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Raad verwierp voorstel B&W
College gaat weer praten met
de heer Rouwenhorst
Het voorstel van het college van Vorden om inzake de heer A. J. Rouwenhorst aan
Rondweg definitief de onteigeningsprocedure in werking te zetten, werd voorlopig
opgeschort. Met als tegenstemmers de voltallige P.v.d.A.-fraktie en de beide
wethouders H. A. Bochgelman (VVD) en W. A. J. Lichtenberg (CDA) werd
namelijk een voorstel van mevr. Mr. J. C. W. Bogaards aangenomen, waarin een
aantal gegevens die deze avond op tafel kwamen eerst nogeens met de heer
Rouwenhorst besproken zullen worden. Mocht dit niet tot resultaat leiden dan kan
de raad alsnog beslissen de onteigeningsprocedure weer in werking te stellen.

Vorige week in de commissievergade-
ring Algemeen Bestuur werd het college
geadviseerd om een drietal taxateurs te
benoemen teneinde tot een overeen-
stemming te komen over de prijs. (De
gemeente Vorden heeft de heer
Rouwenhorst voor bijna één hectare
bouwgrond in het bestemmingsplan
Brinkerhof een prijs geboden van
ƒ46.640,- "all in". In de commissie
algemeen bestuur had vorige week de
mening post gevat dat de heer Rouwen-
horst te weinig is geboden.
Burgemeester Vunderink argumenteer-
de het standpunt van het college om
toch tot onteigening te adviseren met
een zestal redenen. Aan de hand van
wat cijfermateriaal stelde de heer
Vunderink dat de gemiddelde m2 prijs
die de heer Rouwenhorst is geboden
ƒ 5,50 bedraagt. "In Hengelo bijvoor-
beeld zijn bij 20 transakties prijzen
betaald van ƒ 4,25 per m2. Bij
particuliere transakties in Vorden
werden prijzen betaald tussen de ƒ 4,22
en ƒ 5,67. De Stichting Beheer Land-
bouwgronden heeft als norm ƒ 4,80 en
betaalde vorig jaar in Vorden ƒ4,45.
Wij zitten met onze prijs dus wel goed",
aldus de heer Vunderink. Verder wees
hij op de dalende tendens van de grond-
prijzen, de vertraging die in de woning-
bouw zal ontstaan. "Bovendien, zo zei
de heer Vunderink, gaat het hier om een
aanzienlijk verschil. De heer Rouwen-
horst vraagt namelijk het dubbele!

Schandalig
De heer Geerken (CDA) alsmede mevr.
Bogaards (VVD) stelden zich op het
standpunt dat onteigening het laatste
middel moet zijn en vooral niet het doel.
De heren J. Bosch en B. van Tilburg
(P.v.d.A.) schaarden zich achter het
collegevoorstel. "Dit is in het belang
van de volkshuisvesting", aldus de heer
Bosch. De heer Tjoonk (VVD) daaren-
tegen: "We straffen deze man op een
manier die meer dan schandalig is. Door
deze wijze drijf je iedereen in handen
van projektontwikkelaars". Burgmees-
ter Vunderink vond de uitlating van de
heer Tjoonk een "boute uitspraak".
Deze is volkomen voor uw rekening",
aldus de voorzitter.

Op de vraag van de heer G. J. Bannink
(eenmansfraktie) of de heer Rouwen-
horst voor dezelfde prijs elders
eenzelfde stuk grond kan terug kopen
antwoordde burgemeester Vunderink
dat dit in principe mogelijk is. "Het
college probeert hierin te bemiddelen.
De eventuele "langere afstand" voor de
heer Rouwenhorst zal natuurlijk in een
vergoeding moeten worden
uitgedrukt", zo zei de heer Vunderink.

Mevr. Bogaards wier voorstel even later
werd aangenomen wees op het aspekt
van "beslissen over een portemonnaie
van iemand anders". Burgmeester
Vunderink na de stemming: "Ik betreur
deze hele gang van zaken".

Wel onteigeningsproce-
dure inzake grond gebr.
van Zeeburg.
Het voorstel van het college om bij de
gebr. van Zeeburg op dit moment de
onteigeningsprocedure in werking te
stellen, werd wel door de raad aange-
nomen zij het met de hakken over de
sloot (zeven tegen zes). De CDA fraktie
en de VVD fraktie stemden tegen. De
heer Geerken (CDA) stelde d.m.v. een
"uitruil van grond" voor af te wijken
van het huidige selektiekriteria.

Burgemeester Vunderink reageerde
hierop zeer fel. "Dit zou getuigen van
een a sociaal beleid. Het zou een gold-
rush op bouwgrond betekenen. Zij met
de grootste beurs hebben de meeste
kans. Men koopt een stuk grond waar-
door men hoog op de wachtlijst kan
komen. Als burgemeester van Vorden
noem ik dit een ongelooflijk gevaarlijk
pad wat dan wordt ingeslagen. Het is in
strijd met het algemeen belang met al de
konsekwenties van dien". De woorden
van de heer Vunderink gingen er bij de
P.v.d.A. fraktie in als koek. Burge-
meester Vunderink was het wel met de
raad eens dat het selektiesysteem
aangepast moet worden.

De heer Geerken (CDA)
wil discussie op gang
brengen inzake heffings-
grondslag onroerend-
goedbelasting
De raad van Vorden heeft dinsdagavond
uitvoerig bezig gehouden over een voor-
stel van de heer J. F. Geerken (CDA)
die de komende jaren een discussie op
gang wil brengen inzake de heffings-
grondslag van de onroerendgoedbelas-
ting. In Vorden is gekozen voor de
waarde grondslag. De heer Geerken
bepleitte oppervlakte grondslag. "Je
hebt hier dan een betere vorm van
rechtszekerheid voor de burger", terwijl
je bij waarde grondslag afhankelijk bent
van het taxatiebureau. Zowel de heer G.
J. Bannink (eenmansfraktie) alsmede de
heer B. van Tilburg vonden de uitgangs-
punten van de heer Geerken aanvecht-
baar.

De heer Bannink wees er vervolgens op
uitermate voorzichtig te zijn met een
andere wijze van taxateren. Dit kost
kapitalen, zo zei hij. Mevr. Bogaards
(VVD) vond het bedrag van de taxateur
knap hoog (ƒ 700,- per objekt).
"Waarom gaan we hier eigenlijk op de
taxatie van één taxateur af? Wethouder
Bochgelman (VVD) wist eigenlijk niet
goed raad met deze vraag, waarop
mevr. Bogaards zei "Het schrijven van
één briefje aan nog één of meerdere
taxateurs haalt toch niet de hele afdeling
financiën overhoop"?

Het college zal zich verder in deze
materie verdiepen. Met betrekking tot
de hoge kosten voor verlichting,
verwarming en schoonhouden van

bouwen kreeg mevr. Bogaards
desgevraagd aan wethouder

Bogchelman te horen dat hij bezig is een
plan te maken hoe openbare gebouwen
op dit punt het beste aangepakt kunnen
worr^n. "Over twee maanden weet ik
me^H beloofde hij. Wat betreft de
gemeentelijke vertegenwoordiger in
besturen van verenigingen, instellingen,
waarover de raad van Vorden al heel
wat uren heeft gesproken, zegde
burgemeester Vunderink te willen
onderzoeken op welke wijze de kommu-
nikatie strakker aangehaald kan
worden.

Het beroepschrift van de heer E. J.
Janssen inzake de toepassing van de
verordening op de rekreatiewoon-
verblijven werd door de raad niet
ontvankelijk verklaard. Op voorstel van
de heer Geerken en de heer van Tilburg
zal t.z.t. worden bekeken of de huidige
verordening die in Vorden geldt, bijge-
steld of aangepast moet worden.
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Keuze uit
aanwinsten
bibliotheek
De aanwinsten liggen een week ter

Openbare commissievergaderingen.
Commissie Financiën c.a. op dinsdag 4
december a.s. te 19.00 uur in het koets-
huis/bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer:
- verhoging tarief onroerend-goedbelas-

ting ingaande het belastingjaar 1980;
- schrijven d.d. 6 september 1979 van

de Stichting Dorpscentrum te Vorden,
inzake culturele voorstellingen;

- wijziging Algemeen Ambtenarenregle-
ment t.b.v. instellen regeling inzake
vervroegd uittreden gemeente-perso-
neel en vaststellen Uitkeringsverorde-
ning vrijwillig vervroegd uittreden;

- vaststelling verordening op de heffing
van een belasting wegens het verstrek-
ken van sterke drank.

Commissie Sport, Cultuur, Jeugd- en
algemene Welzijnszaken op dinsdag 4
december a.s. te 20.00 uur in de boerde-
rij bij het Kasteel/Raadhuis.

Aan de orde komt:
- schrijven d.d. 6 september 1979 van

de Stichting Dorpscentrum te Vorden
inzake culturele voorstellingen.

Voor de openbare commissievergade-
ringen gelden de volgende regels:

1. het publiek kan zich tot tien minuten,
onmiddelijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, onder
opgave van het agendapunt waar-
over men het woord wil voeren. De
gelegenheid om te spreken wordt ge-
boden vóórdat de eigenlijke behande-
ling van de agenda begint;

2. de voorzitter kan elke spreker, indien
dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering nodig is,
beperking van de spreektijd op-
leggen.

Wij maken u er op attent dat voor een
ieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als in de bibliotheek
aan de Dorpsstraat.

Commissie Algemeen Bestuur c.a. op
dinsdag, 4 december a.s. om 14.00 uur
in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer:
- verkoop bouwterrein aan de woning-

bouwvereniging "Thuis Best" voor de
bouw van 15 woningwetwoningen;

- aankoop grond in bestemmingsplan
Brinkerhof 1973, no. 2;

- bespreking procedure behandeling
gemeentebegroting 1980.

