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Rookartikelenspeciaalzaak 't Centrum geopend Feestelijke intocht
Sint Nicolaas

Op donderdag 16 november j.1. was het groot feest bij D. Boersma. Op die dag werd namelijk de heropening van zijn rook-
artikelenspeciaalzaak 't Centrum een feit. Hierboven ziet u een deel van het mooi herbouwde intjerieur.

Bazar voor Trix
geslaagd
De grote bazar, die in het weekeinde
door het plaatselijk actie-comité is geor-
ganiseerd door het werk van zuster Trix
van Kuik in Ethiopië is bijzonder goed
geslaagd. In "De Voorde" waren tal van
kramen met onder andere speelgoed,
handwerkartikelen, gebak enz. opge-
steld die grif aftrek vonden. Ook de
speciale kraam van de S.O.S.-wereld-
handel met artikelen uit de ontwikke-
lingslanden had de belangstelling van
velen. Het rad van avontuur draaide vele
fantastische prijzen, voor de jeugd wa-
ren er speciale attracties.

Volgens het comité was het vooral
vrijdagavond bijzonder druk; door de
komst van sinterklaas op de televisie en
in het dorp was het zaterdagmorgen iets
minder. Al met al werd het een succes en
men hcopt binnenkort een flink netto-
bedrag aan zuster Trix te kunnen
overhandigen.

Nationaal Jeugd
Fonds
De in Vorden gehouden collecte van het
Nationaal Jeugd Fonds -het fonds van
Jantje Beton heeft in totaal 1891,15
gulden opgebracht. Hierdoor kunnen op
korte termijn verschillende plaatselijke
jeugdverenigingen allerlei - soms lang
bestaande - financiële wensen in ver-
vulling doen gaan. Op landelijk niveau
geeft het Nationaal Jeugd Fonds met het
overige deel van de opbrengst steun aan
tientallen concrete projecten van het
jeugd- en jongerenwerk, zoals speel-
plaatsen, kinderboerderijen, clubhui-
zen, speel-o-theken, e.d. In het bijzon-
der gaat het hierbij om giften en over-
bruggingsleningen.

Sinds de start van het Fonds kon op deze
manier het forse berdrag van bijna tien
miljoen gulden worden uitgekeerd. Het
plaatselijk actieteam dankt iedereen
voor /.ijn bijdrage.

TUINCENTRUM

Feestavonden
openbare lagere
sehool
Op donderdag 23 en vrijdagavond 24
november zullen de leerlingen van de
zesde klas van de openbare lagere dorps-
school hun jaarlijkse feestavonden hou-
den in de zaal van het dorpscentrum.

Boerenkoolavond
TTV
De touwtrekvereniging Vorden zal op
zaterdagavond 25 november a.s. de jaar-
lijkse boerkoolavond houden. Het is een
jarenlange traditie die telkens in het
winterseizoen plaats vindt. Leden en
hun echtgenotes en/of huisgenoten zit-
ten aan lange tafels om te genieten van
de door de dames Brummelman en
Groot Roessink gekookte stamppot met
Gelderse rookworst. De avond wordt
gehouden in het clubhuis in het Medler.

"De echtelijke
vwoning

De afdeling Vorden van de federatie
Bouw en Houtbond organiseert woens-
dag 29 i^^mber in het dorpscentrum
een avon^fc yrvoor de zeven afdelingen
van de verkillende plaatselijke bonden

/ij^Ktgenodigd.

Notaris G^LS zal die avond spreken
over he^^iderwerp: "De echtelijke
woning, waarbij hij allerlei aspekten zal
belichten over huurwoningen, eigen wo-
ningen etc. Na de pauze is er gele-
genheid tot het stellen van vragen.

Gemeentenieuws
Ophalen huisvuil in het buiten-
gebied:
In het buitengebied zal het huis-
vuil in plaats van 26 december
a.s. - 2e kerstdag - op donderdag
28 a.s. worden opgehaald.

Opgewacht door het voltallige bestuur
van de Vordense winkeliersvereniging
kwam Sint Nicolaas zaterdagmiddag
met de trein van dertien minuten over
een in Vorden aan. Nadat de Goed-
heiligman diverse kinderhanden had
geschud en de pieten onderwijl kwistig
penernoten rondstrooden, vertrok het
gt .elschap, voorafgegaan door de mu-
ziejtvereniging "Sursum Corda" voor
eeri muzikale rondgang door het dorp.
Bij het dorpscentrum werd de Sint
opgewacht door het college van B&W,
waarbij hij door Burg. Vunderink een
hartelijk welkom in Vorden werd toe-
geroepen.

Na deze ontvangst werd de tocht door
het dorp voortgezet. Tegen kwart over
drie keerde de Sint in het dorpscentrum
terug, waar hij zich een poosje met de
Vordense jeugd onderhield. Tevens on-
derscheidde hij brandwacht Jan Jansen,
die al 20 jaar lang tijdens de intocht van
Sint Nicolaas als brandwacht fungeert.
De Sint was hem hiervoor zeer erken-
telijk. Later op de middag spoedde de
Sint zich naar café Eykelkamp waar hij
geamuseerd luisterde en sprak met de
kinderen uit de buurtschappen.

Expositie
Lidia Postma
Vanaf 20 november is er in de biblio-
theekgalerie een expositie ingericht van
de illustratrice Lidia Postma. Zij werd
geboren in 1952. Ze volgde de Rietveld
Akademie, afdeling vrije M^iek en illu-
streerde o.a. het sprookje^pk van Han
Christian Andersen, waarvoor zij twee
jaar geleden de Gouden Penseel ontving.
Ook schreef en illustreerde zij het pren-
tenboek "De gestolen spiegel". Van
beide boeken zijn de orittfAle, sprook-
jesachtige aquarellen bijeH^ebracht in
een kleine, maar fijne expositie. De ten-
toonstelling is te bezichtigen gedurende
de openingstijden van de bibliotheek; de
toegang is gratis.

Leesprogramma
Kinderen kunnen nog steeds meedoen
met het leesprogramma. Dit houdt in
dat zij hun mening over een gelezen
boek (met thema "stad en land") op een
papieren boomblad kunnen schrijven.
Dit komt dat in de boom te hangen. Er
kunnen nog een heleboel bladeren bij.
Wie meedoet ontvangt hiervoor een at-
tentie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

CITROEN
RUESINK
RUURLO

Voor nieuw en gebruikt
Tel. 05735-1753

ƒ 10.000,- aan prijzen bij Vordense St. Nic. aktie
In de Sint Nicolaas-aktie van de Vordense Winkeliers Vereniging, waarin een totaal van ƒ 10.000,- aan prijzen is te winnen had
vrijdagavond de eerste trekking plaats in de hal van het Dorpscentrum. Uit een groot aantal reeds ingeleverde bonnen, blijk-
baar kopen de mensen steeds vroeger om vaker mee te kunnen doen, werd voor een bedrag van ƒ l .000,- aan prijzen uitge-
trokken. De fam. Eggink (Kerkstraat) was een van de elf gelukkigen die naast hun normale prijs ook de jokerprijs won. Deze
jokerprijs bestaat uit een verrassingspakket t.w.v. ƒ 25,-. Na de rondgang van Sint Nicolaas j.l. zaterdagmiddag door het
dorp werd deze prijs door een van de zwarte pieten aan mevr. Eggink overhandigd. Overigens bestond er voor de intocht
zaterdagmiddag een enorme belangstelling. Een aansporing voor de Winkeliers Vereniging dïe de kosten hiervan volledig
voor haar rekening neemt, om hier mee door te gaan.

Bij de foto: Een der zwartepieten overhandigt mevrouw Eggink de prijs.

ijselweg 20

vierakker

Herma & Willem

Kraaykamp

UW TUIN RENOVEREN?
Kom vrijblijvend informeren

Nieuws van de kerken
De laatste...
a.s. Zondag 26 november is de laatste
zondag van het Kerkelijke jaar Anno
Domini 1978. Het is zo'n beetje "de
kerkelijke oudejaars-dag" Niet een zon-
dag om alleen maar achteruit te kijken
en te zuchten: Waar blijft de tijd...,
maar vooral ook om blijmoedig vooruit
te kijken: Eens komt de grote zomer
waarin zicht 't hart verblijdt.
God /.al op aarde komen
met groene eeuwigheid.
Overal, wereldwijd komt a.s. zondag de
Gemeente van Jezus Christus samen.
Ook in Vorden. U bent hartelijk welkom
in Kerk en Kapel.

Gasten uit Mc Pherson, Amerika.
Het plan is dat er midden januari 1979
weer gasten/studenten naar Vorden ko-
men van het Mc Pherson College te Mc.
Pherson, Kansas, Amerika. U weet
waarschijnlijk nog wel van twee jaar
geleden, dat onze oud-plaatsgenoot Dr.
Jan van Asselt daar docent duits is. Dit
keer is de groep studenten die naar
Europa komt vrij klein: 6 studenten en 2
docenten. Ze hopen in Vorden te zijn
van 19-22 januari. Ze gaan ook naar
Duitsland. Het doel van de reis is studie
Kerkgeschiedenis, vooral dan de Ana-
baptisten. In overleg met de Kerkeraad
van de Hervormde kerk zullen we weer
een programma maken voor genoemd
weekend. We zoeken enkele gastegezin-
nen. Maar dat zal best gelukken.

