, Pr. Bernhard-
weg3,Tel. 1908.

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor l morgen in de
week.
Mevr. Funke, Het Hoge 54.

B.z.a.: Meisje 17 jaar voor
zaterdag(morgen) en event.
enkele uren per week, voor
hulp in de huishouding. Liefst
bij kleine kinderen of anders
in winkel. Brieven onder no
36-1.

Te koop: witte Wyandot krie-
len en boerenkool koppen.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 05752-
1498.

NIEUW:
TURKO PUNTEN

Banketbakkerij
J. Wiekart

Fongers fietsen Fongers fiet-
sen Fongers fietsen. In alle
prijsklassen.
Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist.

Te koop: 3 paar luidspreker-
boxen, 70-50 en 35 W. mu-
ziekverm. t.e.a.b. 's Avonds
tussen 6-7 uur: W. BesseHnk,
p.a. Berendsen, Hert. K. v.
Gelreweg 13, Vorden. Tel.
05752-2679.
Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

De mais eraf, de woeler erin.
Bij ons woelers 70 cm diep a
ƒ475,- cont. afgeh. incl. btw.
SEEGERS, Drempt.
Tel. 08334-2722.

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

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

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

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

Te koop: een oliekachel voor
c.v.
H. Kappert, Ruurloseweg 87,
Gem. Vorden.

Te koop: Slachtkippen.
Bargeman, Strodijk l,
Vorden.

Voor Vorden gevraagd:
agent-bezorger voor IJssel-
express en folders. Melden bij
D. van der Meulen, Bevrij-
dingsstraat 82, Doetinchem.
Tel. 08340-26896.

Te koop: kinderfiets met step-
wielen en zijwielen en step op
luchtbanden. Tel. 2521.

Te koop: l paar meisjeslaar-
zen kleine brique. Maat 36. l
meisjesjas donkerblauw maat
140. 2 paar voetbalschoenen
maat 31-33.
De Steege 15

Gratis af te halen: puin.
Weigraven, Hoetinkhof 3,
Vorden.

Inplaats van kaarten

ANNIE SCHOENAKER
en
JAN WALTMANS

gaan trouwen op zaterdag 18 novem-
ber a.s. om 14.00 uur in de St. Antoni-
us van Paduakerk te Kranenburg.

Mede namens Margaret, Petra en Mieke nodigen wij
U uit voor de receptie van 19.00 tot 21.30 uur in Café
Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Kranenburg, gemeen-
te Vorden.

U bent altijd welkom op de Beethovenstraat 4 te
Oirsbeek.

GEKARD VAN DER LAAN
en
BETSIE BARGEMAN

gaan trouwen op 24 november a.s. om
11.30 uur in het Stadhuis aan de Groen-
markt te Den Haag.

De kerkelijke inzegening is om 15.00uur
in de H. Teresia van Avila kerk aan het
Westeinde door Pater C. Schonk.

Receptie is van 17.00 tot 18.30 uur in Restaurant „de
Wildhoef", Evert Wytemaweg 5 te Den Haag.

Den Haag, november 1978
Watervlierstraat 35

Op zondag 12 november a.s. zijn we 25 jaar getrouwd.

Joh. KLEIN TIESSINK
R. KLEIN TIESSINK-NIJLAND

We hopen dit te vieren op 24 november a.s.

Receptie om 19.30 in Hotel Langeler te Hengelo (Gld)

Vorden, november 1978
Almenseweg 54

Vrijdag 10 november hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

R. ZWEVERINK
H. J. ZWEVERINK-ZIEVERINK

lekink 8, Hengelo (G.)

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.00 uur in
Hotel Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo (Gld.)

Inplaats van kaarten

Door Uw aller toedoen is ons uitgestelde 40-jarig
huwelijksfeest een zeer goede dag voor ons geworden.

Samen met onze kinderen en kleinkinderen danken
wij U voor de bloemen, kaarten, cadeau's, maar
vooral voor uw komst naar Ingen.

W. H. RUITERKAMP
A. C. RUITERKAMP-PELLENBERG

Ingen, 6 november 1978
Dr. A. R. Holplein 26

Hartelijk dank aan allen voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken, die wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het was voor ons een onvergetelijke dag!

H. BOUWMEESTER
en
G. BOUWMEESTER-PARDIJS

Vorden, november 1978
'' Nieuw-Rikkenberg''

-~

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

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
reeds vanaf 399,-

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 -VORDEN - Tel. 05752-1385

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van
de heer G. A. Rossel, Deldenseweg 6 te Vorden, een
verzoek is ingekomen met betrekking tot de plaatsing
op het perceel Deldenseweg 6, alhier, van een sta-
caravan, in afwachting van het gereedkomen van een
door hem te (doen) bouwen tweede bedrijfswoning
op genoemd perceel.

Plaatsen van bedoelde stacaravan, die strekt ter voor-
ziening in een tijdelijke behoefte, kan slechts gereali-
seerd worden door het verlenen van vrijstelling als
bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze
vrijstelling te verlenen tot l september 1980 of zoveel
korter als nodig is ter realisering van bovenbedoelde
tweede bedrijfswoning.

De bouw- en situatietekening ligt vanaf 9 november
1978 gedurende veertien dagen voor een ieder ter
gemeentesecretarie ter inzage.

De rechthebbenden op aangrenzende en nabij gelegen
gronden, kunnen gedurende bovengenoemde veertien
dagen schriftelijk bezwaren indienen tegen het verle-
nen van vrijstelling bij burgemeester en wethouders.

Vorden, l november 1978.

de burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink.

Kath.

AVs de dag
uw kind f jaar tfordt. komt u
voor de belangrijke keuze te

\oon ; welke* sctoo/?
"De /o*0£*///o" k /e u Ier -

méé een enthousiast
iea/n. probeert een soepele,
loorgaonde l fin te brengen
on kleuterklassen tot hei eind

Yon de &0J/JJC/700/
Wit u nadere informatie,

dan tigt er een vchoolgidtje voor
u klaar.

^top gervst ome school
eens binnen; tot 5 uur zijn olie
leerkrachten elke dag aanwezig,

/nfor matte en lof aanmeld ing
voo k/euter* en leerlingen kon
ook per telefoon -*• 2vs*o. Onze
school staat ook open voor niet-
katholieken.

MARATHOH
SCHOENFABRIEK B.V.

WAALWIJK

da's klasse van nature!
VERKRIJGBAAR BIJ

WUI NK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342

winkel
is vanaf 1 november j.l.

geopend:
MAANDAG

van 8.30 -12.30 en van 13.30 -18.00 uur

DINSDAG
van 8.30 -12.30 en van 13.30 -18.00 uur

WOENSDAG
van 8.30 -12.30 / 's middags gesloten

DONDERDAG
van 8.30 -12.30 en van 13.30 -18.00 uur

VRIJDAG
van 8.30 -12.30 en van 13.30 - 20.00 uur

ZATERDAG
van 8.30 -13.30 / 's middags gesloten.