Volwassen romans: Bellow S, De
avonturen van Augie March; Cookson
C, Als gelouterd goud; Heinrich W,
Gods tweede keus; Messens M, Relaties;
Spark M, Meisjes met een smalle beurs;
Werfel F, Het lied van Bernadette;
Yankowitz S, Stomme getuige.

Volwassen studieboeken.
Daily A. G., Moeders; Voll A. De
Wichelroede; Watzlawick P. Wie weet
is het ook anders; Seymour, J. Leven
van het land; Roland Hols, H. Het vuur
brandde voort.

Jeugdleesboeken.
Darke, M. Je moet maar durven;
Keuper - Makking, A. Het feest van
Jouk; Evenhuis, G. Verstekeling in de
Sinaï; Hannam Ch. Karl, Joodse jongen
in Nazitijd; Silman, R. Peter is geadop-
teerd; Muller, J. Het konijneneiland.

Jeugd Studieboeken.
Noord-Amerika; Caney, S. Kinder spel-
en speelboek; Malestein, J. We maken
een fiets; Weetering, C. v.d. Over
ballet; Gydal, M. Hoe het was toen
Hein naar het ziekenhuis moest.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Verschijning Contact
Op verzoek maken wij nu reeds de verschijningsdata's bekend
voor de a.s. feestdagen. Op 20 december komt het Kerst- en
Nieuwjaarsnummer. Voor de editie Ruurlo en Vorden dient de
copy uiterlijk maandag 17 december in ons bezit te zijn. 3 Januari
komt Contact weer uit, copy hiervoor uiterlijk 2 januari in ons
bezit, 's morgens vóór 10.00 uur.

Copy voor de editie Hengelo, moet uiterlijk 12 december
december in ons bezit zijn. Dit nummer verschijnt in de week van
19 december. Editie Hengelo komt in het nieuwe jaar weer uit op 8
januari waarvoor de copy op 2 januari 's morgens vóór 10.00 uur
in ons bezit moet zijn.
Wij zijn gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en l januari.
Alleen rouwdrukwerk wordt aangenomen in deze periode, wilt u
zich dan melden bij het woonhuis Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden.

Op dit moment kunnen wij het abonnementsgeld nog niet vast-
stellen omdat nog niet bekend is of de BTW berekend moet
worden, dit moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer,
dus nog even geduld.

Jong Gelre start
met nieuw
commissies
Tijdens de jaarvergadering van Jong
Gelre, welke onder v^^zitterschap van
Dick Regelink in ^nB^ Bloemendaal
werd gehouden voor , volgende jaar
drie commissies benoemd te weten een
agrarische commissie; een
sportcommissie en een algemene
commissie. Uit het jaarverslag van 2e
sekretaresse Ans Ruessink bleek dat de
vereniging Thans 121 leden telt. Verder
werden de diverse aktiviteiten uit het
afgelopen verenigingsjaar onder de
loupe genomen. Uit het jaarverslag van
penningmeester J. W. Abbink bleek dat
Jong Gelre financieel gezond is.

Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende leden Ans Ruesink en Anja
ten Have vervangen door Wilma Rossel-
Kerseboom en Ria Kuenen. Na afloop
van de vergadering werd de film "De
Noormannen" gedraaid met in de
hoofdrollen Tony Curtis en Kirk
Douglas.

Burgelijke stand
Geboren: Gijs van Lochem.
Ondertrouwd: H. Gaikhorst, en O. M.
Th. Eggink; 1. W. Klein Brinke en M. J.
Steenblik.
Gehuwd: H. Wassink en H. G. Brinks;
P. A. M. Wolsink en T. J. Schrik; C. J.
M. Balvert en J. M. B. Besselink; R. de
Vries en M. A. Merk.
Overleden: A. Olthof, oud 93 jaar;
M. Th. van Berkel - van Meir, oud 84
jaar.

Aktiviteiten
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre heeft
voor de komende tijd weer diverse
aktiviteiten op het programma staan. Te
beginnen op 30 november in de zaal vna
het dorpscentrum, wordt er zes avonden
gevolleybald. Tevens zal Vorden
meedoen aan een regionale volleybal-
competitie. De speeldata zijn 25 januari
en 15 februari.

Op 14 december gaat Jong Gelre
schaatsen in Deventer. Het nieuwjaars-
bal georganiseerd door de regio vindt op
5 januari plaats in "De Herberg". De
kulturele avond samen met de Platte-
landsvrouwen en de GmvL vindt plaats
op 20 februari. De heer Jansen v.d. Berg
zal dan een dia-avond verzorgen over de
Rocky Mountains in Canada en
Amerika.

Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen kwamen weer bijeen. De
presidente mevr. Ridderhof heette een
ieder hartelijk welkom. Eerst werden
wat interne mededelingen gedaan.
Hierna werd het woord gegeven aan de
heer Kettelarij en de filma Polman.

Deze verzorgde de avond door te
spreken over wonen en ons interieur.
Veel vloerbedekking kwam ter sprake en
gordijnstoffen gingen de zaal door. Na
de pauze werd er een kleine kwis
gedaan. Het geheel was leuk en
verzorgd. Het was een leerzame avond.
Aan het eind dankte mevr. Ridderhof
de heer Kettelarij voor de geslaagde
wijze waarop hij het één en ander had
verteld, en wenste zij een ieder welthuis.

SPORTIEVE
GESCHENKEN

Kluvers
SPORT TOTAAL

Zutphenseweg 41, Vorden

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
\an 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

erkdiengten

HERVORMDE KERK VORDEN
2 december 10.00 uur Ds. B. Nijendijk,
Jeugddienst, m.m.v. Koor en Combo
"Inter Christ"; 19.00 uur Ds. J.
Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. W. v.d. Kooy van Lochem.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: voor en na iedere dienst in
de pastorie te Vorden.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Sterringa.
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 dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

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

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. C. M. Möhlmann, Doetinchem, tel.
08340-33765; Th. F. D. Aarsen, Eiber-
gen, tel. 05454-2088.
Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand november mevr.
Wolters, tel. 1262. Bellen voor 8.30 uur.

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

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

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

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 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.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij^v.
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag"
voorlezen van 14.00-14.30 uur.
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• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer

• Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs

• Sterk in vers

V^y LT,t~r-v-X_i\~*

dts/sffl]©

O M O
ZEEPPOEDER
koffer 2 kilo
geen 575

MAAR NU

ROSS

PATATES
FRITES
baal 1 kilo
geen 179 of 169

MAAR NU

BORSTLAPPEN
heel kilo 8081

485A129
idien bii aankoon /^B .̂1 KÉÎ >*-̂  ^^Bovendien bij aankoop

van drie koffers
595 terug op bank of giro

RUNDER-
GEHAKTheel kilo 898

VERSE

KUIKENBOUTEN oAo
500 gram U*ftO

SCHENKEL *7c
500 gram W ff U

BIEFUPPEN OF
SUCADELAPPEN cno
500 gram U5IU

ROYAL CLUff

SHANDY
krat a 24 fles
geen 14,40 of 11,76

MAAR NU

NEEM WAT EXTRA
VOORRAAD! •IrKb

Maandag 3 december
GEHAKT H.O.H.

Dinsdag 4 december
HAMSCHIJF

Woensdag 5 december
MALSE RIBLAPPEN

heel kilo 590

500 gram 298

H
heel kilo

1 literblik ninnn uu
geen 109 of 89 MAAR NU

GEKOOKTE
LEVER
100 gram 79
SLAGERS-
LEVERWORST IRQ
ring 500 gram nu l U*f

JM

ml
BAKKER

BORRElBAliEN i on \
pak 10 stuks nu l O«J %

GEVULD
ONTBIJTSPEK
100 gram

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

SUPERUNIE
jong belegen 7flQ
heel kilo ff Sf O

REKLAMES GELDIG VAN
29 NOVEMBER T/M 5 DECEMBER

POEDERKOFFIE
grote pot 200 gram geen 695 maar nu

HOPJESVLA
beker 1/2 liter
van 98 voor 85

Kakelverse *£

BRUINE EIEREN 1QD l
doos 10 stuks ItJOp

JOLLY
COMBINEER-
KWARK
van 124 voor

Van onze
banketbakker s|

Roomboter banketletters
met 100% amandelspijs,
van 695 nu voor

Roomboter banketletters
van 495 voor

MEURSING

Kaasdomino's
pak van 189 voor

WESTMINSTER

Bonbons Ann
blik400gram,van625voor HwO
DUYVIS

Brosnoten
pak van 199 voor

Choc. sprenkeltjes
pak van 189 voor

159

149
i»
l UU

Smith chips
fam. pak papr. of nat.
van 125 nu voor 89

Eigen import
GONZALES TABLAS

Sherry 4 types,
met garantiezegel
geen 595 of 545
maar nu

Spawater
citroen,
1 literfles van 125 voor

Rosé de Fruits
1 literfles van 239 voor

HÏ9

198
CALVE

Tomaten ketchup
fles425 gram, van 259 voor

BECKERS
Bitterballen
doos 50 stuks nu 349
VELUWS

Volkorenbrood
800 gram, gratisgesneden 155

PW/

koffer 2 kilo
met gratis flacon Silan
geen 860 of 660

maar nu

Fleuril
zeeppoeder

598
ANDY

Allesreiniger
reuzenflacon,van359voor

CROX

Halvarine
kuip 500 gram, van 89 voor 75
Halviture BETUWE
Aardbeien, abrikoos, kersen
van 219 voor