Aktie: Gast aan tafel.
Tijdens de Dankstond voor gewas en
arbeid zijn vele spaarbusjes ingeleverd
voor de bekende aktie voor blijvende
voedselverbetering in de arme derde
wereldlanden: Gast aan tafel. Achter-
gebleven spaarkartonnetjes kunnen nog
afgegeven worden bij de koster van de
Hervormde kerk, de heer Eggink, Kerk-
straat 15 en ook wel bij de beide Herv.
predikanten Veenendaal (Deldenseweg
2) en Krajenbrink (Ruurloseweg 19).
Het is de bedoeling deze aktie opnieuw
te starten tijdens de Bidstond voor gewas
en arbeid in maart 1979. Hartelijk dank
aan allen die aan deze goede zaak
hebben meegewerkt!

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

BURGERLIJKE. -
STAND

Geboren: geen
Ondertrouwd: Th. J. A. M. Leijser en
K. P. A. M. Balvert; E. R. Ligeon en A.
W. B. Westervoorde
Gehuwd: M. Terlouw en A. W. Boor
Overleden: geen.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

zondag 26 oktober 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink.

KAPEL DE WILDENBORCH

10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

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

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur; Spreekuur: Vorden
18.30 uur; Woensdag, donderdag; Kra-
nenburg 18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
[alleen spoedgevallen]

van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur Dr. Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidients: 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. Wechgelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechgelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H. Voltman Silvolde, tel. 08350-4008;
M.E. de Keuning, Eibergen tel. 05454-
1329.

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

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 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

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.
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Dankbetuiging
Hartelijk dank voor alle bloe-
men, cadeaus en felicitaties,
die wij bij ons huwelijk moch-
ten ontvangen.

Die k en M i a Wullink
7255 BZ Hengelo (G.),
November 1978.
Herman van Velzenplein 10.

Hartelijk dank aan allen die
ons 12'/2 jarig huwelijk tot
een fijne dag hebben gemaakt.

Henk en Annie v. Ark
Vorden, november 1978
Dr. C. Lulofsweg l

Heeft iemand onze tamme
blauwe parkiet gezien of ge-
vonden? Tel. 2627.

SJOELBAKKEN
vanaf ƒ 45,-tot ƒ 196,-
KOERSELMAN

Wisselbonnen zijn er om in te
wisselen.
Doet u dat ook!

CARRERA
AUTOBANEN

KOERSELMAN

Wisselbonnen in uw porte-
monnee hebben geen waarde.

Wissel ze in
en speel mee in de
Sint Nicolaas aktie.

Wie zijn de schaatsen te klein?
Te koop gevraagd: schaatsen,
hoge noren, maat 35 en kunst-
schaatsen. Maat 40. Tel. 1705

MARKLIN
FLEISCHMANN

TREINEN
KOERSELMAN

Als u toch gaat winkelen,
neem uw wisselbonnen mee en
ruil ze om.
Dan is er ook voor u kans op
zo'n leuk verrassingspakket in
de Sint Nicolaas aktie.

JONGGELRE
24 november

LEDENVERGADERING
bij Hotel Bloemendaal.

Na afloop de stuntfilm Crash,
aanvang 20.00 uur.
30 november sport en spel-
avond bij Schoenaker.

Wisselbonnen zijn er om in te
wisselen.
Doet U dat ook!

— BARBIE
-SINDY
- FLEUR

TIENERPOPPEN
KOERSELMAN

Te koop: zeer goed onderhou-
den meisjesfiets voor leeftijd
6-11 jaar. W. Martinus, Al-
menseweg 28, Vorden. Tel.
1648.

Poppenhuizen
Verlichting - popjes

KOERSELMAN

Wisselbonnen in uw porte-
monnee hebben geen waarde.

Wissel ze in en speel mee
inde
Sint Nicolaas aktie.

Te koop gevraagd: Poppen-
kinderwagen, 't Hoge 33,
Vorden. Tel. 1377.

Britains - Ertl landbouwsets ;
KOERSELMAN "

Als u toch gaat winkelen,
neem uw wisselbonnen mee en
ruil ze om. Dan is er ook voor
u kans op zo'n leuk verras-
singspakket in de Sint Nico-
laas-aktie.

Te koop: eiken radio, stereo
meubel met pick-up. J. Wol-
tering, Vogelbosje 4, Vorden.

JUMBO CLIPPER
RAVENSBURGER MB

SPELLEN EN PUZZLES
KOERSELMAN

Schrijfgereedschap
Papierwaren
KOERSELMAN

Sola-Demeyere
WMF-Asta

bestek en pannen
KOERSELMAN

Huisvrouw, van geboorte
Groningse, zoekt kontakt met
dames uit dezelfde provincie.
Brieven onder no. 38-1 Buro
Contact.

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 28 november a.s. hoopt

OPA FLAMMA
80 j aar te worden.

Samen met mijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind hoop ik dit te vieren in Zaal Smit, Dorps-
straat l O te Vorden.
Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 - 22.00 uur

Vorden, november 1978
Hamminkweg4

Na een langdurig doch moedig gedragen lijden is van
ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader en opa

EVERT HESSELINK

op de leeftijd van 50 jaar.

E. M. Hesselink-van Eek
Gerrit, Margreet, Pascal
Jennie en Anton
Mar j a en Benny
Harrie

Vorden, 21 november 1978
Hertog Karel van Gelreweg 11

De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 25 november
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Heden werd na een langdurig moedig gedragen lijden
uit onze familiekring weggenomen onze lieve zoon,
broer, zwager en oom

EVERT HESSELINK

op de leeftijd van 50 jaar.

Hengela(G.): J. Hesselink-Smeenk
D. Hesselink
J. Hesselink-Brinkman
J. Hesselink
B. Hesselink-Hoekman

Vorden: B. Hesselink
D. Hesselink-Kuiperij
neven en nichten

Vorden, 21 november 1978

Met deze dank ik al mijn cliënten voor
hun opdrachten in de af gelopen jaren.
En wens Huvo Vorden B. V. veel sukses
toe met de voortzetting van mijn metaal-
warenbedrijf.

A. M. HEUVELING

Met deze bevestigen wij de voortzetting
van het metaalwarenbedrijf van de heer
A. M. Heuveling per l-12-'78, en hopen
U binnenkort tot onze gewaardeerde
clientèle te mogen rekenen. Van een
goede service kunt U verzekerd zijn.

HUVO VORDEN B.V. i.o.
Kerkhoflaan l

MIC

Door zaterdag 25 nov. a.s. koek te kopen

Aan de deur, U doet toch open?

Oteunt U de DASH volleybaljeugd.

Help hen eraf, zo bezorgt U hen vreugd!

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat Gedeputeerde Staten van Gel-
derland bij hun besluit d.d. 13 september 1978, nr.
4379/331-AJZ-BT-Ol/dm hebben goedgekeurd de
door de raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 28 maart 1978 vastgestelde

Drank- en Horecaverordening

Aangezien geen beroep terzake is ingesteld bij de
Kroon door de in artikel 47 van de Drank- en Hore-
cawet genoemde instanties, is bedoelde goedkeuring
thans onherroepelijk geworden.
Bovenbedoelde verordening, die op l december 1978
in werking treedt, ligt vanaf die datum gedurende drie
maanden voor een ieder ter lezing op het gemeente-
huis alhier en is tegen betaling der kosten algemeen
verkrijgbaar.

Vorden, 14 november 1978.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de secretaris, de burgemeester
J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

„Het Hoge'
School met de Bijbel

Aanmelding
van leerlingen
die in augustus 1979 voor
het eerst naar de
basisschool gaan.

Indien U nog geen kaart hebt ingevuld en uw
kind gaat naar „Het Hoge" neemt U dan
contact op met het hoofd der school:
A. J. Zeevalkink, tel. 2036

Dank U

m :
vvx* %:

Wie zoekt er een bijverdienste?
Dagblad De Telegraaf B.V.
vraagt per 1 januari 1979 een

agent(e)
woonachtig in Vorden.
Geen bezorging.

Belangstellenden kunnen inlichtingen inwinnen
bij een van de volgende adressen:

- Wilhelminalaan 16, Vorden. Tel. 2472
- Brinkerhof 88, Vorden. Tel. 1474

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

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan 1

Telefoon 05752-1309

Tot 1 dec. alleen op ma. - di. - en zat. van 8 tot 12.30 uur

Verhuis-bericht
let ingang van 20 november is ons

^ntoor gevestigd:

Zutphenseweg 31,
Vorden
tel. 05752-1531

MAKELAARS- EN
ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG

VOGELVERENIGING

DE VOGELVRIEND11
tt
organiseert

zaterdag 25 november
10.00 tot 22.00 uur
zondag 26 november
tot 17.00 uur

Grote
streektentoonstelling

IN ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg

Hieraan werken mee:
- ,,De Berkel", Eibergen
- „Vogelver. Ruurlo", Ruurlo
- „Ons Ideaal", Goor

Toegang vrij
Tevens grote verkoop klasse.

CONCER T
op zaterdag 25 november hoopt het

Vordens
Mannenkoor
in samenwerking met het

Warnsvelds
Mannenkoor
een concert te geven in het
DORPSCENTRUM.
Aanvang 20.00 uur

* Na afloop van het concert is er gelegenheid
tot gezellig samenzijn en het maken van een
dansje.

Toegangskaarten verkrijgbaar bij Schoenhandel
Wullink, Dorpsstraat te Vorden en aan de zaal.

•000000000

te«i" PAK DE

iwa een verrassende reis door..
KADOIDFIHN IAMI

en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel 1367 vorden

DIEPVRIESCENTRUM ^-$

"HULS-VORST" ^gf
Hengelo Gld. f y/
Tel . 05753- 1 666 of 2436 f ̂  \

.X^ Novemberaanbieding: >X^

HEERLIJK... GEBAKKEN VIS!
Schol, wijting, kabeljauw,
vissticks... gebakken... verrukkelijk!!