Onze landbouwwinkel
annex kruidenierswinkel

aan de Ruurloseweg 120 is geopend:
MAANDAG

van 8.00 -12.00 en van 13.00 -17.15 uur

DINSDAG
van 8.00-12.00 en van 13.00-17.15 uur

WOENSDAG
van 8.00 -12.00 's middags gesloten

DONDERDAG
van 8.00 -12.00 en van 13.00 -17.15 uur

VRIJDAG
van 8.00 -12.00 en van 13.00 -17.15 uur

(geen koopavond)
ZATERDAG

van 8.30 -12.30 - 's middags gesloten

V.L.C. „De Graafschap", g.a.
Hengelo: Spalstraat 37 — Ruurlo: Stationstraat 12

Vorden: Stationsweg 20

KOM WERKEN IN ONS JONGE TEAM!
Wij hebben plaats voor:

bankwerkers
en lassers
liefst met ervaring

Sollicitaties te richten aan:

WOLBRINK Stalinrichtingen
Burg. Galleestraat 23 - 7250 AB Vorden
Tel. 05752-2740 t.a.v. de heer F. Wolbrink

Zeiler Schwarze katz Liter 6,95
Chateau Place du Basque 1975

7 95Zeer mooi Bordeaux wijn ' 9^**

Haut - Lartenac 1975
Pittig Bordeaux wijntje voor maar 4,95

Gedistilleerd: siiver top gin
Jonge Florijn 12,25 Voor 12,50
Jonge Ganzeboom Kersen brandewijn
Voor 10,95 HOOGHOUDT

Voor

Beerenburg
SONNEMA . . . .

Relatie geschenken - Ruime sortering

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391



Bruinbrood van de warme bakker
Bruinbrood in verschillende soorten en variaties

zoals: - tarwe busbrood
- tarwe vloerbrood
- tarwe casinobrood

— tarwe knipbusbrood
- tarwe bollen (grofjes)
- volkoren brood
- gelders tarwebrood

— tarvo brood

BRUINBROOD
GOED VOOR U

Haal het bij

„'T WINKELTJE" in brood en banket
A. G. Schurink Burg. Galleestraat 22, Vorden - Telefoon 1877

SINT NICOLAASAKTIE
Vordense
Winkeliers Vereniging

Vanaf maandag 13 november a.s.
ontvangt u weer

bij uw aankopen bij de Vordense
Winkeliers 9
Eerste trekkingsavond:
vrijdag 17 november in 't Dorp^entrum
21 .00 uur

Totale prijzenpot ƒ10.000,-
Vroeg kopen betekent:
de meeste kans op een prijs!

Zaterdag 11 november

Prinsenbal
Karanavalsvereniging

De Deurdreajers
in residentie zaal Schoenaker
Aanvang 19.30 uur
Muziek: Prinsenkapel 'The Flamingo's"

Onder het motto:
Neet nol'n, moar deurdreajen.

RADIO TV SPECIAALZAAK

01 D NKAMP
Stationsweg 1, Vorden

Contact
Uw blad
voor het
plaatselijke
nieuws

Voor Pretty-markt, hebt u
spulletjes voor ons? geeft niet
wat het is! U doet de
zwemclüb er een plezier mee.
Bel 2523 en 't wordt elke Ie
zaterdag van de maand
gehaald.

„ Aanlokkelijkey'
jonge mode vindt u

bij Uw zaak
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor
zeiljacks, poncho's
fletscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Als u rustig
uw inkopen
wilt doen
voor de
komende
pakjesavond

EHETNU
De winkel zit barstensvol
met een enorme sortering
speelgoed, luxe-en kunst
nijverheidsartikelen.
TOT ZIENS BIJ

Koerselman
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. 05752-1364

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Informatieavond
Karnavalsoptocht 1979
DE DEURDREAJERS
De optochtkommissie belegt op

maandag 13 november om 20.00 uur
in zaal Smit een

informatie-avond
Op deze avond zal behandeld worden de organisatie van,
en deelname aan deze optocht.

Alle verenigingen, groeperingen e.d. zijn welkom.

„Het Hoge'
School met de Bijbel

Feestelijke
ouderavond
op donderdag 16 november a.s. in
het Dorpscentrum.

Aanvang 19.30 uur

De kinderen van de zesde klasverzorgen
het programma

-zang
- toneelstukjes
- musical

Ouders, leden en belangstellenden hartelijk
welkom. Toegang gratis.

Extra voordelige
aanbiedingen
1 grote Bloemkool 139

25 Mandarijnen 350

1 Kilo zoete appels 149

12 Perssinaasappels . . 269

1 bosje Orchideeën 395
HET ADRES VOOR

EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

De speculaastijd is er.
De Sint is in aantocht.

Daarom deze week:
Weekendreklame:

HANDWta»

Gevulde
speculaasstaven

Warme Bakker OPLAAT
Dorpsstraat Vorden Telefoon 1373



Donderdag 9 november 1978
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Schooljeugd plant 1500 bollen bij kasteel-raadhuis

Onder sombere weersomstandigheden,
doch minder vochtig dan tijdens het
bezoek van Hunne Koninklijke Hoog-
heden Prinses Beatrix en prins Claus,
heeft een deputatie van de leerlingen van
alle Vordense kleuter- en basisscholen
vrijdag jl. ineen recordtempo zo'n 1500
voorjaarsbloembollen aan de binnen- en
buitenzijde van de kasteelgracht en
wijdere omgeving geplant. Het was een
gift van de gezamenlijke kleuter- en
basischolen aan de gemeente Vorden.

Het was tevens de realisatie van een
voorstel van een van de hoofden der
scholen, de heer Zeevalkink. Zijn plan
dateerde van het voorjaar, toen de
bollenplanttijd reeds verstreken was.
Vandaar die actieve jeugd op een

sombere doch voor hen zo vreugdevolle
bollenplantmiddag.

Alles was "echt". De toespraak van
burgemeester Vunderink, die werkelijk
blij was met de jeugd die de eigen
omgeving verfraait, en ervan overtuigd
was dat er nu nog meer redenen
aanwezig waren om nu niet alleen een
fraai bouwwerk doch ook de omringende
bloemenpracht in het a.s. voorjaar
samen met hun ouders te komen bekij-
ken. Dan waren er de diverse gemeente-
ambtenaren, die hoewel dagelijks met
tuinwerkzaamheden belast, nu zicht-
baar opgetogen bleken over het enthou-
siasme van zelfs de kleinsten van de
kleuterscholen, die er als de kippen bij
waren om het hen voorgeprikte gaatje
met een crocusbolletje te vullen.

Binnen een uur was het karwei geklaard
en werd in aanwezigheid van de burge-
meester en diens assistenten van de
dienst gemeentewerken in de ontvangst-
ruimte van de boerderij zowel door de
jeugd als de dienst gemeentewerken, die
aanwezige kleuterleidsters en onderwij-
zend personeel een kort samenzijn ge-
houden. Een actieve gemeentebode
zorgde voor het bij kinderen en vol-
wassenen gebruikelijke glaasje limonade
of het kopje koffie, waarmee het bollen-
planten werd besloten. Alles bijeen een
loffelijk gebeuren. Slechts deze werkwij-
ze is mogelijk in staat om zinloze
vernielingen enz. tegen te gaan, omdat
ook een kind de gelukkige eigenschap
bezit, dubbel voorzichtig om te gaan met
datgene fct het zelf tot stand heeft

Wiemelink beter beveiligd worden. Ter
beoordeling van een mogelijk andere
geleiding van het verkeersaanbod in
Dorpsstraat en Zutphenseweg vindt een
verkeerstelling plaats. Zodra in Kranen-
burg de achterliggende woningbouw
gereed is gekomen, zullen daar trottoirs,
parkeerhavens en groenstroken worden
aangelegd.