HAUST

Paneermeel
van 79 voor

189

65
FruitCOCktail DELMONTE
1 literblik, 9AQ
geen 325 of 298 maar £H9

% B.C.F PUZZEL
% 750 stukjes
% van 499 nu voor

if ,i%, BRIGITTE
% * >f pop 46 cm
^ van 2395 voor

V.S. OOK VOOR UW SPEEELGOED-ASSORTIIV1ÉNT*11

Cox Orange 2% kg

Prei van het klei 1 kilo

1 grote knolselderij

*llui
TBI

Navelinas handsinaasappelen
HEERLIJK 10 forse 3951
EEN WELKOMSTGESCHENK MET SINT
EEN MOOI BOEKET SNIJBLOEMEN OF EEN PLANT

Pracht Kerstster (Poinsettia) per stuk 425 2 voor

l
MAANDAG. DINSDAG, WOENSDAG _

Panklare hutspot of groene kool 500 gram 89

Goudgele Chiquita bananen Ikilo m

1295

BABYWALKER
wagen met
blokken, van
54,95 voor 3995

LEGO DOOS
no 264,
van 27,95 voor

•

BRANDSTATTER

KINDER-
WERKBANK ino,-
van 1895 voor l (J9u

BOLS
JONGE JENEVER
1 literfles
van 1295
voor 1150

PLASTIC AUTO'S
10 modellen O^
van 325 voor £H

CABERNET

ROSÈ D'ANJOU 1078
licht en fruitig AQC
nu per fles ' 1ÖU

MISPELBLOM
CITROENBRANDEWIJN
fles 1 liter AAP

«l«luvoor

SONNEMA

DEERENDURG
1 literfles
van 1375 voor 1225J



Hierbij willen wij iedereen
hartelijk danken die, op welke
wijze dan ook, onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Hendrik en Janny
Haaring

Hengelo (G), november 1979
Beunksteeg 2

Hartelijk dank aan allen voor
de bloemen, felicitaties en ka-
do's die wij bij ons 45-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

H. Nijland
G. Nijland-te Velthuis

7251 DH Vorden, nov. 1979
Zutphenseweg 51

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van

Gerharda Derkje

We noemen haar

GERKE

Zij is geboren op 28 november
in het Nieuwe Spittaal te
Warnsveld.

Gerdien en Gerrit
Wunderink

,,'t Addink"
Strodijk 13, Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Cornelis Gerrit

Wij noemen hem

MICHEL

Wim en Wilma ten Pas
Monique

Vorden, 27 november 1979
B. v. Hack fort weg 6

Af te halen na 18.00 uur: 2
jonge hondjes, ingeënt en
ontwormd. Weenink, De
Haar 18, Vorden

Te koop: Fiat 127, b.j. 1972
Hackforterweg 19, Wich-
mond, telefoon 05754-517

Te koop: Ford Escort 1300
b.j. 1970; oud-Holl. schom-
melwieg groen; autozitje; reis-
wieg; box en ledikantje.
B. van Hackfortweg 11, Vor-
den

Te koop: een zeer goed onder-
houden auto Dyana b.j. 1972,
kleur geel. Telefoon 05753-
7361

Te koop: komplete treinbaan
merk Lima ƒ 125,—
Telefoon 2928

Te koop: 2 overjarige pauw-
hennen. Helmink, Onsteinse-
weg 19, telefoon 6701

Te koop: hoge noren, maat
42. Telefoon 05752-6751

Gratis af te halen: 10 weken
oude hond (reu).
Telefoon 05755-1822

ARTICO

30-36 21.98
36-40 23.96
Nu Is t afgelopen met koude en
natte voeten. Met deze laarzen kom Je de winter door.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Op woensdag 5 december 1979 hopen wij met onze
kinderen, klein- en achterkleinkinderen ons 60-jarig
huwelijk te herdenken.

B.H. LEBBINK
G.J. LEBBINK-VERSTEEGE

U bent van harte welkom op onze recep-
tie van 15.30 tot 17.00 uur in feestzaal
„de Herberg", Dorpsstraat lOa te Vor-
den.

7251 PS Vorden, november 1979
Nieuwenhuisweg l

BOUDEWIJN SCHOLTZ
en

MIRJAN HESSELINK

gaan trouwen op vrijdag 7 december om
kwart voor drie in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Dag-adres: zaal Schoenaker te Kranen-
burg. Receptie van half vijf tot half zes.

November 1979

Voor de vele blijken van medeleven, ontvangen na
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der en opa

THEODORUS ECKHARDT

zeggen wij u hartelijk dank.

Mede namens de kinderen,
H. Eckhardt-Smit '

Vorden, november 1979

GOD IS GEEN SINTERKLAAS!
„Let dan op de goedertierenheid Gods en Zijn
gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar
over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goe-
dertierenheid blijft". Rom. 11:22

Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie Fam. A. Postma,
Ruurloseweg 6

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

.Tel. 05750-13813

Wist u

Sint komt keuze maken
in onze ruime
gesorteerde voorraad

lederwaren
- damestassen ook echt leder
- parapluies de echte Knips
- portef uilles
- portemonnaies
- rijbewijsetui's
- dokumentmappen
en koffers

- polstassen
- broekriemen
- kindertassen

LEDERWAREN

B. Lammers
Burg. Galleestraat26, Vorden -Telefoon 1421

Heren digi taalhor-
loge stopwatch
met melodie wek-
ker Waterwerend
Hardlex glas

Zeer fraai dames-
horloge Doublé
met bruine wijzer-
plaat Gerodi neer-
de band

Let.op dit vignet.
Wereldwijde garantie

en officiële
Seiko service b i j :

Kohier Wissink
Horlogerie-goud zilver -optiek

Spalstraat 15
Tel. 1374 - Hengelo Gld.

Aktuele mode

AKTUELE MODE

MODECENTRUM

in die japon of dat pakje
in die mooie mantel
in die blouse met rok
in dat jack met stretch
pantalon

bij

VORDEN - TEL. (05752) 1381
h w

dat we een ruime voorraad

AFTAKAS-ONDERDELEN

hebben zoals gaffels, groothoekkoppe-
lingen, slipkoppelingen, kruisstukken,
profielbuis, beschermbuis, enz.

O ja, er dichtbij hangen ook nog onge-
veer 60 maten V-snaren en staan er tien-
tallen olie- en brandstoffilters, slang-
klemmen, giertankonderdelen, PZ-
onderdelen en nog veel meer.

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (G), telefoon 05753-1399

r rr r rr

Kreatief centrum

„Kerkepad"
Vorden, Dorpsstraat 8, tel. 05752-1921

Sint Nicolaaskado's
op fietsengebied

zoals mandjes, kilometerteller,
lampen, snelbinders, sloten, spat-
lappen, reflektors, pedalen, zadels,
jasbeschermers, kettingkasten en
nog veel meer bij

TWEEWIELERS
wij kunnen Tïaderhand alles ook monteren indien u dit
wenst.

Bij al uw aankopen Sint Nicolaas-
bonnen

70 jaar geleden zijn onze grootouders met de zaak begonnen.
25 jaar geleden openden onze ouders een nieuwe zaak,
na een desastreuze brand.
Dit is voor ons een reden om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Uitnodiging
Inplaats van kaarten nodigen wij u hierbij van harte uit
om een kijkje te komen nemen in onze nu weer geheel
verbouwde en gemoderniseerde winkel.

WIJ VOELEN ONS 7O JAAR JONG

Graag zijn wij uw gastvrouw en gastheer tijdens ons

OPEN HUIS
DONDERDAG 29 november van 17.00-21.00 uur
VRIJDAG 30 november van 17.00-21.00 uur

Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.

RIEKY EN RENÉ LUBBERS
ANNY EN WIM EENINK

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

J 33 r volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100. 000 km.

TOYOTA Corona 2000 De Luxe ........ 1978
TOYOTA Cressida De Luxe ........ . . . . 1978
COROLLA 30 ....................... 1976
TOYOTA Corolla 1200E .............. 1978
TOYOTA Corolla 30 De Luxe .......... 1977
FORD Taunus 1600 L Kombi ........... 1976
SIMCA Horizon GLS. . . . . ........... 1978
FIAT 128 ............................ 1975
FORD 1600 L ........................ 1977

VW 1200 kever ....................... 1975
TOYOTA Starlet 5 Speed .............. 1978

CITROEN CX 30 Hart Coupé .......... 1974

MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd ...... . .......... 1976

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) -
Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ̂
Erkend gasinbouwstation van Toyota- Vialle.

Tijdens ons jubileum
de gehele maand december

geweldige aanbiedingen
zie hiervoor etalages, toonkamers en advertenties

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286 i

fOVÖTA TOYOTA tÓYÓTA TOYOTA TOYOTA'

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
.Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

BAL VOOR GEHUWDEN
op zaterdag 8 dec. a.s.

Muziek: „de Transito s
Reservering mogelijk.

CAFÉ-RESTAURANT

„DE LUIFEL"
Dorpsstraat 11, Ruurlo, telefoon 05735-1312
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Donderdag 29 november 1979
41e jaargang nr. 38 Tweede blad CONTACT - VORDEN
Sv. Ratti krijgt nieuwe trainingspakken

Afgelopen zondag ontving het eerste elftal van de Ratti zondag afdeling nieuwe trainingspakken. Deze werden
voor aanvang van de voetbalwedstrijd Ratti l - H. en K. l door de heer Th. Schoenaker, eigenaar van het
gelijknamige café-restaurant aangeboden. Dat een en ander bijzonder op prijs werd gesteld laat zich raden.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

"De eerste Advents-zondag.
Het jaar van de kerk, het kerkelijk jaar
begint sinds de 5e eeuw met de Advents-
tijd, een voorbereidingstijd van het
Kerstfeest. (Kerst = Christus). Er zijn
in de westerse kerk sinds eeuwen (sinds
de l Ie eeuw) 4 zondagen in deze tijd, die
genummerd worden: de éérste Advent,
de tweede Advent enz. In sommige
landen, in Engeland bijvoorbeeld, kent
de kerk meerdere adventszondagen,
negen. Het latijnse woord ADVENTUS
betekent komst, aankomst. De advents-
tijd gold oudtijds als een vastentijd, een
tijd van boete-doening. Daarom is de
kleur-in-de-kerk in de adventstijd paars,
de kleur van bezinning en inkeer. In vele
kerken, zo ook in Vordense kerken, is in
deze weken het antependium, het
kanselkleedje paars. In de liturgie
vervalt in deze boetetijd het Halleluja en
het Gloria, de lofprijzing.