VISSTICKS , 1Q
Doos a 30 stuks a 100 gram T lüf'

KABELJAUWFILET / « - _n

Om te stoven. Doos a 2 % kilo i Z4rüU

Bent U(voor uw kinderen)
ook iedere woensdagmiddag open???

Frites + maionnaise?(frhessaus)
3 grote zakken. £ o or-
Samen ca. 4 kilo voor T Or£ü

BLOK FRITUURVET 2V2 kilo voor f 9,50

UW BESTELLING WORDT GRATIS THUISGEBRACHT -

H OPENSTELLING WINKELS:
Woensdag 29 november geopend tot 12.30 uur
Donderdag 30 november koopavond tot 9 uur

•B Vrijdag 1 december koopavond tot 9 uur
Zaterdag 2 december 16.00 uur gesloten
Maandag 4 december koopavond tot 9 uur
Dinsdag 5 december 16.00 uur gesloten

De Federatie Bouw- en Houtbonden
AFDELING VORDEN

ORGANISEERTEEN

INFORMATIE-AVOND
voor alle leden aangesloten bij N.V.V. en N.K.V. afdeling Vorden.

- Het thema is ,,De echtelijke woning".
- Spreker zal zijn Mr. J. J. A. Greven, notaris te Vorden.
- Leden en echtgenote/huisgenoten worden hiertoe uitgenodigd op

29 november a.s. in het Dorpscentrum. Aanvang 20.00 uur.

Speciale
aanbieding:

Model 8031
2x22 watt
continuvermogen

Compleet rack
met boxen

Van f 3229,- nu voor

f 2498,-
EN... 3'/2 JAAR
ECHTE GARANTIE

HET
RADIO TV SPECIAALZAAK

„OLDEIMKAMP
STATIONSWEG 1 VORDEN TELEFOON 2577

Al meer dan Tk jaar officieel ITT-dealer voor Vorden en omgeving.
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Modecentrum

Vorden, Tel (05752) 13 81

Contact

Uw blad
voor het
plaatselijke
nieuws

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop a.s. maandag 27 november

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinofheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a, ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubber-laarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F» W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Sinterklaas
aanbieding

Ketting zaag DN301
Tijdelijk met gratis zaagblok Nu245,-
Klopboormachine DNJ84S2

T r lÜ^Bî BA (Normaal f179,-)

Nu 169,-

Vlakschuurmachine
DN220

79f-Normaal f 129,- Nu

Boormachines

Vanaf 79,-

Lijmtangen vanaf 12,50

KlaUWhamer met vibersteel nu 17V50

Handzaag vanaf 8,50

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

1PQPBPOOOOOC

k een verscheidenheid aan

opeiwiaard-accessoires
bij de H.C.l.

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

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

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

Jonge Gene ver
C Oez^UoNGECjÊN, ~

Slijterij-Wijnhandel Smit Vorden
Alc.35% Inh.lliter

Nu met gratis glas

SLIJTF^IJ SMIT

De Sint is in het land
Neem daarom dit weekend eens een voorproefje:

\ -speculaas
- gevuld speculaas
- roomboter-

amandelstaven

Warme Bakker OPLAAT

\

bakt het voor U Telefoon 1373

i
!

l
l

Elke Sint incognito
heeft bij Wullink een wit voetje

U wordt bij 't kiezen van Sint kado's

met bijzondere aandacht geholpen,

eerlijk geadviseerd en indien nodig:

ruilen mag direkt na 't Sintfeest.

WULLINK

i
i
i

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342
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Gemeente Vorden start planologische
procedure om terrein aan Hamelandweg
geschikt te maken voor de ruitersport
De raad van Vorden besloot dinsdagavond de planologische procedure te starten
om het terrein aan de Hamelandweg geschikt te maken voor een buitenmanege
voor de landelijke ryvereniging "De Graafschap".

Aanleiding hiertoe was een schrijven van
het VVD raadslid de heer H. Tjoonk aan
heet gemeentebestuur waarin werd ver-
zocht de rijvereniging nu eens daadwer-
kelijk te helpen. Burg. Mr. M. Vunde-
rink deelde mede dat ook een brief van
de Stichting Manege Vorden is binnen-
gekomen met het verzoek het ruiter-
sportgebeuren in te passen in het grotere
geheel. De heer Tjoonk toonde zich
nogal verbaasd dat het nu plotseling wel
kon nadat de raad altijd maar was
voorgehouden dat onder andere het ter-
rein niet goed gesitueerd lag en dat eerst
de sportnota moest worden afgewacht
etc. "Dat komt omdat de rijvereniging
steeds heeft vast gehouden aan een
binnen- en buitenmanege tegelijk. Nu ze
het gescheiden willen doen kan het licht
op groen gezet worden", aldus verdui-
delijkte wethouder W.A.J. Lichtenberg
(CDA) die tevens mededeelde dat de
sportnota nog dit jaar zal verschijnen.

Namens het CDA sprak de heer G. Chr.
Voerman zijn waardering hiervoor uit
maar beklemtoonde dat wat betreft het
ruitersportgebeuren geen afbreuk aan
het totaalplan gedaan mag worden. De
heer G. J. Bannink (eenmansfraktie)
was ook blij dat er thans wat gaat
gebeuren. "Dat het zolang geduurd
heeft zit niet vast op het college maar op
twee raadscommissies. De heer Bannink
zei dat wat nu is voorgesteld in feite al de
oorspronkelijke plannen waren van
hemzelf samen met wethouder Bogchel-
man! De heer J. Bosch (P.v.d.A) waar-
schuwde de raad zich de toekomst niet
teveel te verschuilen achter sportnota's
en dergelijke. Voorzitter Vunderink:
"Deze woorden zijn mijn uit het hart
gegrepen en wethouder Lichtenberg on-
derstreept mee".

Gemeente geeft
vergunning camping
Wientjesvoort
Het is thans het derde jaar dat op basis
van een verlopen vergunning het kam-
peerbedrijf "De Wientjesvoort" in de
gemeente wordt gekontinueerd. B&W
van Vorden zijn van mening dat aan het
eind van dit jaar de grens van het
toelaatbare is bereikt en dat met ingang
van het kampeerseizoen 1980, geen
kampeeraktiviteiten meer dienen te wor-
den toegestaan die niet geregeld zijn
door een vergunning. De eigenaar van
camping "De Wientjesvoort" de heer
E.A.S. van Mengden is over één en
ander bij de raad in beroep gegaan.
Naar aanleiding hiervan stelden B&W
voor een vergunning te geven voor het
Noordelijk deel van "De Wientjesvoort"
en intussentijd te "gedogen" dat de
camping aan de zuidzijde wordt voort-
gezet totdat G.S. een uitspraak hebben
gedaan en voorts het beroep van de heer
van Mengden niet ontvankelijk te ver-
klaren.

De heer B. van Tilburg (P.v.d.A) ging
uitvoerig op deze zaak in. "Wij mogen
als gemeente blij zijn met families als de
van Mengdens die dergelijke campings
in stand willen houden om in de be-
hoefte van het publiek te voorzien. Hier
op de "Wientjesvoort" wordt ruimte en
natuur geboden in de meest ongeschon-
den staat. Je vindt hier nog echt de
oorsprong van het kamperen", aldus de
heer van Tilburg die vond dat uit morele
overwegingen het beroep van de heer van
Mengden ontvankelijk verklaard diende
te worden. "Ten aanzien van het zuide-
lijke deel lopen we vooruit op een be-
slissing die nog moeten worden geno-
men."

De heer van Tilburg stelde voor een
voorlopige komplete vergunning te ver-
lenen, omdat hij vond dat het zuidelijk
deel de zakelijke basis van de heer van
Mengden verbreedt. De raad besloot

echter het voorstel van B&W te onder-
steunen, waarbij de heer J.F. Geerken
(CDA) de toezegging kreeg dat de raad
betrokken zal worden bij de procedure
over het zuidelijke gedeelte.

Stadhouderloos
tijdperk zwembad
"In de Dennen'

De raad van Vorden heeft voor de zo-
veelste maal gediscussieerd over raads-
leden die de gemeente vertegenwoordi-
gen in besturen van plaatselijke vere-
nigingen en instellingen. De raad was
een vorige keer al tot het besluit geko-
men dat de gemeentelijke afgevaardigde
geen zitting mag hebben in het dagelijks
bestuur. In Vorden gaat het om ge-
meentelijke vertegenwoordigers in het
zwembad "In de Dennen", het dorps-
centrum en de "Wehme". Besloten werd
dat de heer J. Bosch (P.v.d.A.) de
gemeente zal gaan vertegenwoordigen in
de Stichting Dorpscentrum. Na l juli
1979 wordt "De Wehme" niet meer door
de gemeente vertegenwoordigd. Tot die
datum zal de heer G.J. Bannink (een-
mansfraktie) de gemeente blijven verte-
genwoordigen. De heer R.J. van Over-
beeke (CDA) zal de gemeentelijke ver-
tegenw.oordiger in het zwembadbestuur
worden. Dat betekent dat hij zijn funk-
tie als voorzitter zal neerleggen, waar-
door zoals het zo fraai werd geformu-
leerd "er een Stadhouderloos tijdperk"
zal ontstaan voor de bad- en zwemin-
richting.

werd dat minimaal eens per halfjaar een
verslag bij de ingekomen stukken dient
te liggen.