Voor 1979 staat de verbetering van
wegen in de buurtschap Delden op het
programma. Gestreefd wordt hiermee in
het voorjaar te beginnen. Bovendien
komt er binnenkort een sportnota,
waarin een visie gegeven zal worden over
het te voeren beleid voor de komende
jaren.

Daling
geboortecijfer treft
Vordense scholen
De daling van het geboortecijfer in de
gemeente Vorden begint merkbaar te
worden in het onderwijs. Werden in
1972 nog 112 kinderen geboren, vorig
jaar waren dat er 78. Vooral op de
openbare kleuterschool, de nutskleuter-
school en de R K kleuterschool is,
volgens de aanbiedingsbrief bij de be-
groting 1979 van de gemeente Vorden,
het aantal kleuters afgenomen. Aan-
genomen wordt, dat het totaal aantal
kleuters voor de kleuterscholen nog
verder zal dalen. Verondersteld mag
worden dat de nutskleuterschool "De
Kroezenstulp" op l augustus 1979 een
éénmansschool zal worden. Van de twee
in het buitengebied overgebleven basis-
scholen daalt het leerlingen aantal van
de school in de Wildenborch nog steeds.
Hoogstwaarschijnlijk zal ook deze
school per l augustus 1979 een één-
mansschool worden, terwijl op datzelfde
ti jdst ip de Kranenburgschool ook een
leerkracht zal moeten offeren en twee-
mansschool gaat worden. Door het
teruglopen van het aantal leerlingen zal
er in de nutskleuterschool, de school in
de Wildenborch en de school op de
Kranenburg waarschijnlijk een lokaal
leeg komen te staan.

Karnavalsnieu ws van
„de Deurdreajers"

Het mag als bekend verondersteld worden dat met de datum "de elfde van de elf-
de" het karnavalseizoen van start gaat. Een start dat, voor wat betreft Vorden-
Kranenburg, aanvangt met de ambtsoverdracht van Prins en gevolg. In residentie
zaal Schoenaker zullen de Deurdreajers dan afscheid nemen van Prins Joan de
Eerste en zyn gevolg, maar ook de installatie meemaken van de nieuwe Prins,
waardoor aan deze avond een bgzondere waarde gehecht mag worden. Het is de
karnavalsvereniging ernst wanneer zy spreekt over een goed funktioneren van dit
festijn. Men kan dan ook verzekerd ztfn van een gezellige avond om dit 21e
karnavalsseizoen een waardige start te geven.

"Neet nöln, moar deurdreajen" is het
motto dat, bij het uitspreken ervan, bij
velen een sfeer oproept van een gradioos
feest met bruisende gezelligheid door de
kombinatie van goede muziek en sympa-
thieke mensen die op hun eigen wijze
een fijn karnaval beleven in de voorstad
van Vorden "de Kranenburg". "Neet
nöln. moar deurdreajen" een motto dat
veel gesproken zal worden tijdens het
21e jaar van ons karnaval. Normaal is
het 21e jaar een leeftijd waarop een kind
volwassen wordt, daarmee bepaalde
rechten verkrijgt en zijn ware gezicht
moet tonen. Voor ons karnaval is het
ware gezicht er altijd al geweest - het
gezicht van een spontane blijheid bij een
volwassen feest. Een persoonlijk motto:
' 'Drank is geen hinder, moar denk an de
hinder".

Met karnavalsgroeten, Prins???

Karnavalsoptocht
1979
De groep medewerkers binnen de kar-
navalsvereniging heeft zich verdeeld over
diverse kommissies. Een ervan behartigt
de zaken rondom de karnavalsoptocht.
/oals hierboven al is aangehaald zal
iemand die de leeftijd van 21 jaar
bereikt, zijn ware gezicht moeten tonen.
Al is het dan zo dat de karnavalsoptocht
deze leeftijd nog niet heeft bereikt, we
wel mogen stellen dat de kommissie er
een volwassen optocht van wil maken.
Enerzijds door een gedegen organisatie
en anderzijds een beeld gevend van wat
er op karnavalsgebied leeft onder de
Vordense bevolking. Zoals u gewend
bent geeft de kommissie gelegenheid tot
het bezoeken van een informatieavond,

welke gehouden wordt op maandag 13
november in zaal Smit. Hier zullen dan
alle aspekten van deze optocht worden
behandeld en toegelicht. Bovendien zal
er een film worden vertoond van de
optocht 1978 waardoor bepaalde ele-
menten in deze optocht in herinnering
gebracht worden.

Er is op grote schaal een uitnodiging
verzonden aan alle mogelijke verenigin-
gen, groeperingen enz. om deze avond
bij te wonen. De kommissie zal het als
een blijk van erkenning voor hun serieu-
ze aanpak zien als er massaal aan deze
uitnodiging gehoor wordt gegeven. Op
deze 13e november zullen zij van hun
kant alle mogelijke inlichtingen geven
die nodig zijn om van de karnavals-
optocht 1979 een grandioos sukses te
maken.

Vooruitzichten
gemeente Vorden vrij gunstig
Ondanks het feit, dat het gemeentebestuur van Vorden komend jaar duidelijk een
voorzichtiger financieel beleid zal moeten gaan voeren, de post onvoorzien is ruim
ee ton lager, zy'n de vooruitzichten toch nog vry gunstig. De post onvoorzien kon in
de ontwerp-begroting 1979 geraamd worden op 345.900 gulden, wat 112.800
gulden lager is dan voor dit jaar. De hogere uitgaven komen voor een belangrijk
deel op rekening van salaris kosten, verlichting en verwarming van het gemeente-
huis. Naar raming bedragen de reserves van de gemeente op l januari 1979 ruim
1.4 miljoen gulden, waarvan 147.000 gulden uit winst verkoop woningen.

Bouwaktiviteiten
Volgens de aanbiedingsbrief bij de
begroting zijn van l oktober 1977 tot l
oktober 1978 gereed gekomen voor
bewoning: 37 woningen, hoofdzakelijk
in de vrije sector. In aanbouw zijn thans
- op Hoetinkhof - 47 woningen, waarvan
29 wetwoningen. Bovendien zijn nog
acht ongesubsidieerde woningen in aan-
bouw. Het ligt in de bedoeling binnen-

kort over te gaan tot de uitgifte van
particuliere bouwterreinen in het be-
stemmingsplan Brinkerhof 2 (Hoetink-
hof). Voor 1979 komen in aanmerking
bouwkavels voor elf premiewoningen en
vier in de vrije sector. Het bestemmings-
plan Brinkerhof l is vol met de nog te
bouwen vier woningen aan de Rondweg.
Verder wordt verwacht, dat binnenkort
overeenstemming zal worden bereikt
over de ontsluiting en bebouwing van het

binnenterrein tussen Burgemeester Gal-
leestraat. Stationsweg en Insulindelaan.
Pogingen om het voormalige coöperatie-
terrein voor sociale woningbouw te
benutten zijn tot heden niet geslaagd.
Een nieuw bestemmingsplan Kranen-
burg mag de raad begin 1979 tegemoet
zien. Voorts is de stedebouwkundige
gevraagd een ontwerpuitbreidingsplan
voor die buurtschap voor te bereiden,
gebaseerd op de beperkte groeimoge-
lijkheden voor kleine kernen.