Jeugddienst, zondagmorgen 2
december.
a.s. Zondagmorgen 2 december, de
eerste Adventszondag én het begin van
het nieuwe kerkelijk jaar, wordt in de
Vordense dorpskerk, de Antoniuskerk,
een Jeugddienst gehouden, die mede
door de Jeugddienst . commissie is
voorbereid. In deze Jeugddienst hoopt
zondagmorgen voor te gaan Ds. B.
Nijendijk uit Bochum (Duitsland). Het
koor en combo van het Vordens jeugd-
koor "Inter Christ" werkt mee aan deze
Jeugddienst, waar iedereen (j°n8 en
oud) zeer welkom is.

Avonddienst.
De regel is, dat er op de eerste en derde
zondag van de maand ook een
avonddienst gehouden wordt in de
Hervormde kerk. a.s. Zondagavond 2
december, de eerste zondag van deze
feestmaand, hoopt dan in de
avonddienst voor te gaan Ds. J.
Veenendaal.

Advents-dienst Raad van kerken.
De Raad van Kerken is bezig met de
voorbereiding van een gezamenlijke
Advents-dienst op de avond van de
derde adventszondag, zondagavond 16
december. Deze interkerkelijke dienst
zal dan gehouden worden in de Gerefor-
meerde kerk te Vorden. Vroegtijdig
geven we dit bericht nodigend aan
iedereen door. Misschien noteert u het
alvast op de oud geworden kalender, de
bürgelijke kalender wel te verstaan.

We doen veel voor onszelf.
In de maand december doen we veel
voor de onzen en voor onszelf o.a. via
St. Nicolaas. En ook tijdens de feest-
dagen tegen het einde van de maand
december. Dat is allemaal goed en
best..., maar we moeten niet alleen aan
onszelf denken. Miljoenen in de wereld
hebben gebrek, lijden honger. Laten we
ook aan hen denken. U kunt een gast
aan tafel nemen. (Spaarkartonnetjes

zijn nog verkrijgbaar op de adressen:
Kerkstraat 15 en Ruurloseweg 19). U
kunt ook een bijdrage overmaken op de
giro-nummers, die we zien op het TV-
scherm en lezen in advertenties in de
kranten.

Bijeenkomst ABTB
CBTB en GMVL
In de zaal van "De Herberg" hielden de
afd. Vorden van de ABTB, CBTB en
GmvL een gezamenlijke bijeenkomst.
De heer Boeijnk, direkteur van de
"Stichting Mestbank Gelderland" hield
een inleiding over het funktioneren van
de mestbank. Hij deelde het een en
ander mede over de mest die uit de
overschotgebieden in de Achterhoek en
de Veluwe worden "overgeheveld" naar
bijvoorbeeld de IJsselmeerpolders,
Wieringermeer en de veenkolonieën. De
kippemest, zo bleek uit het betoog van
de heer Boeijnk is de mest met de
hoogste waarde. Momenteel wordt in
totaal jaarlijks 222.000 ton mest
afgezet.

Vervolgens hield de heer van Halst,
hoofd van de technische dienst van het
waterschap "Baakse Beek" een
inleiding over het waterbeheer. Aan de
hand van kaarten kregen de aanwezigen
een idee hoe het water wordt
"beheerd".

De afd. Vorden van de GmvL organi-
seert met medewerking van de heer
Offerein een kursus "Over rechten
gesproken". Hiervoor hebben zich al
verschillende leden opgegeven.
Verder is het bestuur voornemens l a 2
avonden te discussiëren over het onder-
werp "Waarheen met de landbouw".
Op 12 januari wordt er voor de leden
van de Bond van Plattelandsvrouwen en
voor de leden van de GmvL afd. Vorden
in "De Herberg" een gezellige avond
georganiseerd met medewerking van
"The Moodschers". De GmvL organi-
seert op dinsdag 18 december een ex-
cursie naar de pluimveeslachterij van de
firma Fraas te Lochem.

Jo Spier in
Bibliotheekgalerie
Vanaf maandag 3 december is in de
galerie van de openbare bibliotheek
werk te bezichtigen van de alom
bekende tekenaar Jo Spier. Hij werd in
1900 te Zutphen geboren, waar zijn
familie al enige generaties woonde. Hij
bezocht er het gymnasium en maakte er
zijn eerste tekeningen die in het blad van
de plaatselijke voetbalclub "Be Quick"
werden afgedrukt. Vanaf 1919
studeerde hij aan de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten te Amsterdam.

In de dertiger jaren verschenen verschil-
lende tekenbundels, o.a. Teekeningen,
Per potlood door Nederland en Uit en
Thujs. Tot zijn vertrek naar Amerika in
1951 werkte hij voor Elseviers Week-
blad. In de V.S. maakte hij reclame-
drukwerken, jaarboeken, kalenders e.d.
In dat land overleed hij in 1978. Hij
heeft zijn eigen verzameling aan het
stedelijk museum te Zutphen afgestaan.
De tentoonstelling is te zien van 3 tot en
met 7 december en van 17 december tot
en met 5 janauri. De toegang is gratis.

Wffircuuw
Voetbal
Vorden legde Pax met 1-4 flink in de
luren.
Vergenoegd bliezen ze enorme
rookwolken de Pax-cantine in. Jazeker

Nijenhuis en Hans Stokkink
van hun sigaar na de triom-

fantelijke 1-4 zege in de derby tegen Pax
uit Hengelo. Joop Teerink, vroeger
speler van Vorden l en thans bestuurslid
van de Hengelose voetbalclub werd zo

neus gevraagd: "Zeg Joop
speelt Vorden nu tegen Pax

l?" Hilariteit alom. Een eindje verder
nam trainer Henk Spikkert gelukwensen
in ontvangst. De "countertaktiek" van
Vorden had voor de zoveelste keer in dit
voetbalseizoen weer succes opgeleverd.
De geelzwarten waren in opperbeste
stemming.

Voor de rust leek het er in deze door
1500 toeschouwers bijgewoonde
wedstrijd niet op dat Vorden een der-
gelijke score zou behalen. Aanvankelijk
een gelijkopgaande strijd waarbij Pax
een dot van een kans liet liggen toen de
overigens weer voortreffelijk spelende
doelman Wim Harms de bal na een
schot van aanvoerder Golstein van zijn
borst liet springen, waarna Grotenhuis
van dichtbij naast schoot. De eerste
treffer viel na ongeveer een half uur
spelen en werd gescoord door Chris
Hissink. De vorden speler raakte hierbij
geblesseerd en werd vervangen door
Bennie Wentink.

De beslissing in deze derby viel in de
tiende minuut na de rust. Geert
Heersink zette met een paar fantastische
schaarbewegingen enkele Pax-spelers op
het verkeerde been om vervolgens de bal
langs doelman Hulshof te schieten 0-2.
Vijf minuten later kon de grote Vorden-
aanhang opnieuw juichen toen de Pax-
defensie opnieuw raar stond te
schutteren waardoor Bennie Wentink
kon scoren 0-3. Ondertussen was Pax
wel veel in de aanval; de Vordense
defensie kwam zelden of nooit in de
problemen. Pax-aanvoerder Golstein
kon de onmacht van zijn elftal blijkbaar
maar moeilijk verkroppen en beging een
paar gemene overtredingen. Aan de
andere kant werd het Vorden-feest
compleet toen Jan Addink van de rand
strafschopgebied keihard uithaalde 0-4.
Vlak voor tijd verkleinde Golstein de
achterstand tot 1-4 door een vrije schop
via een Vorden-speler in te schieten.
Reageerde doelman Wim Harms na
afloop: "Een grapje van ons".

Ratti l - H. en K. 10-4.
Ratti l afd. zondag heeft ook tegen het
bezoekende Hummelo en Keppel l geen
vuist kunnen maken en leed andermaal
een grote (0-4) nederlaag. Hoewel
doelman Johan Huitink (wegens
blessure) was vervangen door Hans Bos,
kon het verlies van deze ontmoeting
zeker niet aan deze reserve-doelman

Raadscommissie
Algemeen Bestuur:
'Voeren van een aktieve grondpolitiek

geen eenvoudige zaak'
De raadscommissie voor Algemeen Bestuur heeft zich woensdagavond geruime
tijd bezig gehouden met een voorstel van het college om in het bestemmingsplan
"Brinkerhof 1973 No. 2" gronden te onteigenen van resp. de heer A. J. Rouwen-
horst en de heren G. en G. J. Zeeburg. Voorgesteld werd om de bezwaarschriften
die genoemde heren hebben ingediend, ongegrond te verklaren.

Door de verschillende fraktievoorzitters
werd langdurig over dit onderwerp
gediscussieerd. Onder aanleiding hiertoe
was een opmerking uit het publiek van
de heer J. van Zeeburg die inzake de
kwestie Rouwenhorst opmerkte dat
deze de halve prijs voor zijn grond is
geboden. Om precies te zijn is de hee
Rouwenhorst voor bijna één hectare
grond een prijs geboden van ƒ 46.640,-
inklusief schadevergoeding.

De heer J. F. Geerken (CDA) haakte
hierop in en stelde grote problemen te
hebben met het voorstel van het college.
"Ik vind het verschil dermate groot (de
heer Rouwenhorst gaat 6000 gulden
inkomsten derven per jaar) dat ik
voorstel een commissie van goede
diensten (3 taxateurs) te benoemen
teneinde te trachten alsnog tot een
overeenkomst te komen. De heer H.
Tjoonk (VVD) merkte op dat de
bedragen die vor landbouwgronden
betaald worden tussen de 55.000 en
75.000 gulden per hectare schommelen.
Ook hij toonde zich een felle tegen-
stander van onteigening.