Raad tegen
koppeling
streekplan aan
bestemmingsplan
Gisteravond kwam tevens het ontwerp-
streekplan Oost-Gelderland ter sprake,
waarbij door het college van B&W aan
de raad een tekst werd overhandigd die
als alternatief zou kunnen dienen voor
het onderdeel landschap/landbouw in
de concept reaktie op het ontwerp
streekplan. Op advies van het college
besloot de raad een bezwaarschrift in te
dienen, waarin wordt kenbaar gemaakt
bezwaren te hebben tegen een koppeling
van het streekplan aan de bestemmings-
plannen. Verder wordt de provincie
verzocht te helpen bevorderen dat in
Vorden ook buiten de in de relatienota
genoemde ruilverkavelingsgebieden be-
heersovereenkomsten tot stand kunnen
komen met grondeigenaren en gebrui-
kers in landschappelijk waardevolle ge-
bieden die zulks wensen. Voorst te hel-
pen bevorderen dat financiële compen-
satiemogelijkheden worden geboden
voor de noodzakelijke aanpassing van
agrarische bebouwing aan de landschap-
pelijke omgeving. Zowel de heer H.
Tjoonk (VVD) alsmede zijn fraktiege-
noot Mr. R. A. van de Wall Bake
hielden een warm pleidooi waarin zij de
belangen van de agrarische bevolking
bepleitten.

Tijdens d
Stoltenbo
inzamelin
den word
morele d
teweeg r

De heer Bannink stelde nogeens nadruk-
kelijk het gehele stelsel van de gemeen-
telijke vertegenwoordigers een loos a-
larm te vinden. Door de raad werd
uitvoerig gediscussieerd over de wijze
van rapportage door de gemeentelijke
vertegenwoordiger aan de raad. Besloten

dvraag wees de heer A. J.
P.v.d.A.) op de talloze
ties die jaarlijks in Vor-
ehouden. Hij wees op de

^fcdie de inzameling via lijsten
^^mgt, doordat men dan pro-

beert iemand met een "extra grote gift"
bovenaan de lijst te krijgen. De heer
Stoltenborg stelde voor een collekteren-
de instelling te verplichen de inzameling
via een persbericht kenbaar te maken;
de lij stencollecte taboe te verklaren (dus
inzamelingen uitsluitend via kollekte-
bussen). Zijn voorstel dat de steun kreeg
van de heer G.J. Bannink zal nader door
het college worden bestudeerd, zo kreeg
hij van Burg. Vunderink te horen.

Fokverenigingen "De Centrale" Vorden
en fokvereniging Hengelo gaan fusie aan
In zaal Smit werd dezer dagen de oprichtingsvergadering gehouden van de nieuwe
fokvereniging, ontstaan uit de fokvereniging "De Centrale" Vorden en de fok-
vereniging uit Hengelo.

Het doel was een nieuwe vereniging voor
rondveehouderijbelangen op te richten.
Deze avond stond onder voorzitterschap
van de heer D. J. v.d. Horst uit Almen.
Het voorlopige bestuur had zich al
enkele maanden bezig gehouden met de
voorbereiding van de fusie wat leidde tot
enkele problemen waarvoor men een
oplossing aan de vergadering voorstelde.

Enkele belangrijke punten voor de fusie
zijn geweest, de personeelsbezetting,

huisvesting, statuten en subsidies, waar-
voor het bestuur met een voorstel kwam.
Ondanks dat er hier en daar wat
kritische geluiden werden gehoord, werd
de agenda in zijn geheel afgewerkt en
aangenomen. De financiële kant werd
nog apart door de voorzitter toegelicht,
waarbij hij opmerkte dat de monster-
namekosten, nogal wat hoger zijn uitge-
vallen in verband met het goed doen
funktioneren van de melkkontrole.

'De Knupduukskes'
De boerendansgroep "de Knupduuk-
skes" heeft in de Hanzehof te Zutphen 3
optredens verzorgd; resp- 3 november 75
jarig bestaan gymnastiekvereniging Wil-
helmina; 17 november feestavond pa-
pier- metaal; 18 november jaarlijkse uit-
voering muziekvereniging "de Harmo-
nie". Deze 3 optredens waren alle zeer
geslaagd. De dansen vielen zeer in de
smaak van het publiek, evenals de
conferénce's van Gerretjen Brummel-
struuk in haar Vordense dialect. Dit is
toch wel een bewijs dat de folklore wel
leeft. Mochten er nog echte liefhebbers
zijn die met deze folklore willen kennis-
maken dan kan dit zeer zeker. De
oefenavonden zijn iedere woensdag-
avond in 't Pantoffeltje.

G. Boesveld wint
Salland-jeugdshow
De jeugdige Vordenaar G. Boesveld
(Strodijk) is winnaar geworden van de
Salland-jeugdshow, een duivententoon-

stelling die het afgelopen weekeinde in
het dorpshuis te Braamt (bij Zeddam)
werd gehouden. Deze jeugdtentoonstel-
ling werd georganiseerd door de afdeling
Salland (de kringen Doetinchem, De-
venter, Zutphen en Apeldoorn). Nadat
de honderden dieren door een aantal
keurmeesters kritisch waren bekeken
werd een duif van G. Boesveld uitver-
koren om de titel "de schoonste van de
expositie" te dragen. Hetzelfde dier was
ook de mooiste oude doffer.

Nog meer Vordense jongeren vielen
echter in de prijzen. De mooiste duif
werd ingezonden door Wim Addink
(Het Kerspel), terwijl hij ook een prijs
behaalde voor de mooiste jonge duif van
de tentoonstelling. Verdere prijzen wa-
ren: klasse l 4e prijs G. Boesveld; Klasse
2 Ie prijs gebr. Bruinsma; klasse 3 3e
prijs Wim Addink; klasse 5 Ie prijs G.
Boesveld; klasse 6 eerste prijs Wim
Addink; klasse 7 3e prijs G. Boesveld;
klasse 8 en 10A 2e prijs gebr. Bruinsma
en vierde prijs Wim Addink; klasse 8 en
10 B: 2e prijs Wim Addink; klasse 11 en
12 Ie prijs Wim Addink.

Streekvoorstelling
De Vogelvriend
In zaal Schoenaker zal het in het
komende weekeinde een eldorado zijn
voor vogel- en speciaal kanarieliefheb-
bers. Voor het eerst sinds jaren or-
ganiseert de Vordense Vogelvereniging
"De Vogelvriend" namelijk een streek-
expositie. Dit in samenwerking met de
vogelverenigingen "De Berkel" te Eiber-
gen, "Ruurlo en omstreken" te Ruurlo
en "Ons Ideaal" te Goor. Het aantal
inzendingen is beduidend en boven alle
verwachtingen, namelijk meer dan vier-
honderd. Alleen aan kanariesoorten- en
kleurschakeringen komen er al 350
waaronder plm. 25 postuurvogels. Ver-
der een 40-tal tropenvogels en gras-
parkieten en 35 grote parkieten.

De Vordense vereniging dit dit jaar
zevenentwinting jaar bestaat telt ruim 40
leden en heeft ook een jeugdafdeling. De
tien jeugdleden komen in totaal met 20
inzendingen. De tentoonstelling wordt
op vrijdagavond geopend door voorzitter
de heer Th. Eykelkamp. Op zaterdag 25
en zondagmorgen 26 november is de
expositie eveneens geopend. Daarna
zullen de prijzen worden uitgereikt door
de voorzitter. Behalve een groot aantal
mooie prijzen als bekers, medailles enz.
voor de winnende vogels en de kam-
pioenen, wordt er nog een grote ver-
loting gehouden. De fa. Kluvers zal
gedurende de tentoonstelling gratis het
voer leveren.

Vrijwillige Welfare
Wij willen allen, die op enige wijze
hebben bijgedragen tot het doen slagen
van onze verkoopmiddag op 15 novem-
ber j.l. hartelijk danken. Het gewicht
van het kleed was 1300 gram, en is
geraden door Mej. I. Klein Obbink, B.
v. Hackfortweg. De naam van de hond
was "Juno", en is geraden door mevr.
Boslo, in "de Wehme". Het aantal
bonen bedroeg 3162 en is geraden door
mevr. Scholten-Bijenhof, Zutphense-

Leiding "Vrijwillige Welfare"
afd. Vorden

Feestelijke
ouderavond
school 't Hoge
Voor de feestelijke ouderavond, van de
bijzondere school het Hoge, welke in het
dorpscentrum werd gehouden bestond
een flinke publieke belangstelling. Ver-
heugend was de aanwezigheid van vele
oud-leerlingen. De aanwezigen werden
welkom geheten door vice-voorzitter
Weenk, waarna meester te Winkel met
zang en gitaarbegeleiding het program-
ma opende. Hierna werd het toneelstuk
"De dichter die niet dichten kon",
opgevoerd. Na de pauze volgde het
toneelstukje "De betoverde tovenaar".

De avond werd besloten met de opvoe-
ring van de jeugdmusical "Het koffertje
van meneer van Dalen". Was bij de
toneelstukjes het thema "Het kwade
wordt bestraft, het goede wordt be-
loond", bij de musical was de milieu-
vervuiling het onderwerp en met name
de spuitbussenindustrie. In de pauzes
toonden verschillende leerlingen hun
kunnen op diverse instrumenten. Alle 57
leerlingen uit de zesde klas was deze
avond een rol toebedeeld. De kleding
werd verzorgd door mevrouw Zeevalkink
geassisteerd door de dames van het
personeel. De avond werd door het
hoofd der school, de heer A. J. Zee-
valkink met dankgebed besloten.