In afwachting van de resultaten van het
rapport, dat door Veilig Verkeer Vorden
is uitgebracht over de verkeersvoorzie-
ningen in de woonwijken, zullen de
speelterreinen in Brinkerhof en het

Van het bestuur van het zwembad mag
spoedig verwacht worden een verzoek
om financiële medewerking voor de
vervanging van de uit 12Ét daterende
kleedhokjes en voor de ^Kv van een
instructiebad. Ook zal de vergroting van
de speel- en ligweide nader moeten
worden bezien.

Speelterrein
Brinkerhof beveiligd
De gemeente Vorden gaat, vooruitlopen
op een advies dat uitgebracht wordt door
de stedebouwkundige en de Rijkspolitie,
binnenkort beginnen met de beveiliging
van de speelterreinen in Brinkerhof en
het Wiemelink. De beveiliging bestaat
uit het aanbrengen van een afrastering
met beplanting en de aanleg van een
trottoir en een betere beveiliging van de
toegangen naar de speelplaats. Om
erachter te komen of er eventueel een
andere regeling van het verkeer in de
Dorpsstraat en de Zutphenseweg moge-
lijk is, wordt op die plaatsen in het dorp
een verkeerstelling gehouden.

Daling aanvragen
hinderwetvergunning
Het aantal aanvragen om een Hinder-
wetsvergunning neemt steeds meer af.
Dat zegt het Vordense gemeentebestuur
in de aanbiedingsnota bij de gemeente-
begroting voor 1979. In de periode l
oktober 1977 - l oktober 1978 werden
negentien hinderwetvergunningen ver-
leend terwijl er op l oktober dit jaar nog
vier aanvragen in behandeling waren.
De daling in de aanvragen schrijven
B&W toe aan het feit dat de meeste
hindenvetplichtige (agrarische) bedrij-
ven inmiddels al een vergunning heb-
ben. Nieuwe aanvragen hangen veelal
samen met de uitbreiding van bestaande
bedrijven.

In dezelfde periode werden vijftien aan-
vragen om een kapvergunning in be-
handelinggenomen. In veertien gevallen
werd gunstig beslist voor de aanvragers,
in één geval werd een vergunning
geweigerd. Er werd toestemming ver-
leend voor het vellen van ongeveer 97
populieren, vijfentwintig beuken (met de
verplichting voor de veller om een even
groot aantal jonge beuken te herplan-
ten). tien eiken (met dezelfde her-
inplantplicht), vier berken, zestien sier-
dennen. een hectare naaldhout, drie
p la tanen , v i j f t i e n larixen en negenen-
dertig meidoornbomen. B&W lieten
zich in al die gevallen leiden door
adviezen van Staatsbosbeheer.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Um kwar oaver zeuven zatte wi'j zaoterdagaovund al in 't olde
gemeentehuus (Darpscentrum heid dat tegeswoordug). Daor
wodd'n deur Jong Gelre "Um den Olden Beernschot" opevoerd, un
stuk van Herman van Velzen, un dialectschriever den van
oorsprong uut Terborg kump. Now is Toon van de Spitsmoes zien
grootmoeder van zien moeders kante ok uut die streek afkomstug.
Vandaor dat Toon ons graag met wol hemmen um 't te zeen. D'r
wodd'n nogal wat volk vewacht, da'w d'r al zo vrog waarn was
maor goed ok want 't begon d'r al aardug vol te lopen, 't Vordense
ketierken schient ok hier de weald nog neet uut eholpen te wean
want 't was toch nog kwat veur achte veur de gediens lösgingen. I'j
gaot nao zo'n aovund natuurluk met bepaolde vewachtingen hen.
Gelukkug kö'w zonder meer zeggen dat t'r ons niks van is tegen
evall'n. Allene maor heel hart metevall'n. 't Stuk op zich is now
neet zodanug um d'r pien in de boek van 't lachen van te kriegen
maor wel enorm boeiend. Van begin tot ende bleef i'j d'r wel
wakker bi'j. En da's dan toch wel te danken an 't goeie spöll'n van
de jonges en vrouwluu van Jong Gelre. Die kont t'r wel iets van, of
zee nooit anders doet. Van Rinus (die'w nog weer kennen van de
revue) ha'w neet anders vewach maor de anderen wazzen bepaold
neet minder. Wi'j meugt ons gelukkug priezen da'w in Vorden nog
zukke mensen hebt die zovölle van eur vri'je tied, (drie aovunde in
de wekke oefenen) oaver hebt um zoiets te doen. Dat 't de moeite
weerd is um te doen bewiest wel de twee volle zalen op vri'jdag- en
zaoterdagaovund. Iets waor de gezelschappen met volle meer name
die'w hier van 't winter nog kriegt, zich de vingers an af zoll'n
lekken. En gezien de reacties van de mensen zol un derde aovund
meschien ok nog wel verantwoord wean.

Toch ok nog graag un paar dinge die minder goed wazzen: De
jeugdsoos was in 't begin nog wel us wat hinderluk, gelukkug
wodd'n dat later better. Waor wi'j nog wel las van hadd'n was pien
in 'n nekke. Mien vrouw hef 'n halven zondag met un scheef
gezichte deur 't huus elopen. Gelukkug kon'k tegen de middag met
de waterpomptange eur de nekke weer in 't model draaien, 't
Schient dat op las van de brandweer de stuule op zo'n meniere
mossen staon da'j de kop wel mossen draaien wo'j ok nog wat zeen.
Lao'k ow maor gauw vetell'n dat dat van mien neet hoeft. At t'r
warkeluk wat zol gebeurn kon d'r nog ok gin mense deur.

't Dansen nao de tied was in hoofdzaak un angeleagenheid veur de
jonge gebbels, of i'j mossen watten in de oorne hemmen tegen 't
lawaai. Onze warme bakker Piet wachtten d'r maor neet ens op,
die ging metenen al nao huus. Offe slaop hadde of met de vrouw
nao bedde wol kan'k ow neet zeggen. Evert, de regisseur, wodd'n 't
nao drie ketier ok te bont af. Met un "I'j wod knettergek van die
muziek" trok e op huus an. Wi'j bunt nog wel un tiedjen ebleven en
heb ons bes vemaakt. Al met al zo'k zeggen: Bedankt G.m.v.L.,
Jong Gelre en Bond v. Plattelandsvrouwen. Zukke aovunde meugt
t'r van mien nog wel meer kommen bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Geef ze hun eigen plaats!

\^#j/r nationale kollekte
geestelijk gehandicapten

giro 1122 22 2 utrecht
(2x1,5x2)

Plattelandsvrouwen Fraaie successen
Tijdens een bijeenkomst van de afd.
Vorden van de Plattelandsvrouwen werd
de avond verzorgd door bakker van
Asselt en zijn medewerkers. Voor deze
gelegenheid waren ook de dames van de
Chr. Vrouwenbond uitgenodigd. Dhr
Verburg vertelde aan de hand van platen
en dia's hoe onze vele soorten brood
ontstaan en door de warme bakker
worden gebakken. De aanwezige dames
vonden het een gezellige en geslaagde
avond, waarbij aan het eind de vele
soorten brood die in de zaal waren
uitgestald een gretig aftrek vonden bij de
dames. De volgende bijeenkomst van de
Plattelandsvrouwen is gepland op 22
november in zaal Smit.