Burgemeester Vunderink gaf toe dat
gemeentelijke overheden wel eens onder
de biedprijs zitten. "Wij houden ons
aan de richtlijnen van de provincie en
gaan er vanuit wat andere gemeentes in
dit soort gevallen betalen. De heer G. J.
Bannink (eenmansfraktie) steunde
eveneens het voorstel van de heer

Geer ken. "De heer Rouwenhorst kan
voor dit bedrag niet hetzelfde
terugkopen. Hij komt tekort".
Burgemeester Vunderink was het met de
commissie eens dat het beste is om
inderdaad te proberen via een drietal
taxateurs alsnog tot een oplossing te
komen. Lukt dit niet dan zal de ont-
eigeningsprocedure in werking worden
gesteld.

Te weinig bouwgrond
Inzake de gebr. van Zeeburg stelde de
heer Geerken (CDA) voor om te
proberen tot een "uitruil" van gronden
te komen. Het stuitte de commissie
tegen de borst dat in dit geval
"Vordenaren" niet zonder meer
geholpen kunnen worden. Burgemeester
Vunderink stelde zich op het standpunt
dat degenen die bovenaan de lijst staan
de meeste rechten hebben. "Er is
gewoon te weinig bouwgrond in
Vorden", zo zei hij. Het college zal op
verzoek van de heer Geerken
binnenkort duidelijk maken waarom de
gebr. van Zeeburg van de lijst zijn
afgevoerd. De commissie was unaniem v
an mening dat de kriterie weer
aanpassing behoeft. Burgemeester
Vunderink zei toe dat er binnenkort een
voorstel op tafel komt met een
aanpassing van het selektiesysteem en de
algemene verkoopvoorwaarden.

Men was het er wel over eens dat de
onteigeningsprocedure inzake de gebr.

van Zeeburg op gang gebracht moet
worden. Wel zal getracht worden de
onderhandelingen met beide heren te
heropenen. Zowel de heren J. Bosch
(P.v.d.A.) als G. J. Bannink (eenmans-
fraktie) waren van mening dat het
college, gelet op de thans van toepassing
zijnde kriteria juist heeft gehandeld.

Voorafgaande aan deze agendapunten
heeft de commissie algemeen bestuur
woensdagavond uitvoerig gedepatteerd
inzake het voeren van een aktieve
grondpolitiek in Vorden. Het college
had hiervoor een aantal punten op
papier gezet waarbij B&W zich op het
standpunt stellen, dat wil je een aktieve
grondpolitiek voeren dan moet je als
gemeente zelf aan- en verkopen.
"Hierbij dienen we voortdurend het
belang van het volkshuisvestingsbeleid
en het belang van de grondeigenaren
tegen elkaar af te wegen", zo zette
Burgemeester Vunderink uiteen.
Volgens hem zijn er in Vorden zo'n 100
"wachtenden" op een stukje
bouwgrond, terwijl er plm. 150 a 200
woningzoekenden zijn.

De heer J.F. Geer ken (CDA) wees erop
dat de vraag naar woningen voor
alleenstaanden en bejaarden toeneemt.
Hij vroeg zich af of onteigening van
gronden zin heeft. "Bezwaar tegen ont-
eigenen van gronden bestemd voor de
sociale woningbouw heb ik niet. In de
vrije sektor heb ik mijn bezwaren. Bij
onteigening van b.v. landbouwgronden
moet de eigenaar een veer laten voor de
toekomstige koper! De heer Bosch
(P.v.d.A.) vond de mening van de heer
Geerken over de vrije markt inkonse-
kwent.

Burgemeester Vunderink zei er vanuit te
gaan dat bij onteigening billijke prijzen
worden betaald. Alvorens t.z.t. verder
wordt gediscussieerd over de te voeren
grondpolitiek zal het college eerst een
aantal gegevens verzamelen opdat
gebouwd en gekocht wordt "naar
behoefte".

worden geweten. Na tiewvinuten lag de
bal al voor de eerste 1 achter Bos
door een v e r d e d i g i i r o u t van de
Rattianen 0-1. Een vrije trap, die op
fraaie wijze door de Hummelse rechts-
buiten werd ingekopt, bracht de stand
na een half uur op 0-2, terwijl de H. en
K. middenvoor vlak ^ir rust bij een
schermutseling voor h^rotti-doel voor
de derde maal raak schoot 0-3.
Na twintig minuten spelen in de tweede
helft, wisten de gasten bij een uitval de
eindstand op 0-4 te bepalen. Ondanks
verwoede tegenaanvallen van de thuis-
club, waarbij schoten van Polman,
Robbie Heuvelink en Wim Koers beter
lot hadden verdiend, kon Ratti geen
tegenpunt meer scoren.

Uitslagen:
Pax l - Vorden l 1-4; Vorden 2 - Longa
5 2-3; Baak 2 - Vorden 3 2-7; Vorden 4 -
Kotten 2 0-3; Sociï 5 - Vorden 5 2-7;
Lochem 9 - Vorden 6 1-0; Vorden 7 -
Steenderen 4 0-7; Vorden 8 - Dierense
boys 6 2-4.
Sv. Ratti afd. zaterdag: Wilp l - Sv.
Ratti l 4-3; Sv. Ratti 2 - Eerbeeks Boys 3
2-1; Sv. Ratti 3 - Harfsen 4 4-1. Afd.
jeugd: Sv. Ratti A l- Zutphen Al 1-2;
S.H.E. BI - Sv. Ratti Al 0-3; Vorden
B2-Sv. Ratti B2 22-0.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - H. en K. l 0-
4; Dierense Boys 4 - Sv. Ratti 2 1-4; Sv.
Ratti 3 - Warnsv. boys 5 1-3; Sv. Ratti 4
vrij.
Afd. dames: Sv. Ratti l - Columbia 3-0;
Witkampers l - Sv. Ratti 2 5-0.
Programma:
v.v. Vorden: Reuni l - Vorden 1;
Vorden 2 - Ruurlo 2; Vorden 3 -
Brummen 4; SVBV 2 - Vorden 4;
Dierense Boys 4 - Vorden 5; Eerbeekse
boys - Vorden 6; Vorden 8 - SCS 3.
Sv. Ratti afd. Zaterdag: Dinxperlo l -
Sv. Ratti 1; Apeldoorn 8 - Sv. Ratti 2;
Sv. Ratti 3 - sp. Eefde 4.
afd. jeugd: Sv. Ratti Al - Baakse Boys
Al; Sv. Ratti BI - Sp. Lochem B2;
Oeken BI - Sv. Ratti B2.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - W. W. V. 1;
De Hoven 8 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 -
Erica (76) 7; Be Quick 7 - Sv. Ratti 4.
Afd. dames: Sv. Ratti l - Wilp 1;
Wolfersveen l - Sv. Ratti 2.

Waterpolo
De heren l van Vorden hebben zater-
dagavond in de competitiewedstrijd
tegen Triton uit Putten een gevoelig pak
slaag geleden. Met niet minder dan e.en
1-14 nederlaag gingen de vordenaren
weer huiswaarts. In de beide eerste
speelperiodes werd de schade beperkt
gehouden. Hierna klapte de Vordense
ploeg volledig in elakar. In de derde
periode werd het 0-10. Nadat de stand
tot 0-14 was opgelopen redde Kier Knol

de eer 1-14.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Jan Meerdiek had machtug goeien zin too hee oaver de greshegge
langs de kamp op Breukelsboer an leep. Al jaorn had zien vader
samen met Breukelsboer en nog un paar anderen de jach in dizze
contreien en vandag zol 't t'r, veur 't eerste dit jaor, weer tegenan
gaon. Maor dit jaor zat zien vader met un goeien griep in bedde te
kiek'n en mos Jan zich maor us waor maken. Zien akte had e dus
dat was wel in orde. Veur Jan was dat u mooie kans um de
anderen (meespats olderen) us te laoten zien wat schieten was.
Andere jaorn had e wel us lopen foeteren at t'r un stuk wild veur
de geweern weg kwam. As driever kon e in die tied ok al neet volle
anders doen, now kon e d'r zelf op bateren.

't Hele gezelschap was aardug op tied bi'j mekare en um goed half
negen ging t'r op los. Jan mos eers nog wel un heleboel
raodgevingen oaver zich hen laoten gaon maor daor lachen e maor
zo'n betjen umme. Hee kennen jao wel un geweer en wis t'r wel
met umme te gaon. Jan wodd'n bi'j 'n eersten drif an 't ende van
un singel tussen un paar weidens ezet, daor zatt'n geregeld fesan-
ten in en Jan had ezeg dat e daor besunder goed op was. 't duurn
neet al te lane of d'r wodd'n al volop eschotten. De jager naöst um
had t'r in de gauwugheid un stuk of drie hazen liggen, onderwiel
had Jan nog niks gin wild bi'j um in de buurte ezeen. "Zo a'j d'r
now bi'j loopt val i'j te volle op", menen een van de drievers, "an
blauw hef 't wild un hekkei, i'j mot un grune bokse antrekk'n".
Zien vader had um al wel un betjen d'r op veurbereid dat e nog
wel aardug bedramt zol wodd'n, Jan leet ze dus maor praoten.
Too hee un fesante, die vlak bi'j um opvloag, dubbel mis schot
was 't ende helemaol neet meer te zien. Gelukkug kon e effen later
hun haze op veertug trad d'r neerleggen en too wodd'n 't iets of
wat röstugger.