Bejaardensoos
bestaat vijf jaar
In zaal Schoenaker werd op de twee-
weekse bijeenkomst van de Bejaarden-
soos, het feit herdacht dat vijf jaar
geleden de soos werd opgericht. Voor-
/itster mevrouw Haverkamp-Hollink
kon een groot aantal bejaarden ver-
welkomen. Na enige consumpties te heb-
ben gebruikt bracht secretaresse me-
vrouw Helmink-Horstink uitgebreid ver-
slag over het wel en wee van de soos
gedurende deze vijf jaar.
De soos werd in november 1973 op-
gericht tijdens een gezellig samenzijn in
de huiskamer van de familie Schoen-
aker; een en ander ging uit van de KPO.

Het ledental groeide, de huiskamer
bleek te klein en men verhuisde naar het
café. Pater Keverkamp van het Kranen-
burgse klooster werd algeheel leider/
voorzitter, mevrouw Helming-Horstink
secretaresse, mevrouw Waarle-Jansen
penningmeesteresse en de dames Haver-
kamp-Hollink en Akkerman-Hilderink
bestuursleden. In september 1974 was
het ledenaantal gegroeid tot 27. Men
vierde sinterklaas- en kerstfeesten, er
kwam iemand een uiteenzetting geven
namens de bejaardenbond en zo kwam
men elke twee weken bijeen.

Pater Dassen werd in december 1975
voorzitter wegens ziekte van pater Ke-
verkamp. Hoogtepunten uit deze vijf
jaar waren onder meer de open bejaar-
denmiddagen in Vorden, een bustocht
naar Duitsland, de bejaardenmiddagen
in Vorden, een bustocht naar Duitsland,
de bejaardenmusical, het toneelspel van
KRATO, de bezichtiging van de tuinen
van De Wiersse, carnaval Prins en
gevolg, zangavonden, en bezoek van de
Boerendansers. In oktober 1976 werd
mevrouw Haverkamp-Hollink voorzits-
ter omdat pater Dassen werd benoemd
tot pastoor te Buren Gld. De bejaar-
densoos telt nu 36 leden en tien steunen-
de leden. De middag werd verder op
gezellige wijze doorgebracht met kaar-
ten, sjoelen en andere gezelschapsspe-
len.

Opbrengst collecte
De vorige week te Vorden gehouden
collecte voor het doel "sport voor gehan-
dicapten" georganiseerd door de plaat-
selijke sportverenigingen Sparta, Ratti
en Badmintonclub "Flash" heeft het
mooie bedrag van ƒ 3150,57 opgebracht.
Hartelijk dank aan alle gevers en geef-
sters.

Vier reeën gedood
Gisteravond is op de Ruurloseweg, ter
hoogte van het landgoed de Wiersse een
jonge reegeit het slachtoffer geworden
van het verkeer. Het is de vierde ree, die
op deze plek binnen een week werd
aangereden. De Vordense politie wil hier
binnenkort wildspiegels plaatsen.

Judokwai nog steeds groeiende
Dick Smit heeft heel wat moeilijkheden moeten overwinnen en geduld moeten
opbrengen om zfón judoschool van de grond te kry'gen. Momenteel is hu zover dat
/ijn in totaal 115 leerlingen een goed onderkomen hebben. Enkele jaren geleden
vatte hij namelijk het plan op om aan de Molenweg [in het voormalige pand van
bakker Voskamp] een judoschool annex clubhuis te beginnen. "Myn gedachten
gingen er naar uit om behalve het geven van judolessen ook andere aktiviteiten te
ontplooien.

Het werd mij wel spoedig duidelijk dat
het clubhuisidee verkeerd was gekozen
want in maart 1976 kreeg ik een brief
van de gemeente met de mededeling dat
geen toestemming voor de bouw werd
gegeven. Men vond de bestemming
openbare bebouwing ongewenst", aldus
Dick Smit. Om het nog juister te formu-
leren een judoschool paste niet in het
komplan. Smit liet het er niet bij zitten
en ging bij de raad in beroep. De raad
had begrip voor de situatie en het pand
(dat nog steeds de bestemming cafeta-
ria/annex winkel had) werd uiteindelijk
de bestemming judoschool gegeven.

Voor Dick Smit betekende dit een ver-
traging in de bouw van maar liefst
veertien maanden. Aangezien hij intus-
sen alwel de judoschool had opgericht
moest hij noodgedwongen uitwijken
naar de sportzaal.

"Dat heeft mij toen handen met geld
gekost. Ik moest in de sportzaal name-
lijk het dubbele aan huur opbrengen
dan voor sportverenigingen het geval is.

Daardoor kon ik de bouw van mijn
judoschool niet laten aanbesteden. Ge-
woon veel te duur. Mijn vrouw en ik
hebben de werkzaamheden met behulp
van een paar kennissen zelf ter hand
genomen", aldus vertelt Dick Smit.

Ondertussen had Henk Prinsen uit
Haaksbergen, die een judoschool runde
in het jeugdcentrum, er de brui aan-
gegeven. Dat betekende voor Dick Smit
plotseling een flinke uitbreiding van het
ledental, want de meeste jongelui kwa-
men naar hem toe. De Vordense judo-
leraar die zijn brood in de elektro/
technische branche verdient, heeft de
"/.aakjes" inmiddels goed voor elkaar.

Een zaal met een vloeroppervlakte van
75 m2. De kleed- en douchegelegenhe-
den voldoen aan de eisen. Het geheel is
leuk betimmerd, terwijl in september
ook een bar in gebruik is genomen. Tot
op heden heeft Smit louter geïnvesteerd
(alleen al een judomat kost ruim vijf
duizend gulden).

Op maandag en donderdagavond wordt
er judoles gegeven, terwijl de woens-
dagavond is ingeruimd voor de beoefe-
ning va? yoga. Deze lessen worden
gegeven door mevr. Bron. Het ligt in de
bedoeling dat Judokwai Vorden volgend
jaar ook in wedstrijdverband gaat spe-
len. De meeste leerlingen treft men in de
leeftijdsgroep 8 t/m 12 jaar. De senio-
rengroep bestaat uit zo'n 12 man. Dick
Smit die zelf de judolessen voor zijn
rekening neemt heeft ook plannen om in
de toekomst iets aan zelfverdediging te
gaan doen. Voorlopig bepaalt hij zich
tot judo dat hij voor de ontwikkeling van
een kind uitermate belangrijk vindt.
"De kinderen worden zelfbewuster, je
/.iet het zelfvertrouwen gewoon groeien",
aldus Dick Smit die door al zijn "doe-
het-zelf-aktiviteiten de vorige maand
sinds jaren een weekje op vakantie is
geweest. "Ik ben echter blij dat we nu
goed draaien. Het ledental neemt weke-
lijks toe en daar ben ik erg gelukkig
mee".



Dt L/VA l S l E SLAG t/m donderdag 30 nov.
kunt U profiteren van onze grandioze verbouwingsopruiming

10 tot 50% KORTING
op - DAMES-,

- HEREN-,
- EN KINDERCONFECTIE

DOE UW VOORDEEL
JUIST NU VOOR SINT NICOLAAS

Ook in ons wooncentrum aan de Dorpsstraat

OPNIEUW KOOPJES
in - KLEINMEUBELEN

- DEKENS

- TAFELKLEDEN
— TAPIJT uit voorraad

Ondanks de

lage prijzen
en de

10% korting
ook nog

SINT
NICOLAAS
BONNEN
MET
ENORME
PRIJZEN!!

Mode- en wooncentrum TEUNISSEN - RUURLO

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grot* kollektla

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikalen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

KOM
KEUKENS
en
SANITAIR
KIJKEN BIJ

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

zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

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

geboren:
Een zéér uitgebreide en

bijzonder smaakvolle serie
geboortekaarten.
Wij noemen haar:

Kennemer
Kaarten Kollektle.

Dus: a. s. vaders en moeders,
kom tijdig bij ons langs en kies

op uw gemak uit de
133 verschillende

ontwerpen.
(Trouwens, u kende ons
misschien al wel via onze

unieke kollektieverlovings-.
huwelijks-en

dankbetuigingskaarten).

Drukkerij
WEEVERS

Vorden

New Four
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open,

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Coupons en winterstoffen
tegen de fantastische lage Zwarte Pieten-
prijs en natuurlijk Sint Nicolaas erbij

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

GEVRAAGD MET SPOED ENIGE VAKBEKWAME

TIMMERLIEDEN
EN
METSELAARS
voor onderhoud en renovatiewerken.

Aanmelden dagelijks aan ons kantoor.

AANNEMERSBEDRIJF

PETERS
JUTLANDSESTRAAT2
(zijweg Gerritsenweg industrieterrein De Mars)
Telefoon (05750H .44.04 - ZUTPHEN

F I A T
Occasions door inruil verkregen:

FIAT 127 Diverse kleuren 1974 - 75
FIAT 127 Spec. 2-drs/3-drs 1976 - 77
FIAT 128 2-drs geel - rood 1972
FIAT 128 N 2-drs. Geel 1977
FIAT 128 CL 1300 2-drs. Metaal kleur
Eerste eigenaar. Pracht wagen 1977
FIAT 131 1600 Spec. 2-drs.
Oranje, zeer mooi 1977
Diverse wagens om op te knappen.

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

1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

BUUU

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.

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeitje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeaa

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

i

Registeraccountants

Alkmaar Beverwijk 's-Gravenhage Hoorn Zaandam
Amsterdam Doetinchem Haarlem Leiden Zutphen
Arnhem Ede Hoogeveen Purnierend

In onze vestiging Zutphen is plaats beschikbaar
voor een

M.B.A.-er
die studeert voor of de studie zal aanvangen voor
REGISTERACCOUNTANT of voor het S.P.D.

In ons kantoor hebt U de mogelijkheid de ervaring op
te doen die de studie interessanter zal maken en de
slagingskans vergroot.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd contact op te
nemen met ons kantoor, IJsselkade 18,
telefoon 05750 -1 8515.