Leden van de Vordense Vogelvereniging
"De Vogelvriend" hebben op een in
Rheden gehouden Internationale Vogel-
ten toons te l l ing fraaie successen be-
haald. Deze expositie werd gehouden in
De Scharweide te Rheden en georgani-
seerd door De Gevleugelde Vriende te
V'elp. De Vordenaren namen met der-
tien vogels deel. H. Harmsen won een
tweede prijs S2, met een Agapornis
Rossicolli. 176 punt. B. Horstink haalde
een eerste prijs met een zebravink S2
kleur wi t , 173 punten. Eveneens werden
de kanaries kleur re. wit van Horstink
bekroond met een tweede prijs S2 en 177
punten.



H ENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

12 novemberDansen
Evening Stars

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Alle soorten
bouwmaterialen In

•teen. kunststof etc.
Grote kol lekt i e

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,

tegels, patloblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

zoekt u
een goede

KEUKEN ?
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*

BLIJFT PROFITEREN VAN DE

VELE EN ECHTE

IN ONZE

verbouwings-
OPRUIMING

vanaf

Bontjasjes
Japonnen

vanaf

vanaf

vanaf

89,50
160,00
39,50

.25,00
Blouses en pullovers 15,00
Kinderjackets vanaf ^29,50
Kinderjasjes vanaf 35,00
Kolberts vanaf. _39,50
KOStUümSvanaf 159,00

Blazerkostuums
Winterjassen

vanaf

vanaf.

255,00
69.00

VERDER

10% KORTING
op alle
niet verlaagde prijzen!!

RUURLO

Vele koopjes
in het

Wooncentrum
Teunissen
in ons nieuwe pand

Dorpsstraat 13
Slaapkamertapijt 90 Kfl
400cm + foamrug. Al voor fcWfWW

Nylon-tapijt
voor woonkamers
Nu voor 75,00
Wollen-tapijt
voor woonkamers 19Q QO
Voor

Keukentapijt
200 cm breed. Nu 35,00
Hoe is het mogelijk!!
Serie overgordijnen i no nn
Moeten weg. Nu per meter _ _ l wCJf UU

Matrassen vanaf 69,00

Linnenkastjes vanaf 119,00

Wollen dekens vanaf 75,00

OP ALLE MEUBELEN
EN KLEINMEUBELEN

10 tot 50%
KORTING!!

DEELNEMER SINTNICOLAAS-AKTIE
t 21.00 uur H 's woensdags de hele dag open H 's maandags geslotenVrijdags koopavo

Najaarsshow bij VW en Audi-deal er HUITINK
met alle 1979 modellen o.a. VW Passat Diesel -Nieuw model Audi 80 - VW Sirocco GLI enz.

vrijdag 10 november 16.00 tot 21.00 uur zaterdag 11 november 10.00 tot 17.00 uur
Welkom in onze showroom!

De VW-Polo: Royaal met ruimte en
kwaliteit. Zuinig met uw geld.

De VW-Passat: Nieuw gestyld, op l O
punten geperfectioneerd, nóg meer comfort.

Wij houden een feestelijke show. U bent van
harte welkom. U kunt er alle VW s en Audi s
beki|ken. Maar... er is méér.

Tijdens de show
ook een kijkje in de keuken

Het is bekend dat de VW s op normale benzine
rijden. Dat drukt fle kosten. Het is ook bekend dat
de onderhoudskosten van VW en Audi verras-
send laag zijn. In onze servicehal ziet u waarom.
Daar kunt u immers de fameuze Diagnose
zien werken. Die razendsnel de diagnose stelt
van uw auto.

Een inruilpri jzen-f eest.
Bewijsbaar hogere prijzen

Als u tijdens de show uw auto komt inruilen
krijgt u een bewijsbaar hogere prijs. Het is nu de
moeite waard uw auto bij ons te laten taxeren.

Bloemetje voor mevrouw
Uw vrouw heeft natuurlijk een belangrijke

stem in uw keuze. Daarom komt ze mee. Daarom
krijgt ze van ons een boeket bloemen. Zo maar,
een aardigheidje.

Ballonnen voor de kinderen
Als u de VW's en Audi's bekijkt moet u geen

aandachtvragende kinderen om u heen hebben.
En waarmee is een kind beter spelend te kragen
dan met een ballon? Neem ze dus gerust mee.
Want wi| hebben ballonnen genoeg.

Kom naar de grote VW en Audi show.
Laat uw auto taxeren.
Pak alle presentjes en...
gezien ons geringe aanbod in tweede-hands
auto's, gedurende de showdagen
extra hoge inruilprijzen.

De Audi 50: De opmerkelijke
Luxe en comfort in een kleine auto.

Audi.

De VW-Derby: de nieuwe VW met
de stijlvolle „doorgetrokken" lijn.

De VW-Scirocco: De 2 + 2 sportcoupé
met de ingebouwde zuinigheid. Nu met
nieuwe, tot om de hoeken doorgetrokken
bumpers.

De Audi 80: Tijdloze, fraaie vormge-
ving gecombineerd met sublieme techniek.

DeVW-GoJfcDe Compact-VW. Niet
voor niets de meest succesvolle auto.

DeVW-Bedrijfswagen:Geen won
der dat deze betrouwbare auto al 4 miljoen
maal door kiene zakenmensen gekocht is.

De Audi KX): Van de klasse en met het
comfort van een directiewagen.
Nu óók leverbaar: De Audi 100 5E met
de unieke 5-cilinder benzinemotor.

De VW-Golf Diesel: Eindelijk een die-
seluitvoering die niet walmt of „dieselt". Maar
des te zuiniger is, ondanks pittig optrekken en
een hoge
„fop'

De VW-LT: De grote bedrijfswagen van
VW. In 7 uitvoeringen. Met 1,4, 1,7 en 1,9
ton laadvermogen. Verkrijgbaar als bestel-
auto, pick-up en chassis-met-cabine.

De Audi 100 Avant: De stijlvolle Audi
100 met aerodynamische „fastback" en
practische achterdeur.

Autobedrijf HUITINK
Dorpsstraat 14-16 RUURLO. Tel. 05735-1325

V.A.G.



BOOMKWEKERIJEN

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

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

ENKLIMPLANTEN. Alles in diverse soorten
en rechtstreeks van de kwekerij.

Particulierenverkoop alleen op VRIJDAG EN ZATERDAG

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

- Cox Orange
- Golden Delicious
- Goudreinetten
- Lobo
- Karmijn
- Hand- en stoofperen

Verkoop iedere zaterdag van
9-12 uur.
HUITINK, Ruurloseweg 60,
Kranenburg-Vorden.

Tankstation Enkweg 3, Vor-
den

Superbenzine 10 cent per
liter goedkoper.
Benzine
Dieselolie

Uitsluitend merkprodukten
tegen vrije prijzen.
G. Weulen Kranenbarg & Zn.
B.V.

Laat nu uw olietank vullen
- Petroleum
-H.B.O. l

Merkprodukten vrije prijzen
G. Weulen Kranenbarg & Zn.
b.v., Vorden. Tel. 05752-
1217-1811.

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

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

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
^ J 331 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

JQYOTA Corolla 30 De Luxe 1976
TOYOTA 1200 De Luxe 1972
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
CITROEN 2CV6 1977
DATSUN120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 GLS 1976
CITROEN Dyana 4 - 2 stuks 1973
MAZDA 818 Coupé 1976
TOYOTA Carina 4-drs De Luxe 1976
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
RENAULT R4 1975
CHRYSLER 1308 GSL 1977
MORRIS Mini 1300 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

Bennie Wen t ing
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel 0^753-1 ?Sfi *"

l[TgYQTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

ZAAL LOVINK
HALLE - NIJMENWEG 13

ZATERDAG 25 NOVEMBER A.S.