Zoo ongemarkt was 't al koffiedrinkenstied ewodd'n. Zoas
gewoonluk zorgen ze bi'j Ankersmit veur de koffie, dat was al
jaorn zo. Jan kwam as een van de lestenn de kokken binnen
stapp'n, vrouw Ankersmit leep al met de kanne deur de kokken
um de kommen vol te doen. Jan von nog un plaetsken in 'n hoek,
zien geweer zett'n e tegen de kaste naöst um. Althans dat wol e
doen dant onderhand ging deur onbekende oorzaak 't geweer af.
't Donderen deur de kokken en iederene vloag oaverende. Vrouw
Ankersmit leet van schrik de koffiekanne op de grond roll'n. 't
Was t'r un lawaai dat heurn en zien ow veging. Schienbaor had
Jan de petronen in 't geweer laoten zitt'n en um ok neet op veilug
ezet.

Too 'n kruutdamp optrokken was konn'n ze de scha opnemmen.
De kaste op zied knetter kepot, un gat in de zolder en de koffie-
kanne nao zien grootjen. Jan kreeg wel zovölle te heurn dat t'r un
hond gin brood van zol lusten, maor dat was ok wel begriepeluk,
veur 't zelfde geld had e d'r ene dood eschott'n. Dat begrep e zelf
ok maor al te goed. Veur dizzen dag was de lol d'r veur Jan wel af.
Hee ging maor weer nao huus. Dat e daor ok nog wel 't neudugge
te heurn kreeg ko'j wel snapp'n. Wat dat betrof was 'n olden neet
anders as anderen bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten
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OPENINGSTIJDEN:

maandag
van 13.30-18.00 uur

dinsdag, woensdag, donderdag
van 9.00—12.30 uur en van 13.30—18.00 uur

vrijdag
van 9.00-12.30 uur en van 13.30-20.00 uur door-
lopend

zaterdag
van 9.00—16.00 uur

GRATIS
VOOR IEDER KIND
EEN
VERRASSING

KOOPAVONDEN:
donderdag 29 en vrijdag 30 november
maandag 3 en dinsdag 4 december

Deelnemer Sint Nicolaasaktie Vorden

« ^/ft

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124



Vlotte tweed rokken
maat 40 tot en met 48 vanaf

m
CONFECTIE EN MODE

Illl

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Bebie-hoek „Elientje"
HET GEBOORTEKAARTJE VAN
DE MAAND "DECEMBER"

vanaf l december kunt u bij
bebie-hoek"Elientje" meedingen naar de prijs
"Het geboortekaartje van de maand".
Elke maand worden de ingeleverde geboorte-
kaartjes beoordeeld door een onpartijdige jury
De winnaar van de maand ontvangt een
kado-bon t .w.v. f 50,-
Dus heeft u een leuk, origineel of lief
geboortekaartje, breng het dan naar:

Woensdagmiddag geopend

Burg. Gallécstraat 44. Vorden.
Telefoon 05752-2999.
Ook geopend tijdens de Sinterklaaskoopavonden

SUPERBENZINE

de laagste prijs

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Occasion?

autoccasion

BEL DAN

05735-1426

Specialisten met aandacht
voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

i Voor naaimachines en repa-
raties. Wij repareren iedere
naaimachine ongeacht het
merk.
NAAIMACHINEHANDEL
BEKKE
Ruurloseweg 16, Groenlo
Telefoon 05440-1540

<

*=

voorgoed
antiek

DE
"VELDKEU"

tuiten Doetinchem en Ruurlo
Veldhoeliiewcg n- t j

057J6-49»

D

S/>?f Nicolaas-

ideeën

een leuke duster

die makkelijke rok-
spuit

de allesknippende
jiskarschaar

een centimeter die
altijd zoek is

dat handige torn-
mesje

Voor al deze dingen naar

ZUmCNSCWEO 24 - VOMOEN- TB. OS7S2 t«71

Te koop:
APPELS

goudreinetten ƒ 0,65
per kilo
Golden Delicious
ƒ 0,60 per kilo

Verder alle soorten en lengten
SCHROOTJES

ƒ 10,— per m2

B. WAENINK
Regelinkstraat 13, Hengelo G

GAS

flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks

KEUNE, gas- en oliehandel
Nijverheidsweg 4, Vorden
telefoon 05752-1737

PAARDRIJDEN

Stoeterij
,,De Hessenkamp"

Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737

Welkoop biedt ruime keus...
kijk maar! Vfolopkado-ideeën voor goede Sinten

om te geven...om te krijgen.__
Geldig van 22-11 t/m 6-J

Skil klopboormachine
met Varlotronic Extra
(de nieuwste vinding op dit gebied),
type 1472 H met een 13 mm boorkop,
dubbel geïsoleerd. Geschikt voor de
makkelijke en de moeilijke boor-
karweitjes.
NORMALE PRIJS 265,-

WELKOOP
KNALPRIJS

Verstekbak met
zaagje

Gemaakt
van stevig
kenhout, gelijmd
geschroefd, 30 c
met een inwendige hoogte van 40 en
'n breedte van 70 mm. Gedegen
kwaliteit! Daarbij een 10" zaagje, met
houten handvat. Geschikt voor hout.
NORMALE PRIJS 12,50

WELKOOP
KNALPRIJS

!r
RlUE CHIP SOU ARE GHIP

Steekbeitels
Fabrikaat Marples,
met blauw
kunststof hecht.
Een 4-delige set met
6,12,19 en 25 mm
beitels.
NORMALE
PRIJS 51,75

WELKOOP
KNALPRIJS

Raaco wand WW-3
Handige zelfbouw-
wand met gaatjes-
board, 8 uitschuif-
bare opbergvakjes
en 2 opbergplanken,
compleet met
diverse soorten
haken voor vel e
soorten gereedschap.
NORMALE PRIJS 79,-

WELKOOP
KNALPRIJS

Soldeerpistool

OK winterset
• Klaar voor 'n pittige
i autowinter! Een
set met ruiten

l sproeier-vloeistof,
slotspray,
de-icer, een anti-
condensdoek en

"een ijskrabber. Alles in
een handige plastic draagtas.

NORMALE PRIJS 17,05

WELKOOP
KNALPRIJS

Bison-doe-kado-doos
11 soorten lijm in handige verpakking. Voor elke
lijm-klus de juiste lijmsoort. Plus het
"Bison lijmtips" boekje. Normale prijs 24,75
Welkoop aktieprijs 19,95

Skil cirkelzaag
5800 toeren per minuut, zaagdiepte 45 mm, zaag-
blad diameter 165 mm (850 Watt).
Normale prijs 245,-
Welkoop aktieprijs 215,-
(met gratis hardmetalen zaagblad)

Dimschakelaar
Merk Merten, opbouwmodel. Van sfeervol licht
tot helder leeslicht regelt U het met een
knopomdraai.
Normale prijs 41,50
Welkoop aktieprijs 32,50

Lichtgewicht met
grote prestaties!
Fabrikaat ELM,
Een opwarmtijd van maximaal
5 seconden. [Dubbel geïsoleerd,220 V-
100 Watt. NC .̂VIALE PRIJS 29,95

WELKOOP
KNALPRIJS

IMUC rnuo £»,»

13T
Looplamp
Altijd licht waar u
lamp heeft een l
Normale prijs 20,
Welkoop aktieprijs 16,50

ilt, want deze Cometra loop-
|lang snoer.

Lastrafo
De hobbyist, die het gewone werk ontgroeid
is, zal zeker in zijn nopjes zijn met deze Minivar
lastrafo type 150 A, 150 Amp., met traploos
regelbare lasstroom, compleet met laskap,
bikhamer, laskabels en klemmen plus staalborstel.
Normale prijs 588,-
Welkoop aktieprijs 498,-

Metaalzaagboog
Een robuuste metaalzaagboog met 'n 12" zaag-
blad, een verchroomde ronde buis van 19 mm,
Normale prijs 13,50
Welkoop aktieprijs 9,95

Kamerkasje "Miniserre"
Binnen kweken in uw eigen echte kas, heel een-
voudig met deze "miniserre", 39 turfpotjes waarin
u bloemen of kruiden kunt planten. Voorzieiivan
oranje plastic onderbak met
waterreservoir en vulopening^
De transparante
bovenkap heeft twee
verstelbare
ontluchtingsregelaars.
Normale prijs 55,-
Welkoop aktieprijs
45,75

1 _

Amaryllis
Deze fraaie, rood
gekleurde, bloem siert
uw huis met de feest-

dagen of is als geschenk
de beste binnenkomer.

Compleet met pot en pot
grond in geschenkverpak
king.

WELKOOP
KNALPRIJS

Steeksleutelset

Prachtig
gereedschap, gemaakt van

chroomvanadium staal,
verchroomde uitvoering. Merk Rahsol.
Deze set is 6-delig van 6 t/m 17 mm.

NORMALE PRIJS 16,75_

WELKOOP
KNALPRIJS
Schroefsleutel
Oersterke, verchroomde schroefsleutel, merk
ETC met gepolijste bekken, 20 cm.
Normale prijs 14,50
Welkoop aktieprijs 10,95

Combinatietang
Een 180 mm combinatietang van EHA,
met kunststof geïsoleerde grepen.
Normale prijs 11,95
Welkoop aktieprijs 9,95

Gereedschapskist
Tweedelig met uitneembare binnenbak,
afm. 36 cm lang, 15 cm breed en 15 cm hoog.
Normale prijs 23,-
Welkoop aktieprijs 16,75

Vola waterpas
Onmisbaar! Een 40 cm aluminium waterpas
met 2 plexiglas libellen. Stootvast.
Normale prijs 16,95
Welkoop aktieprijs 13,95

Nijptang
De echte Knipex. Een zware uitvoering met blank
gepolijste bekken. Normale prijs 10,90
Welkoop aktieprijs 9,50

Sierthermometer
Decoratief uitgevoerd in zwart kunststof zowel
binnen als buiten te gebruiken.
Normale prijs 10,50
Welkoop aktieprijs 8,95

Acculader
Altijd handig deze EinheJI acculader. Omscha-
kel baar voor 6 en 12 Volt accu's, laadstroom
5 Ampère.
Dubbel geïsoleerd.
Normale prijs 72,50
Welkoop aktieprijs 59,50

welkoop
alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

BOOOOOO<

reisbureaus

J. L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

aooooooooooooooooooooooc

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend



Alstublieft
deen voor
Sint Nicolaas

Een kleine greep uit ons enorme assortiment

Doofsii}pen,schufen,ontTDestcn,
ofbramen en sleuven trekken,
mefdeDNKXHumlUXEstoienkts».
Kompleet met: Slijp-/scbuunchijven, afbrumschijf,
sleutelset, handvat en opsluionoer. 400 Wan.
r oerenul lO.OOOt.p.m.Slijpschiif
diameter 100 mm. Spindel M 10.