Geen prijs voor enkelen, maar:

VOORDEEL VOOR IEDEREEN!
Als Sint Nicolaasaktie

geven onze welkoop winkels

KORTING
in de periode van:

24 NOVEMBER t/m 5 DECEMBER a.s.

KOOPAVONDEN OP:
29 november
30 november

1 december
4 december -•
5 december geopend tot 4 uur.

tot 9 uur geopend.

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

Linde - Ruurloseweg 120 (geen koopavond)



De surprise van de 2 C Ven Dyane.
De 2CV en de Dyane blijven verrassen. Door hun prijs, door
hun rijkwaliteiten, door hun complete uitrusting, door hun
constante vernieuwingen en nu ook nog door hun speciale
Sinterklaas-surprise.

De verrassende prijzen.
Het kan nog anno 1978. De 2CV rijklaar: vanaf f 7.995,-*
De Dyane rijklaar: vanaf f 9.590,-* De Acadiane rijklaar:
f 8.800,-?

De verrassende vernieuwingen.
Goed nieuws, het motorvermogen van de 2CV is vergroot
met 10% tot 29 pk voor een makkelijk haalbare top van
110 km/ h.
Ook nieuw is de Acadiane. Met z'n pittige zuinige motor, met
z'n schijfremmen op de voorwielen.
En met z'n optimaal benutbare laadruimte van 2,270 m?
Een meer dan waardige opvolger van de besteleend.

De verrassend complete uitrusting.
Kijken we alleen maar even naar de standaard uitrusting van
de 2CV:
-radiaalbanden -4 portieren -lichtmetalen motor -voor-
wielaandrijving -4 onafhankelijk geveerde wielen -3-punts
rolgordels vóór -oprolbaar linnen dak -stuurslot -van
binnenuit verstelbare koplampen -ruitesproeier -verstel-
bare voorstoelen of -bank -remvloeistofpeilcontrolelicht
met testknop -Kroongarantie, de royale garantie van
Citroen.

De verrassende Sinterklaas-surprise: f 400,- accessoires.
Extra verrassing van 25 november t/m 2 december. Wie in
die periode een 2CV, Dyane of Acadiane bestelt, mag ter
waarde van f 400,- gratis accessoires uitzoeken (inclusief
eventuele montage). Bijvoorbeeld 'n mistachterlicht, 'n auto-
radio of kokosmatten.

*Rijklaarprijzen zijn Rijzen m c / u v / c / ttTW. /«KS, kentekenplaten,
NL-stickcr, ML-bebandeling en volle tank-

oi die u hij andere automerken wak hij de />n;s moet optellen.

De Citroen Dyane heeft schijf remmen vóór.
Vijfde deur en gescheiden voorstoelen of -bank
il rijdt al Dyane voor de rijklaarpriis van

Autcjiobielbedrijf A Ruesink
Borculoseweg 1 \, Ruurlo

tel. 05735-l 753

Citroen leasing: CITER

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

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

KEU N E
Nijverheidsweg4, Vorden.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 21/: uur.

ƒ 2,85 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Laat uw riet- of biezen- stoel-
zittingen vakkundig maken.
Brengen tussen 8-12 of 17 tot
19 uur. Het Hoge46a, Vorden

De laatste prijzenslag
in onze OpnjilYlllig ook in onze

lingerie- en korsetterie
maken we

RESTANTEN

Beha's - korsetten
en korselets V0or
1/2PRIJZENENNOGMINDER

RESTANTEN

voor

Te koop: Klei-consumptie
aardappelen o.a. Bintjes,
Eigenheimers, Irene, Friese
rode ster. Vanaf 35 kg. thuis-
bezorgd. J. C. Rossel, Elze-
boomweg 3, Ruurlo. Tel.
05736-476.

vrijdags koopavond • 's woensdags de hele dag open
• 's maandags gesloten

Eén schitterende
encyclopedie voor nieuwe

Amro spaarders.

Deze encyclopedie geeft u een schat
aan informatie. Veel van wat u zou willen
weten staat erin. En hoe...

Van a t/m z helder gerangschikt
Van a t/m z verlucht met kleurige foto's
en tekeningen. Van a t/m z gedrukt op
kwaliteitspapier.

Hoe komt u aan deze grandioze
encyclopedie?

Nieuwe spaarders die in de actie-
periode een spaarrekening openen

(minimale inleg f 15,-) kunnen deze fraaie
encyclopedie kopen voor slechts f25,-.

Bovendien ontvangen ze nog f 7,50
spaarpremie (deze premie is één maand
niet opvraagbaar).

Dit unieke aanbod geldt t/m 5 de-
cember a.s. Dus wees er snel bij, want voor
de encyclopedie geldt: zolang de
voorraad strekt. • •

amro bank
648 Pagina's, ruim 25.000 onderwerpen, meerdan

1000 illustraties. Gebonden in harde kunstieren band.
Dorpsstraat 24
RUURLO

Raadhuisstraat 1
VORDEN

Spalstraat 11
HENGELO



Zaterdag 25 november

Klaverjassen
Aanvang 20.00 uur

CAFÉ DE BOGGELAAR

Jonge mode van

Pierrotkraagje
meteen
glanzende
bies afgezet
en ingeregen
halskoordje,
in langharige
geruwde acryl.

In hetzelfde
materiaal
ruimvallende
colblouson,
Italiaanse
topmode, nu
al in Holland
verkrijgbaar.

iHELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Enkele wenken
voor geschenken
— Tiroler loden jagersjassen

voor dames en heren
— Rijbroeken, knickerbockers
— Knickerbockerkousen

— Truien en vesten
ook in grote maten

— Pocketwarmers
- Luchtbuksen en -pistolen

— Jagerskijkers, helder beeld
— Ruime keus in boeken voor jagers,

ruiters en natuurvrienden

— Glas, aardewerk en porcelein

— Serviesgoed,
met jacht en ruitersport

Wapen- en sporthandel

Marte
; Zutphenseweg 9 - Vorden

Sint vindt bij ons

driewielers
skelters
peuter-, kleuter- en kinder

rijwielen
GROTE SORTERING
SCHERPE PRIJZEN

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

SINTNICOLAAS 1978

Daar wij geen officiële
heropening hebben ontvangt
iedere koper een

GROTE KANS
OP EEN PRIJS
door een dubbel aantal winke-
liersbonnen tijdens de Sint Nico-
laasaktie.

Dus een dubbele kans op
10 - 25 of 100 gulden
of een half varken.

Nu wij woensdag 22 november onz^eheel nieuwe

OPTIEKHOEK
HOPEN TE OPENEN
kunnen wij U in alle rust

* UW BRIL
*BRILETUI
* VERREKIJKER
* BARO- HYGRO- of

THERMOMETER

helpen uitzoeken voor het pakje van de Goede
Sint en Piet.

Ook het gedeelte voor het inkopen van uw

* GOUDEN HORLOGE
* ARMBAND
* C HOK E R
* COILLIER MET HANGER
*BROCHE
*RING
* MANCHETKNOPEN
* DASSPELD ENZ, ENZ.
of hetzelfde in zilver of doublé

is het nu wat rustiger uitzoeken.

Wij heten U allen van harte welkom

AGRCOT KORMELIN K
^vhorlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - Tel. 1771

ARWEBROOD
De zemel is het vliesje dat de tarwekorrel omsluit.
Niet denken: dat is de verpakking - die gooien we weg!
We zouden wel gek zijn.... Die zemel zit namelijk vol //>.-
en B-vitaminen en vooral aktiveert de zemel onze stoel-
gang; dat is erg belangrijk. De zemelen zitten in alle
tarwebroden van uw Echte Bakker.

.ASSELT
Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384

ITT INGENIEURS
ONTWERPEN ELEKTRONICA

VOOR SATELLIETEN,
MAAR OOK PERFEKTE

GELUIDSAPPARATUUR.

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

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

Bij uw ITT dealer hoort u er alles
over.

ITTWERELD-TKHNOLOGIE
TECHNISCH VERNUFT IN SUPERIEURE WEERGAVE.
Off. ITT^aler voor Vorden en omgeving

•RAAYER'S SHOP-CENTRUM
RAADH ASTRAAT 2 - TELEFOON 05752-2124 - RUIME PARKEERGELEGENHEID

Wilt U voor de feestdagen nog even een mooi

nieuw tapijt of nieuwe gordijnen?

Wacht dan niet meer!
Bovendien krijgt U tot 5 december

10% KORTING weet U wel

Voordeel in Keiharde guldens dus!!!

Discount Centrum Ruurlo

Heren quartzhorloge. Dames digitaal hor- Chronograafmet
Sportief model. loge. Gerodineerde alarmfunktie. Maand-
Waterwerend. band. dag- en datumaan-

duiding
Let op dit vignet. Wereld wijde garant ie en officiële Seiko service bij:

Dameshorloge.
Gerodineerde band.
Handopwinding.

KÖHLER-WISSINK
Horlogerie - goud - zilver - optiek Spalstraat 15, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-1374



Donderdag 23 november 1978
40e jaargang nr. 38 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN

«onfliEUw
Ratti l - SCS l 3-0 afd. zondag
In een aan weerszijden matig gespeelde
wedstrijd heeft Ratti de broodnodige
punten in eigen home kunnen houden;
de thuisclub won met forse cijfers (3-0)
van het bezoekende SCS uit Laag -
Soeren. De Rattianen speelden de eerste
helft tegen de wind in, wat geen grote
handicap bleek. Binnen vijf minuten
wist middenvelder Wim Koers met een
afstandsschot de SCS-doelman te pas-
seren 1-0. Laatstgenoemde ging hierbij
niet geheel vrijuit. Ratti werd gevaar-
lijker in de aanval, maar de voorhoede
wist enkele opgelegde kansen niet te
benutten. Het duurde nog ruim een half
uur voor de stand op 2-0 kwam,
wederom door W. Koers, die via de
linkerdoelpaal scoorde. Hiermee ging de
rust in.