DANSEN
voor gehuwden en verloofden

Orkest: El Dorado
Plaatsen kunnen gereserveerd worden.
Telefoon 08343 - 388

COUPONS TAPIJT
KORTINGEN
TOT

•Coupons
van
1-12
meter

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,-
Nuvoor

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.

Gazelle rijwielen
U kunt nu reeds uw keuze
maken uit de modellen en
kleuren van 1979

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (G.) - Tel. 05753-7278

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

* Rolaanbiedingen
worden gratis en
vakkundig gelegd

* Bovendien geven wij
5 jaar slijtgarantie

Gevraagd:

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

HOUTHANDEL

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

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

bodecra

gewoon als extra service

Citroen-dealer
AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Austin Allegro 1300 1976
Alfa Sud 1975
Alfa Romeo 2000 met LPG 1975
Mercedes 220D 1975
Mini 850 1976
Simca 1100 1973/1974/1975/1976
Renault 4, en 16 TS 1973-1975

Inruil, financiering en leasing mogelijk

Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

Honda Civic L 1977
Ford Taunus 1600L 1975
Fiat 131 Mirafiori 1600 1976
Simca 1307 GLS 1976
Opel Kadett 1973
Mazda818Estate . 1973

Verkoophal Enkweg 3,
Vorden
Fabriekspartij - nieuw

Tafels - stoelen
Oliekachels

1ste kwaliteit voor !/3 van de
winkelprijs.
Tel. 05752-1811.
G. Weulen Kranenbarg & Zn.
b.v.

Te koop: Prima eetaardappe-
len, surprise en pimpernel.
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo. Tel. 05735-1411.

SPOORBIELS
Ook op maat gezaagd. Leve-
ring franco thuis.
G. Weulen Kranenbarg & ZN.
b.v., Ruurloseweg 45-47,
Vorden. Tel. 05752-1217-1811
SUPER

nog weer goedkoper
dan u denkt.

KEU N E
Nijverheidsweg4, Vorden.

Te koop: Violen, Zelledijk 12,
Hengelo (Gld.)

Kreidler, Zündapp,
Yamaha
en Puch brommers

- Alle modellen uit voorraad
leverbaar

-Doorlopend
speciale aanbiedingen

- regelmatig inruilbrommers

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (G.) - Tel. 05753-7278

CONFECTK EN MOM

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1771

Charmante mode
tegen kille dagen

koopt u bij de
grote maten-

specialist



HIFI STEREO
KLEUREN T.V. SABA

Vooraan in service en vooraan in techniek
Eigen snelle technische dienst

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen

ZorgÖókbyt
IteemnueveiiS

de persoon
'

Vraag de Rabobank
om het gratis
boekje over
pensioenen

Ja, die gezellige
HUISHOUD-KADO SHOP

Als het om een fijn cadeautje gaat.

VANI
IN Hl

)ND OF
BEEKEND

DE PUZZELLIJN

U vindt er nu al

EEN FESTIVAL VAN
GESCHENKEN

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?

Loop er eens even binnen

Draayer's Shop Centre
Raadhuisstraat 2, Vorden - Telefoon 2124 Ruime parkeergelegenheid

Weer volop

Formaat A4 - 80 grams

Per pak è 500 vel f5.-
excl. btw

Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

GEEF DE JEUGD EEN KANS

Duizenden kinderen worden in hun
ontwikkeling klemgezet.

GEEF DE JEUGD EEN TOEKOMST

Vele kinderen en ook ouders
kunnen geholpen worden.

DANK ZIJ UW HULP:

leert een gezin weer met elkaar
praten;
voelt een kind zich weer begrepen;
hoeft een jongere misschien niet
weg te lopen.

KOOP DE ORANJEKALENDER

Om kinderen goed te helpen is inzet
nodig, maar ook goede voorzieningen
en deskundige mensen.
De overheid betaalt lang niet alles
en daarom hebben wij Uw hulp
hard nodig.

KOOP ÉÉN OF LIEFST MÉÉR
ORANJEKALENDERS 1979

(Nederlands en/of viertalig)

DE PRIJS IS F 6.25
Verzendkosten f 2,10 extra

POSTGIRO 517400
Kalenderactie Pro Juventute

Postbus 7101 - 1007 JC Amsterdam
Telefoon (020) 79 09 49

Telefoon 05750-13813

Woensdag 15 november a.s.
van 14.00 tot 19.00 uur

verkoopmiddag
in „de Wehme"
van alle in dit jaar gemaakte
artikelen, zoals:
- handwerken,
- pitriet,
- houtbewerking, enz.

Mogen wij weer op U rekenen?

„Welfare" Ned. Rode Kruis
af d. Vorden

Harmsen Vorden
Weekaanbieding

i _i; _ i. / 1 1 11 /TO ^̂geldig t/m 11-11-78

Coupons tapijt
Coupons gordijnstoffen

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

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

De tijd gaat snel,
bedenk dat wel!

Wacht niet met hel 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.
sti j lvolle kaarten en WIJ kunnen alles tijdig en

probleemloos voor u regelen

• : weevers

vonden
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Voetbal
Vorden wint thuis met 1-0 van koploper
Zelhem
Zeven minuten voor tijd kreeg Theo
Schotsman de beloning voor zijn gedu-
rende de gehele wedstrijd, tomeloze
inzet. Op links kwam de bal bij Geert
Heersink. Deze ontdeed zich met een
schaarbeweging van zijn tegenstander,
zette practig voor, waarna de toestor-
mende Theo Schotsman met een knal-
lende kopstoot Vorden op winst zette
1-0. Vorden en Zelhem hebben de
talrijke toeschouwers een levendige
wedstrijd voorgeschoteld, waarbij vooral
in de beginfase aan beide zijden waak-
zaamheid troef was. Beide trainers
hadden hun pupillen blijkbaar de op-
dracht gegeven om toch vooral niet te
verliezen. In de tiende minuut een
prachtige aanval van de thuisclub. Een
pass van André te Velthuis op Theo
Schotsman, waarna Geert Heersink de
bal onbereikbaar voor Zelhem-doelman
Helmink rakelings over kopte. Aan de
andere kant probeerde Kempes het met
een afstandschot. Doelman Harms
stond echter op de juiste plaats.

Na rust opnieuw een aantrekkelijke
partij voetbal, waarbij beide teams
keihard werkten voor een goed resultaat.
Halverwege deze tweede helft kroop de
thuisclub door het oog van de naald.
Zelhem aanvoerder Karel Velthorst (wat
laat deze speler zich graag vallen!)
bouwde op rechts een fraaie aa val op,
waarna hij via een lakoniek "overstapje"
de meegekomen Klumper een niet te
missen kans bood. Hij schoot echter
precies in handen van doelman Wim
Harms. Toen dan vlak voor tijd naar het
later bleek beslissende doelpunt van
Theo Schotsman. In de slotfase zette
Zelhem een alles of niets offensief in dat
bijna nog in de gelijkmaker resulteerde.
Een prachtige kopbal van Klumper werd
door doelman Harms via de lat corner
getikt, terwijl een minuut later de bal
opnieuw rakelings langs het Vorden-
doel scheerde. Het bleef evenwel 1-0.