Aktieprijc

D103 A-toeten MopDOOt
m luxe gereedschapskist
•TWC" *w%fc

400Wau. Toerenulkn 900/24001.p.m. Boorcapaciteit 13 mm
D103 179,—
GerecdschapckMt, czd.
haadccrccd*chapt.w.v. 56,— h I\O M %
Advieaprii* 129,- |( «Tv ̂
Voordeel 40,— U\U Z^Q

nton D 706 Eledremalic
klopboor-machtne in kunststofktt
met 50.-voordeel
520 Wan. Toerentallen 200-900/1400 t.p.m. en
400-2000/2900 t.p.m. Boorcapaciteit 13mm
D 206 289,—
Ku«»Utoflatt.w v. 20,—
Adviesprip
Voordee'

309,— Afcti*
50,— prijs

Boot;iaag,schuursef tnsotide
karweikistD2072-toerenklop
boormachine met 80.- voordeel
500 Wan. Toerenullen 1200/2900t.p.m. Boorcapacitcit 13 mm

D 202 209,—
D 983 drfcrtTinhnlp»mHe hae 69,— AbtiM
D945vUJ»chmiriiulp«uk<feh«e 69,—
Karwcikistt.w.v. 30,—
Adviespriis
Voorded

L

DN 301 NeftlnajKMcj
metuMObok.
: 100 Watt. Zwaardkngte250mm.
Kctting«nelhcjd9,6mctcrper «cc.

Advieaprija normaal 297,50
Voordeel 50,—

Vlakschuurmochtneèn
TL loeren decoupeenooĉ nocntrèi
nu met iOr voordeel ^
Vlakschuurmachinc 5550. 175 Watt. ^*
Schuurbewegmg: 11.000 s. p. m. Schuur oppervlak:
95x 185 mm. Schuurcirkel: 0 3 mm.

Adviesprijs 98,—

2-tocre«decoup«crTBagaiac>d«« 5532.
300 Watt. Toerentallen: 2300-3100 t.p.m. Zaagdiepte^A
in hout: 38 mm, in hardhout: 25 mm, in metaal: l mrr/^^F
Verstek: 45°.

Adviesprij» 108,—
Samen 206,—
Voordeel 30,— Aktieprij*

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Wij maken v*»n oud
weer nieuw

- stasistralen
- lakken
- moffelen

- Ook van houten balken
Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
057.52-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 13,50
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stender kast en"
een goede bolknak
50 stuks 17,50

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

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

Te koop gevraagd: schilderij
en theekastje.
Telefoon 05750-19880

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Rustieke eiken meubelen
kasten, bankstellen en

eetkamerameublementen
Ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons uitgevoerd

Bijenhof'S n JNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden

Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:
van 9.00-12.00 uur/13.00-17.00 uur
vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
zaterdags van 10.00-12.00 uur/13.00-16.00 uur
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geldig tot en met 6 december

ALLEEN
bij inlevering van deze advertentie geven wij bij aankoop van

corduroy/spijkerbroeken

f 10,- korting
op kinderbroeken

f 5,- korting
zolang de voorraad strekt.

VOORRADIG ALLE BEKENDE MERKEN:
Levi's - Lois - Lee - Landlubber - love - Mc Cloud - Bip - Ley River

Derksen jeans
SPALSTRAAT - HENGELO (G)
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Donderdag 29 november 1979
41e jaargang nr. 38 Derde blad CONTACT - VORDEN
Sint Nicolaas koopt
in de Derde Wereld!
Eind november.. We zitten weer midden
in de problemen. Hoe blijf ik voor
weinig geld een originele Sint? Er zijn
meer problemen. Miljoenen mensen
weten niet of ze vandaag voedsel
kunnen geven aan hun kinderen.
Miljoenen mannen en vrouwen hopen
op regelmatig werk.

Tear Craf t Coöperaties
In verschillende landen in de Derde
Wereld zijn coöperaties opgezet door
het internationaal evangelisch
hulpfonds Tear Fund. Deze organisaties
staan onder leiding van plaatselijke
kerken. Zo werkt in India de organisatie
Asha (Hoop) met een landelijk net van
produktiegroepen in de dorpen. Op
deze manier worden de mensen niet uit
hun gezinssituatie naar een fabriek
gehaald maar kunnen zij op het
platteland blijven. In Bangladesh
werken voor Jute Works duizenden
vrouwen. Vooral weduwen die hun man
in de oorlog verloren.

Is het ook niet beter vijf gulden loon te
ontvangen dan een tientje uit liefdadig-
heid? Een werkend mens in de Derde
Wereld krijgt iets terug van zijn
menselijke waardigheid. De adressen
waar u deze artikelen kunt vinden zijn
in Lochem bij St. Evangelium, p/a
Burg. Leemstraat 18 en in Vorden bij
Ans Heida, Schoolstraat 8. Een keus uit
de voorraad: tassen, portemonnees,
plantenhangers, armbanden, colliers
enz. Gemaakt van o.a. palmblad,
rozenhout, halfedelsteen, banana fibre,
sisal en jute. Mooie en praktische
artikelen waarvan de prijzen in het
algemeen laag zijn. Komt u eens kijken?

L.R. en P.C.
De Graafschap
Afgelopen zaterdag kregen de ponyrui-

tertjes de laatste kans van dit jaar om
promotiepunten te halen tijdens een
kringwedstrijd te Barchem. Bij de
dressuur behaalden Alies Oplaat met
Carla en Mirjam Vaessen met Morgana
een eerste prijs. Bij het springen werd
Alies Oplaat 5e en Ina Sloetjes met
Helenius werd 6e.

Zondag 11 en 18 november waren er
samengestelde wedstrijden (dressuur,
springen en cross) voor pony's te Ruurlo
en voor paarden te Borculo. Bij de
pony's behaalde Erik Pardijs met
Helma een 2e prijs en Ina Sloetjes met
Helenius was daar 8e. Hennie Lenselink
werd voorts nog derde in de dressuur.
Bij de paarden die een dag na de
nationale kampioenschappen te Borculo
een lichte wedstrijd reden over het fraaie
parcours werd Wim Lenselink met
Rione 8e en Jan Hiddink met Ofaline
14e in de eindrangschikking.

Krajenbrink, Wieger Wesselink en
Patrick Eckringa. Krajenbrink won van
van Voorthuizen uit Bennekom, terwijl
Eckringa zegevierde over van Doorn uit
Bennekom. Wesselink kwam tegen
Jansen uit Angeren in tijdnood en
verloor. Henk Graaskamp die uitkomt
bij de junioren won zijn eerste partij
tegen Sanders uit Winterswijk. In de
hoofdklasse senioren komen o.a. Henk
Grotenhuis ten Harkel en Henk Ruesink
uit. De partij tussen Grotenhuis en van
de Kuilen uit Voorthuizen eindigde in
remise. Ruesink won van Hazen uit
Nijmegen.

Zwemmen

Judo
bijTweede plaats Jan Kamperman

judokampioenschappen.
Vordenaar Jan Kamperman, lid van de
judoclub "Judokwai Vorden" heeft
tijdens de kampioenschappen van Oost-
Nederland voor de Kyu-graden (dit zijn
de niet zwarte banders) een eervolle
tweede plaats behaald. Kamperman
kwam uit in de klasse 86 t/m 95 kilo-
gram. De wedstrijden werden gehouden
in de Dojo "Schuttersveld" te
Enschede. Door dit- resultaat is
Kamperman gerechtigd om deel te
nemen aan de kampioenschappen van
Nederland.

Dammen
Vordenaren goed begonnen bij Gelders
damkampioenschap.
In totaal nemen momenteel zes
Vordenaren deel aan de
damkampioenschappen van
Gelderland. Bij de aspiranten: Johan

Vordense zwemmers kwamen goed voor
de dag.
Tijdens de zwemkampioenschappen van
de Gelderse D-competitie werd Pauline
Kip eerste op het onderdeel 50 meter
schoolslag meisjes onder 10 jaar. Gera
te Velthuis werd eerste op de 100 meter.
Bij de jongens werd Jacco Venhuis in de
totaal klassering derde. Vierde werd
Ernst te Velthuis. Marian Gr. Jebbink
werd eerste in de series.

Verder waren er eerste plaatsen voor
Marian Pardijs op de schoolslag, Anke
Wiltink op de 100 meter wisselslag en
Jaap Stertefeld op de vlinderslag,
terwijl Jaap tweede werd in het totaal-
klassement. Op initiatief van trainer M.
J. Westerik gaat de ploeg van Vorden
op l december naar Doetinchem om
daar de nationale zwemtop aan het werk
te zien.

Nederlaag Vordense dammers
Het tweede tiental van DCV heeft het
vrijdagavond thuis niet kunnen
bolwerken tegen Sinderen en verloor
met 9-11. De individuele uitslagen
waren: Wiersma - Colenbrander 2-0;
Wassink - Tuenter 1-1; v.d. Schaaf -
Weening 2-0; Kl. Kranenbarg - Krajen-
brink 0-2; Wesselink - Huls 2-0; Breuker

- Krajenbrink 2-0; ter Beest - Rikkert 0-
2; Lankhaar - .H. Krajenbrink 0-2;
Hulshof- Klompenhouwer 0-2; Esselink
- Grevers 0-2.