In de tweede helft toonden de gasten
zich aanvankelijk sterker en werd de
Ratti-verdediging onder zware druk ge-
zet. Hierbij werd Ratti's laatste man
Ernest Heuvelink geblesseerd en vervan-
gen door Frans Wolbrink. Men kreeg
weer nieuwe moed en de voorhoede
schiep zich herhaaldelijk scoringskan-
sen. Wim Koers verrichtte de hattrick,
toen hij een kwartier voor tijd een pass
van rechts met een fraaie omhaal voor de
derde maal achter de verbouwereerde
SCS-keeper deponeerde. Eindstand 3-0
voor de thuisclub.

DZC 6 - Ratti l 0-3.
De wedstrijd begon 20 minuten later,
dan was gepland. Het eerste half uur
speelde zich de wedstrijd hoofdzakelijk
op het middenveld af. Ratti had wel na
20 minuten geluk doordat een DZC
speler precies op de lat schoot. Na 32
minuten spelen kreeg H. Eggink de bal
op rechts aangespeeld in buitenspel-
positie, maar kon doorgaan en passeer-
de de keeper met een strak schot 0-1.
Precies 3 minuten voor rust maakte
dezelfde speler er 0-2 van voor Ratti.

Na de thee hetzelfde beeld. J. Dijkman
werd vervangen door W. Bekken. 20
minuten voor tijd werd J. Nijenhuis door
T. Mellendijk vervangen. 10 minuten
voor tijd kon H. Eggink het 3e doelpunt
op zijn naam zetten door uitstekend
doorgaan lobde hij over de keeper heen
0-3.

Uitslagen Sv. Ratti
Afd. zaterdag D.Z.C. 6 - Sv. Ratti l 0-3;
afd. jeugd: Vorden B2 - Sv. Ratti BI 2-1
afd. zondag: Sv. Ratti l - S.C.S. l 3-0;
Sv. Ratti 2 - S.H.E. 6 1-1; S.C.S. 4 - Sv.
Ratti 3 2-3; afd. dames: De Hoven l -
Sv. Ratti l 2-0; Sv. Ratti 2 - Deo 2 0-7.

Programma Sv. Ratti
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Almen 4;
Zelos 3 - Sv. Ratti 2; S.V.D.W. 4 - Sv.
Ratti 3; afd. jeugd: Steenderen Al - Sv.
Ratti Al; Socci BI - Sv. Ratti BI; Sv.
Ratti Cl - Baakse Boys Cl; afd. zondag:
W.W.V. l - Sv. Ratti 1; Socci 6 - Sv.
Ratti 2; Sv. Ratti 3 - Zutphen 5; afd.
dames: Sv. Ratti l - Dierense Girls 1;
Winterswijk l - Sv. Ratti 2.

Programma v.v. Vorden
Vorden Al - Oeken Al; Vorden A2 - H.
en K. Al; Sp. Brummen BI - Vorden
BI; A.Z.C. B2 - Vorden B2; Hercules
Cl - Vorden Cl; Vorden C2 - sp.
Lochem C2; Vorden C3 - Voorst C2.

afd. zondag
Vorden l en 2 vrij; Vorden 3 - Oeken 3;
Vorden 4 - AD. 4; SHE 3 - Vorden 5;
Erica 5 - Vorden 6; Vorden 7 - Socci 5;
Zutphania 7 - Vorden 8.

De derde set toonde opnieuw goed
volleybal, waarin ook Dash goed mee-
draaide. Dash had echter niet voldoende
afweer voor de zeer goede aanvallen van
Dynamo en moest deze set verloren laten
gaan met 11-15. De vierde set was
wederom zeer spannend. Dash draaide
goed en kon de stand in haar voordeel
brengen op 14-11. De setwinst was bijna
binnen; Dynamo kwam echter terug op
14-14. Dash kon jammer genoeg het
verdiende punt niet binnenhalen en de
set ging gewonnen naar Dynamo met
15-17. Eindstand 1-3.

Uitslagen: zaterdag 18 november: Epse
meisjes asp. Epsa A - Dash C 0-3;
Schalkhaar S.V.S. A - Dash A 3-0;
jongens asp. S.V.S. A - Dash A 3-0;
Warnsveld, heren Wilh. 4 - Dash 4 0-3;
maandag 20 november: Vorden: dames,
Dash 5 - D.V.O. 3 3-0; Dash 4 - Wilh. 3
3-0; heren Dash 2 - Bruvoc 2 0-3;
Zutphen, dames Wilh. 2 - Dash 2 2 - 1 ;
Dash 3 - Hansa 5 1-2; heren, Dash 3 -
Aktief 0-3.

Programma: zaterdag 15 november:
Wilp meisjes asp. Wüp - Dash D;
Vorden, Dash A - Vios A; jongens asp.
Dash A - Hansa B; Dash B - D.S.C.;
Dash C -Colmschate; meisjes asp. Dash
C - Almen. Maandag 27 november
Vorden: dames Dash 2 - Bruvoc 2; heren
Wilh. 3 - Dash 3; Zutphen, meisjes asp.
Wilh. C - Dash D; heren Hansa 4 - Dash
2; dames D.V.C, l - Dash 4; Wilh. 5 -
Dash 5; Almen dames, Almen 2- Dash 3
Donderdag 30 november: heren Isala 3 -
Dash 1.

Voor de onderlinge competitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld: Mas-
selink - Nijenhuis 1-1; Rossel - Slutter
0-2; Klein Kranenbarg - Wiersma 1-1;
ter Beest - Lamers 2-0; Wansink -
Heuvink 0-2; Sloetjes - Dimmendaal
0-2; H. Graaskamp - Wentink 2-0;
Esselink - Ruessink 0-2.

Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de jeugdafdeling van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wed-
strijden gespeeld: B. de Jonge - R.
Bulten 0-2; L. Stokkers - H. Dijk 0-2; J.
Eggink - J. Dijk 0-2; R. Brummelman -
E. te Velthuis 2-0; R. Bruinsma - N. de
Klerk 0-2; H. Hoekman - G. Brinkman
2-0; M. Bulten - H. Vreeman 0-2; H.
v.d. Kamer - A. Plijter 2-0; G. Brum-
melman - E. Bruinsma 0-2; W. Rietman
- R. Jansen 2-0; J. v.d. Kamer - P.
Eckringa 0-2; W. Rietman - J. Eggink
2-0; D. Hoekman - M. Bulten 0-2; L.
Stokkers - H. Hoekman 0-2; J. Dijk - J.
v.d. Kamer 2-0; G. Brinkman - B. de
Jonge 1-1; E. Brummelman - W. Riet-
man 0-2; H. Hoekman - R. uiten 2-0; E.
te Velthuis - L. Stokkers 2-0; J. v.d.
Kamer - R. Jansen 2-0; R. Brummelman
- H. Dijk 0-2; P. Eckringa - J. Dijk 2-0;
N. de Klerk - M. Bulten 2-0; E.
Bruinsma - A. Plijter 2-0; P. Eckringa -
A. Plijter 2-0; D. Hoekman-J. Dijk 1-1;
R. Brummelman - B. de Jonge 2-0; H.
v.d. Kamer - R. Bulten 2-0; G. Brink-
man - E. te Velthuis 2-0; R. Bulten - H.
v.d. Kamer 0-2; G. Brinkman - H. Dijk
0-2.

Dammen

Dash-dames lieten verdiend punt liggen
Afgelopen zaterdag speelden de Dash-
dames tegen de ongeslagen koploper
Texoclean/Dynamo 2 uit Apeldoorn. Na
een gelijkopgaande strijd in de eerste
set, met een volledige inzet van beide
kanten, ging deze set verdiend gewon-
nen naar Dash met een setstand van
15-13. Dit had Dynamo blijkbaar niet
verwacht en kwam dan ook zeer goed
terug in de tweede set. Na een reeks zeer
goede opslagen, die door Dash niet goed
verwerkt konden worden, ging deze set
naar Dynamo met een stand van 2-15.

Winst voor Vordense dammers
Voor de competitie won het tweede
tiental van DCV met 9-11 van DVT l uit
Terborg. De uitslagen waren: G. Derk-
sen-Wiersma 0-2; R. Derksen - Breuker
0-2; Mariet - Heuvink 2-0; Huls -
Wentink 2-0; Vesters - ter Beest 0-2;
Gerritsen - Hoenink 2-0; Gieren -
LammersO-2; Kamphuis - Hulshof 1-1;
Drevers - Rossel 1-1; Kreeftenberg-
Wansink 1-j^jet aspirantenvijftal van
DCV won v^rflagavond met 8-2 van
Doetinchern^W. Wesselink, Joh. Kra-
jenbrink, B^Hddink en R. Bruinsma
wonnen hu^JIrtijen, alleen A. Graas-
kamp verloor.

24 Jong Gelre: Ledenvergadering
25 Vogel tentoonstelling "De Vogel-

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

Schoenaker
28 Bejaardensoos

Te koop: Vuurkorf met lade
voor hockhaard ^feks)
z.g.a.n. Leren rijlaarze^ffiaat
40. Rijbroek maat 42.
Het Wiemelink 16, Vorden.
Tel. 2207.

De tijd gaat snel,
bedenk dat wel!