Warnsveldse Boys - Ratti 2-1.
Ratti l afdeling zondag ging op bezoek
bij de Warnsveldse Boys, hoewel de
gastheren in het veld zeker niet de
mindere waren trok men weer aan het
kortste eind en ging de zege met 2-1 naar
de Boys. Al na vijf minuten konden de
Ratti-spelers de leiding nemen. Anton
Peters, middenvoor van Ratti schoot
keihard op doel maar de bal belandde
via de schoen van de keeper weer in het
veld. Rob Heuvelink die in vrije positie
stond kon het leder bekrachtigen en hij
knalde hoog in de rechterbovenhoek:
0-1.

Ratti bleef weliswaar sterker, maar
bleek onmachtig tot scoren; zowel de
schoten van Rob Heuvelink, als van Jan
Schoenaker en Bart Overbeek gingen
over of naast het doel Na de thee had
Ratti weer geen geluk; een kogel van B.
Overbeek stuitte via binnenkant paal het
veld weer in. Na een kwartier werd het
gelijk bij een doorbraak van de Boys:
1-1. Bij de Vordenaren werd Rob
Heuvelink vervangen door Jos Jansen.
Een door Bart Overbeek ingeschoten bal
werd door de arbiter niet toegekend.
Twintig minuten voor het eindsignaal
konden de Boys een overwinning reali-
seren door doelman Harry Sommer voor
de tweede maal te passeren.

Uitslagen Sv. Ratti
afd. zaterdag: Sv. Ratti 2 - D.Z.C. 4 4-1;
Sv. Ratti 3 - S. G. V. V. 2 3-2.
afd. zondag: Warnsveldse Boys l - Sv.
Ratti 12-1; Dierense Boys 5 - Sv. Ratti 2
1-2; Sv. Ratti 3 - De Hoven 7 3-10.
afd. dames: Rietmolen l - Sv. Ratti 2
16-1.

Programma Sv. Ratti
afd. zaterdag: Gazelle Nieuwland 4 - Sv.
Ratti 1; Sv. Ratti 2 - Ambon 2; Sv. Ratti
3 - Erica 3.

afd. jeugd: Sv. Ratti Al vrij; Sv. Ratti
BI - Oeken BI; sp. Brummen C2 - Sv.
Ratti Cl.
afd. zondag: Sv. Ratti l - Socï 1; Sv.
Ratti 2 - sp. Brummen 5; Baakse Boys 3
- Sv. Ratti 3.
afd. dames: Sv. Ratti l - Beekbergen 1;
Sv. Ratti 2 - S.V.B.V. 1.

Touwtrekken
Touwtrekkampioenen hielden receptie
In het afgelopen weekeinde hield de
Touwtrekvereniging Vorden in zaal Ey-
kelkamp op het Medler een druk be-
zochte receptie in verband met het
behalen van het kampioenschap van het
A- en B-achttal in de zomercompetitie
van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond. Tal van aangesloten verenigingen
als Bekveld, Eibergen, Warken, Bath-
men, Heure, EHTC, de Bisons enz.
gaven acte de presence. Ook de plaatse-
lijke verenigingen als schietvereniging,
rijvereniging De Graafschap, e.a. lieten
zich niet onbetuigd. Vorden voorzitter
'de heer J. Knoef sprak een welkomst-
woord en feliciteerde zijn beide kam-
pioensteams van harte. Vooral trainer
H.J. Dijkman werd gehuldigd, terwijl
zijn echtgenote mevrouw J. Dijkman,
Zweverink letterlijk in de bloemetjes
werd gezet, omdat zij haar man steeds
tot steun was geweest.

Namens het bondsbestuur van de NTB
sprak voorzitter de heer G. Meulen-
kamp uit Neede. Hij noemde het een
unieke prestatie dat twee teams van
Vorden in een seizoen kampioen wer-
den. Hij hoopte dat zij de ingeslagen weg
zouden voortzetten. B. en W. van
Vorden brachten hun gelukwensen
schriftelijk over daar men verhinderd
was.

Volleybal
Dames van Dash komen op dreef.
De damesploeg van WIVOC uit Win-
terswijk was afgelopen zaterdag te gast
bij de dames van Dash. Beide ploegen
hangen in de staart van de ranglijst in de
competitie van dit seizoen. In de eerste
set had Dash last van de bekende kwaal:
bedeesdheid en een het aannemen van
een afwachtende houding. Reeds in de
eerste 10 minuten was echter toch wel
duidelijk, dat Dash deze wedstrijd zou
gaan winnen. Niettemin kostte het moei-
te de winst te pakken in de Ie set. Bij een
stand van 14-14 - nadat Dash geruime
tijd voor had gestaan - ging het er nog
om spannen. Dash kon dank zij de
slechte techniek van Wivoc-zijde de set
met 16-14 afsluiten. In de tweede s-
het beter en kreeg WIVOC geen voet
meer aan de grond hoewel het Dash-
team nog niet voluit speelde. De eind-
stand was 15-5 in deze set. De 3e set gaf
nog duidelijker het verschil in kwaliteit
weer. De DASH-dames liepen meteen
van hun tegenstanders weg. Van de zijde
van WIVOC, dat zonder coach speelde,
had men 2 time-outs nodig om even op
adem te komen. Dit kon hen evenwel
niet redden. De set werd met 15-5 in het
voordeel van Dash beëindigd. Door deze
3-0 overwinning kan Dash een eindje
opschuiven op de ranglijst. Na deze 2e
achtereenvolgende overwinning kan met
recht gezegd worden, dat de dames op
de goede weg zijn.

Uitslagen van de overige gespeelde wed-
strijden: dames: Bruvoc 3 - Dash 4 1-2;
Wilh. 6 - Dash 5 1-2; Wilh. 4 - Dash 4
0-3; Dash 6 - Dvo 4 1-2; heren: Dash 4 -
Dash 3 3-0; meisjes jun.: Isala - Dash
2-1; Hansa c - Dash 3-0; jongens asp.:
Wik - Dash c 3-0; Harfsen b - Dash c
2-1; Dash a - Harfsen 1-2.

Programma: donderdag Twello: jongens
asp. Harfsen b - Dash c; zaterdag te
Brummen: jongens asp. Bruvoc - Dash
b; Eefde: heren, Valto l - Dash 1; te
Vorden meisjes asp: Dash a - Hansa;
Dash c - Olympia; Dash d - Azoz;
jongens asp. Dash a - Harfsen a;
maandag te Zutphen: dames, Hansa 3 -
Dash 2; Wik 2 - Dash 3; meisjes jun.
Hansa D - Dash; heren, Valto 3 - Dash
2; jongens asp. Wilh. b - Dash b; te
Vorden: dames Dash 5 - DVC 2; Dash 6-
Harfsen 2.

Waterpolo
Heren Vorden winnen met 10-9 van de
Mors | Rassen l
Tijdens de waterpolocompetitiewedstrijd
tussen Vorden l en De Mors l uit
Rijssen (welke ontmoeting in Nijverdal
werd gespeeld) werd er lustig op los
gescoord. In de eerste periode nam
Vorden een 0-2 voorsprong door Arjan
Mengerink en Sjakie Gotink. In de
tweede periode scoorde Arjan Menge-
rink driemaal achter elkaar, waarna de
Mors tot 1-5 verkleinde. De derde speel-
periode was wel de meest spectaculaire
en gaf eens terk terugkomend De Mors
te zien. Eerst werd het nog door Arjan
Mengerink en Han Hazekamp 2-7,
waarna de Mors tot 6-7 terugkwam. Het
was opnieuw Arjan Mengerink die twee-
maal de roos trof. In de laatste periode
(bij Vorden werd Kier Krol nog het
water uitgezonden) werd via 8-10 door
Mengerink tenslotte 9-10.