Wacht niet met het bestellen en laten drukken van
de kerst- en nieuwjaarskaarten voor uw khënten 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

weevere

vonden

.speciaal
Dames

Shetlandtruien
in diverse kleuren

39,95

Nu 35,-
Herenoverhemden
Flanel - geruit

22,50
Nu

tent iel en mode
/chooldermctn

BPj ons in d'n Achterhook
Zaoterdag bun'k us effen in Baok weazen kieken. Daor hadd'n ze
un grote kiekdag bi'j de gebroeders. Daor ko'j de ni'je gevange-
nisse van de beeste gaon bekieken. Hoe groot of e wel is en hoevölle
of t'r in kont, och dat hoef ik ow neet meer te vetell'n, dat he'j zelf
wel ezeen. Ik hoppe maor dat 't t'r eur goed met geet, in ieder geval
better as Jan Koenders, anno 1990. Jan Koenders is eigenaar van
een loopstal met zo'n twee-duuzend beeste. Alles geet oaver de
compjoeter in zien stal, van 't voern tot 't melken, hee zit daags
allene maor veur 't instrumenten bord te kieken of alles goed geet.
Dizzen dag was t'r met de beeste wat an de hand, iets wat e neet
goed deur hadde. Net of zee 't veurjaor in de kop hadd'n. Now was
't ok wel veurjaor maor andere jaoren marken i'j daor ok niks van
an dizze beeste. Die waarn jao nog nooit buuten ewes. Dat konnen
ze ok haos neet want de giers sleppen eur oaver de grond. De kleure
hadd'n ze nog wel zo'n berjen van de beeste zoat zien vader die
vrogger had ehad, maor wieter lekken ze d'r ok neet zovölle meer
op met eur deurgezekte bene en uutgezakte lief. Maor zee gawen
wel zestug liter melk daags en daor mos de wins van kommen. At
ze maor bleven liggen, de pillen, brökskes en hormoonpreperaten
maor vratten was 't um bes af.
Maor achterin kwammen d'r weet wat oaverende, de lempkes op
zien bord flikkeren teminsten nogal. Maor iets meer stroom geven
dan gingen ze wel weer liggen. Boaven de beeste leep un soort
schrikdraod maor dan met volle meer spanning, die kon e regelen
alnao gelang dat neudug was. Maor 't hielp vandage neet goed,
twee leien d'r al kepot, die hadd'n 't neet konnen vedragen. Hee
bell'n 't laboretorium van de centrale maor us effen. Wat of e mos.
Daor wissen ze ok neet wat t'r an de hand was maor hee zol maor
un betjen valium bi'j 't water doen, dan wodd'n ze met un ketier
wel kalmer. Jan drukken un knöpken in en de compjoeter dei'j dan
wieter alles wel. Zo had e d'r heupe knöpkes opzitt'n: veur 't
vetgehalte, 't eiwit, tegen kopziekte en we ik wat al neet meer.
Met un ketier was 't nog niks better, eerder nog beroerder. Daor
knappen wat lempkes op zien bord kepot. Stuk veur stuk
kwamm'n de beeste op de bene en begonnen zich in beweaging te
zett'n. 't Lek wel of ze gek wiern, dat dat maor goed ging. De deure
achter in de stal ston ok nog los, dat had e vanmargen edaon um
wat meer frisse loch te kregen. Daor stonnen wel un paar staolen
hekkens veur maor die leepen ze jao zo van de sokken. Jan gaf nog
maor wat ekstra stroom maor 't enugste wat e zaog was un blauwen
damp die uut 't apperaat kwam. Kotsluuting, now was e vekoch.
Hee heurn zien vrouw buuten nog rearn van "Jan, de beeste bunt
los". Too hee un tiedjen later weer zo'n betjen bi'j bloed was, kon e
de scha gaon bekieken. 't Lek net of t'r un honderd meter brejen
zandweg van zien huus af 't broek inleep met allemaole dooie
beeste hot en haar oaver de weg. De besten waarn nog zo'n viefen-
twintughonderd meter wied van huus ekommen veur zee inmekare
waarn ezakt en vake doodebloed deur de kepotte giers. Too hee d'r
nao ston te kieken reep um zien vrouw: "Jan, daor is un kearl van
de "centrale". "Zeg maor dat e kan barsten". En dat zoll'n d'r
meer ezeg hemmen bi'j ons in d'n Achterhook. H. Leestman.

Sint komt keuze maken
in onze ruime
gesorteerde voorraad

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

- broekriemen
- kindertassen

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden - Tel. 1421

ten have ~n

vraagt voor enkele
halve dagen per week

+een 65 er

voor eenvoudige expeditie- en
magazijnwerkzaamheden.

y

%

%yt> Indust r ieweg 1

Sollicitaties mondeling op
kantoor
Industrieweg 1 1
tussen 8.00- 16. 00 uur.

1 Postbus 27 7250 AA Vorden Tel 05752-2244

I

l

RADIO-T .V.-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
STATIONSWEG 1 VORDEN TELEFOON 2577

De ITT-vakman en dealer
voor Vorden en omgeving LTT

Unieke 4 jaar garantie op ITT-kleuren t.v.

Ook het juiste adres voor al uw antenneproblemen



Gevraagd:
droog en schimmelvrij

roggestro
Keune - Vorden
Tel. 05752- 1 737

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ......... ƒ16,50

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

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

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

Sigarenmagazijn BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

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

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

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. 0561 8-444 of 0561 8-
214.

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

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

'i
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 22 1 9

Luxe- en kunstnijverheid
KOERSELMAN

Gevraagd: werkster voor l
halve dag per week.
Tel. 6819.

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

Uit ons j

-Juweliers

Volmaakte
harmonie in
gouden set.
Hangertje, ring en
een paar oor-
knopjes. Stuk voor
stuk van 14 karaats
goud en fraai
gezet met safier.
Hanger exclusief
collier f 32,-; ring
f 76,50; oorknopjes
f81,-

FA.

Kohier Wissink
Horlogerie^oud zilver-optiek

Spalstraat 15
Tel. 1374-Hengelo Gld.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Stomerij voor Vorden e.o.

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Öo/r
de sint
koopt
z'n cadeaus
bij ons!
Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist.

Bouwbond N.K.V.
Kerstverzilvering
donderdag 23 november
aan de Smidsstraat 10
24 november
zaal Schoenaker

Beide avonden van 19.00 tot 21.00 uur

P.V. Smidsstraat 10, Vorden

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Extra voordelige
aanbiedingen
Mandarijnen Tissap 20 voor. 395

Cox d'Orange 2 kilo 179

Witlof export kwaliteit -1 kilo ^WO

Groen kool panklaar - 500 gram ... . 80

ZE ZIJN ER WEER

Tïssap Spaans citrusf ruit
ZOET SAPPIG EN VOL VITAMINEN

Weekendaanbieding bloemen i-oc

Spinchrysanten.. . . 495

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B. V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Fel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

MARWOH
SCHOENFABRIEK B.V.

WAALWIJK

da's klasse van nature!
VERKRIJGBAAR BIJ

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342

Speciale
Sinterklaas-aanbiedingen:
PLATENBORSTEL
in geschenkverpakking. Van 3,95 nu voor . . . 1,95

EMI CASSETTES
X1000-C60 van 5,95 voor 5,25
X1000-C90van7,50voor 6,95

SCOTCH ANTISTATISCHE MAT
van 15,95 voor 12,50

ZAKCALCULATORS
Van 59,95 voor 19,95

Arm voor reinigen van uw platen
Van 21,95 voor 16,95

DE NATIONALE PLATENBON
IS BIJ ONS VERKRIJGBAAR

Voor al uw Sinterklaaskado 's

Radio-TV-grammofoonplaten-
speciaalzaak

OLDENKAMP
Stationsweg 1 - Vorden - Tel. 2577

Prijzenregen!

St NICOLAASMARKT
VRIJDAG 1 DEC. 1978

Op de a.s. vrijdag te houden Sint Nicolaasmarkt vindt u een

uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en de bon ingevuld met
hun naam, adres en woonplaats in de bus deponeren,

dingen mee naar één van de waardevolle prijzen, beschik-
baar gesteld voor de bezoekers van deze markt.

De prijzen zullen precies om 10.30 uur door Sint Nicolaas
worden uitgereikt.

Voor moeders met niet schoolgaande kinderen
heeft Sint Nicolaas een leuke verrassing

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT PERSOONLIJK
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

ATTENTIE: per abonné van Contact wordt slechts één prijs uitgereikt!

Bon
Naam:

duidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

Adres:

Woonplaats:

De Vordense markt... altijd een bezoek waard!!!

Nieuvraoverjarige
MERKRIJWIELEN

Dames- en heren
- Sterk verlaagde prijzen -

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.l Tel. 05753-7278

KASTELEN

iden
bitter

l Slijterij Wij nhandel
' Smit Vorden

. : Alc:3O%

Nu met gratis glas

SLIJTERIJ SMIT

Doe-het-zelf -centrum
HARMSEN
Coupons tapijten
Coupons gordijnstoff en
Keukenkasten
Keukens
Baden - wastafels
VloerhOUt 2 cm geschaafd

• Oost-Nederlands grootste
Doe-het-zelf-centrum

• Altijd een bezoek waard
• Elke week speciale aanbiedingen

Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

Sportieve
geschenken

Trainingspakken en -jacks
Voetbal-, en gym-,
en sportschoenen
Rij- en jachtlaarzen
Sportkleding
Sportkousen en -sokken
Tafeltennis bats
Zak-, werp- en sportmessen

Wapen- en sporthandel

ttee.tr dotltrtffeiull

Zutphenseweg 9 - Vorden

ZIEKENVERVOER
WOLSINK Telefoon 05753 -1493
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