Dammen
DCV [Vorden] versloeg de kroonschyf
uit Ede met 11-9.

Het eerste tiental van de Vordense dam-
club DCV won vrijdagavond de compe-
titiewedstrijd, welke in Vorden werd
gespeeld, tegen De Kroonschijf uit Ede
met het kleinst mogelijke verschil 11-9.
De individuele uitslagen waren als volgt:
Grotenhuis-J ochemsen 1-1; Ruesink -
v. d. Hoef 2-0; Masselink-Fluit 2-0;
Wassink - Severijen 0-2; Slütter -
Donkelaar 2-0; Nijenhuis - van Holland
2-0; Lankhaar - van Manen 0-2; Klein
Kranenbarg - v. d. Peppel 0-2; Dimmen-
daal - Jansen 1-1; Heuvink - de Winkel
1-1.

Dat DCV over talentvolle aspiranten
beschikt bleek vrijdagavond toen een
vijftal aspiranten uit Ulft op bezoek
waren bij DCV. Vorden won met 8-2. R.
Bruinsma, B. Hiddink en W. Wesselink
wonnen, terwijl A. Graaskamp en J.
Krajenbrink remise speelden.

Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Hulshof
- Rossel 0-2; Sloetjes - Wansink 1-1;
Lamers - Wentink 1-1; Breuker - Wiers-
ma 1-1. Jeugd: E. Brummelman - J. v. d.
Kamer 2-0; H. Vreeman - J. Dijk 2-0; R.
Bulten - E. Bruinsma 0-2; A. Plijter - H.
v. d. Kamer 2-0; R. Bruinsma - B.
Voortman 2-0; H. Hoekman - R. Brum-
melman 2-0; B. de Jonge - E. Jansen 2-0;
A. Klaassen - G. Brinkman 0-2; W.
Rietman - N. de Klerk 2-0; H. Vreeman
- J. Eggink 2-0; P. Eckringa - R. Jansen
2-0; J. Dijk - J. v.d. Kamer 2-0; L.
Stokkens - H. Dijk 0-2; E. Bruinsma - g.
Brinkman 2-0; R. Jansen - N. de Klerk
0-2; W. Rietman - P. Eckringa 0-2; E.
Brummelman - J. Eggink 2-0; R. Bulten
- G. Brummelman 0-2; L. Stokkers - H.
v.d. Kamer 1-1; H. Dijkman - A. Plijter
0-2; J. Dijk - W. Rietman 0-2; J. Eggink
- R. Jansen 2-0;

•Graafschaprijders'
De V o r d e i a u t o - en motorclub "De

organiseert zondag
jaarlijkse Wildrit.
voor motorrijders,

automobilisten. Start en
Eykelkamp aan de weg
De heren G. Verstege

hebben een rit uitgezet
die in tegenstelling tot sommige voor-
gaande ritten een stuk gemakkelijker zal
zijn. Dat geldt zowel voor de toerklasse
als ook voor de A- en B klasse. De
prijzen bestaan uit hazen, fazanten,
konijnen e. d.

9 Bejaardenkring Dorpscentrum
11 Oliebollenaktie voetbalver. Vorden
14 Bejaardensoos
16 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

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
Heeft U pen en papier klaar?

Volgende week
donderdag 16 november

feestelijke
opening

SIGARENMAGAZIJN CENTRUM

D. BOERSMA
* Zie volgende week Contact

en B.

Vorden 5 kreeg nieuwe trainingspakken aangeboden door Camping Reehorst.

FAMILIE-
DRUKWERK?

huwelijkskaartenqeboortekaarten

overig familiedrukwerkverlovingskaarten

KOM iNSPRAl iN

postbus 22 - 7250 aa vorden



Te koop: meisjesfiets, leeftijd
5 tot 8 jaar en teak-houten
bergmeubel.
Joh. Weenk, v. Lennepweg

l, Vorden.

Te koop: beste N.L. en gr:
Yorks beren.
D. Lettink, Leiferinkweg l,
Vorden. Tel. 05753-1526

Laat uw biezen en riet-stoelzit-
tirgen vakkundig repareren.
Het Hoge 46a, Vorden.

Te koop: beste knollen.
A. G. Schotman, Hamsveld-
seweg 10, Vorden.

Nieuw:
TURKO PUNTEN

Banketbakkerij
J. Wiekart

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ16,50

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

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. IVi uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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.

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

Sigarenmagazijp BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-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.

Drogisterij

De Olde Meulle
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 '

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

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

Gevraagd in houtzagerij

een zager,
of iemand die als zager
opgeleid wil worden,

en voor het Bouwbedrijf

allround
timmerlieden

Fa. H. Gr. Roessink en Zn,
Hengeloseweg 9, Vorden. Tel. 1437

Een ruime sortering in
Gazelle - Union - Rivel - Empo

en
Zeer welkome Sint Nicolaaskado

Koop ook kinderfietsen bij
de man die ze repareren kan,

TRAGTER
Zutphenseweg - * Ook Uw fietsenspecialist

hoeft op onze zaak
het etiket "duur" te plakken

Want 't zou een onwaarheid zijn.
Maar U moet bij 't kopen van schoenen
wel kwaliteit en prijs vergelijken.
Wullink heeft 't goede in schoenen
en van duur geen sprake.

Wullink Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Tel. 1342

Speciale aanbieding
SOLA

Model „Constance"
zilverwit edelstaal

Cassette 6 persoons 40 delig
Solaprijs 362,- bij ons 229,-

Cassette 9 persoons 60 delig
Solaprijs 535,- bij ons 329,-

Cassette 9 pers. 105 delig
met 2 laden

Solaprijs 881,- bij ons 649,-

Koerselman
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. 05752-1364

Weekendreklame

Turko-
punten
Iets nieuws

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat -Vorden -Telefoon 1750

Specialiteit
Zwanenhalzen

i
oi"- *'•'

Ook i'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marlens
Zutphenseweg - Vorden

grenen
schommel-
stoel

S*75
barkruk

80 cm hoog
tabouret, 1795
50 cm hoog IA IS?5

beuken
schraag per stuk
massief vuren
legplanken
208x38 cm per 2 stuks

houten
gordijnset

120 cm lang
160 cm 28?° 220 cm J3P°

23*
tijdelijk m 250 hubo zaken

HUBO - DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo. Tel. 05735-1368

Tevens uw winterschilder

Modecentrum

Vorden, Tel (05752) 13 81

KARNAVALSVERENIGING

„De Plaggenstekkers"
Wegens nieuwbouw van ons Residentie Café-Wegrest.
zijn wij genoodzaakt om het

PRINSENBAL
VAN 11 NOVEMBER

UIT TE STELLEN
TOT 27 JANUARI.

U bent dan allen van harte welkom.
Het bestuur

rAKWËlfflOOU.-
Generaties lang heeft witbrood de Top-Tien van de bak-
ker aangevoerd. De laatste drie, vier jaar komt daar sterk
verandering in. Bruinbrood wint op alle fronten. Geen
wonder: als de dokter het aanprijst en uw Echte Bakker
het zo heerlijk, geurig, knappend en flintervers bakt... l

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384
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