Voor de onderlinge competitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld:
Rossel - Hoekman 2-0; Slutter - Lamers
2-0; Brummelman Hoenink 0-2;
Ruesink - Krajenbrink 1-1; Graaskamp -
Wansink 1-1; Rossel - Wentink 1-1.
Jeugd groep 1: N. de Klerk • E.
Brummelman 2-0; Plijter - J. Dijk 0-2;
R. Brummelman - H. Dijk 2-0; groep 2:
J. Slutter - B. de Jonge 2-0; J. v.d.
Kamer - F. Rouwenhorst 2-0; G.
Brinkman - E. te Velthuis 0-2; R.
Brummelman - H. v.d. Kamer 2-0.

Groep 3: W. Hulshof - R. Gr. Roessink
2-0; B. Voortman - J. Hoppen 2-0; B.
Masselink - B. Huetink 0-2; M. Dekker
- R. Lichtenberg 0-2; H. van Langen -
R. Slutter 2-0; R. Stuger - R. Mullink 0-
2; R. Bulten - H. Berenpas 2-0; Dekker -
R. Gr. Roesink 2-0; M. Boerkamp - R.
de Beus 2-0; R. Lichtenberg - B.
Heutink 0-2; J. Kuin - P. Besselink 1-1;
R. Stuger - E. Hengeveld 2-0; H.
Berenpas - B. Gr. Roesink 2-0; B.
Voortman - H. van Langen 1-1; J.
Hoppen - R. Lichtenberg 0-2; R. Slutter
- B. Masselink 0-2; Besselink - R. de
Beus 2-0.

Volleybal
Dash-dames goed op dreef.
In Veenendaal ontmoette afgelopen
zaterdag het eerste damesteam in de
competitie 3e divisie C het eerste dames-
team van Rechter, dat boven hen
momenteel op de ranglijst prijkt. De
dames van Dash kwamen volledig ont-
spannen in het veld. De eerste set
leverde geen enkel probleem op. De
aanvallen verliepen goed van Dash-zijde
en Recter kreeg geen kans tot ontplooi-
ing te komen: 7-15 in het voordeel van
Dash. In de tweede set was de con-
centratie wat verflauwd van Dash
vanwege het geringe tegenspel hetgeen

resulteerde in een 11-15 stand, opnieuw
in het voordeel van Dash. In de 3e set
kwam van Recter-kant een speelster in
het veld die met een onhoudbare opslag
vanuit de hand veel punten voor Recter
vergaarde. Dash kreeg er totaal geen vat
op zodat de set naar Recter ging met
maar liefst 15-1! In de 4e set was de
bewuste speelster, die een niet-
toegestane opslag gebruikte niet meer
van de partij. Dash kon het spel weer
bepalen en scoorde 15 keer tegen 10 keer
door Recter zodat Dash tevreden met
een 3-1 overwinning de thuisreis kon
aanvaarden. Aanstaande zaterdag is in
de Vordense Sportzaal een interessante
wedstrijd te verwachten. Dan komt
Dash uit tegen Labyellov uit Zevenaar,
dat met Heijendaal bovenaan staat.

De heren van Dash maken geen fout.
Maandagavond moesten de heren van
Dash het opnemen tegen het als lastig
bekend staande 5e herenteam van
Hansa. De heren van Dash al
kampioen en vanaf 1980 uitkomend in
de promotieklas - hadden niets te
verliezen. Zij maakten van de gelegen-
heid gebruik het penetreren te
beoefenen. Dit betekende nog wel een
enkel misverstand, maar gaf wel
voldoende resultaat en aanleiding om
hiermee door te gaan. Hansa 5 was er
vanzelfsprekend alles aan gelegen
tenminste een set te pakken, hetgeen
met de 3e set lukte. De setstanden waren
13-15, 8-15 en 15-13. Dash won dit duel
dus met 2-1.

Overige uitslagen: meisjes asp. Bruvoc a
- Dash a 0-3; Dash c - SVS 0-3; meisjes
jun. Dash - DVO 0-3; Hansa a - Dash 0-
3; jongens asp. Dash b - Almen 2-1;
jongens jun. Dash - DSC b 1-2; dames
Ie kl. Wik l - Dash 2 3-0; dames 2e kl.
Dash 3 - Bruvoc 42-1; Harfsen 2 - Dash
42-1.

Programma: Twello, 29 november:
meisjes asp. Sp. Deventer c - Dash c;
Bathmen, l december: meisjes asp. Sp.
Deventer - Dash b; Hengelo l decem-
ber: jongens asp. Dash b - Hansa a;

Dash a - Bruvoc a; dames 3e klas DVO 3
- Dash 6; DVO 4 - Dash 5; Vorden l
december: dames 3e div. c Dash -
Labyello.

Unicef
Unicef, kinderfonds Verenigde naties,
dat vrijwillige bijdragen van vereni-
gingen en particulieren besteedt aan het
welzijn van kinderen overal ter wereld,
ongeacht ras, geloof, nationaliteit of
politieke richting. Het Fonds voorziet
meer dan 100 landen van materiaal,
instrumenten, medicijnen, installaties
voor zuivelfabrieken, voedsel les-
materiaal, gezondheidscentra en drink-
waterleidingen.

Het bekostigt de opleiding van mensen
van de ontwikkelingslanden tot medisch
hulppersoneen, maatschappelijk
werkers en onderwijspersoneel. Een
belangrijke taak van UNICEF ligt
hierin, dat zij kinderen kan aansporen
op te groeien met meer kennis over
anderen en met meer begrip voor de
gevoelens van anderen. Eén van de vele
manieren, waarop u Unicef kunt helpen
is, het kopen van agenda's en bouw-
pakketten voor kinderen. Te verkrijgen
bij mevr. Greven, W. Alexanderlaan 5,
Vorden tel, 2360.

KNIPTIP
U kunt een kost-
bare fotokamera
verzekeren tegen
diefstal.

Sigarenmagazijn
„DEOLDEMEULLE"
Nu ook voor

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

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

Saba Radio, T.V., HiFi
eigen snelle technische dienst

Vooraan in service - vooraan in techniek

Graetz

Pa. Bredeveld WEG NAAR LAREN 56 - zutphen - TELEFOON 05750-13813 j
Tips
van de
Sint
Voor de heren:
PANTALONS
PULLOVERS
VESTEN
SWEATERS
WEEKENDERS
SOKKEN enz.

Voor de kinderen:
PANTALONS
PULLOVERS
BLOUSJES
PYAMA'S
KOUSJES
WANTEN enz.

Voor de dames:
JAPONNEN
ROKKEN
BLOUSES
PULLOVERS
VESTEN
enz.

In onze huishoudshop vindt u bij
de verpakte artikelen:
LAKENSETS
HANDDOEKEN met hij/zij
THEEDOEKEN
WASHANDJES
ZAKDOEKEN met surprise

De Sint die goede man weet
dat hij bij

slagen kan . . .

KNIPTIP |
Laat meneer niet
alles zelf filmen.
In de film van het
leven van uw gezin speelt
de man een belangrijke rol.

voor ai uw loodgietermaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Voor Sint

Nicolaas

AMANDEL BOTERLETTERS
AMANDEL BOTER BANKETSTAVEN
SPECULAASBROKKEN
SPECULAASPOPPEN EN POPJES

Dit weekend weer
VOLOP ROZIJNENBOLLEN

WINKI UI
A.G. Schurink, Burg. Gateéstraat 22, Vorden, telefoon 1878

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

BUNNIES
bovcnstebeste
kinderschoenen,
verantwoord tot
in alle details.
U hebt die
voetjes in
eigen hand

bovenstebeste
Bunnies

M@KKINK
Nicuws l .u fu Vouli-n U - U - ! . H > M l > s

3^



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

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367.

Tweewieler
geschenken / (

vindt u bij uw

Fongers-dealer

BARINK Nieuwstad 26, Vor
den, ook voor uw reparaties

Donderdag, vrijdag, zaterdag

TURKS GEKRUID
Een meesterlijk spel

van exotische kruiden
en mals varkensvlees

Slagersrookworst

14Oturks
gekruid 100 gram

Gebraden fricandeauRIBLAPPEN

100 gram • l̂ P B^

Varkensrollade

45
DONDERDAG: BIEFSTUK 100 gram 198

A.S. DINSDAG: VERSE WORSTDAC 100gram 89

ELKE WOENSDAG GEHAKTDAG

Sint Nicolaas-aanbieding

Kruissteek-
kussen-

r""1" 15,95
Kasteel-
doeken

UW ZAAK:

11,95

INTERIEURVERZORGING
TEXTIEL EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UTT EIGEN BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

RABOBANK
VORDEN
Wij attenderen u er op dat ingaande maandag 3 de-
cember 1979 de verkoop van NS-plaatsbewijzen en
abonnementen te Vorden uitsluitend plaats vindt via
het NS-agentschap dat gevestigd is in het

reisburo van de bank
Zutphenseweg 26
te Vorden.

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van
8.30-12.30 en van 13.30-16.00 uur.
Bovendien vrijdagavond van
18.30-20.00 uur.

In de trein zijn plaatsbewijzen enkele reis en/of retour
verkrijgbaar zonder betaling van een toeslag indien u
de kondukteur van tevoren waarschuwt.

VOOR HEERLIJKE

speeulaas
speeulaaspoppen
en
gevuld speeulaas

natuurlijk naar:

WARME BAKKER
Dorpsstraat, telefoon 1373

Oplaat

11 ,25

Nissen Apfelkorn 10,95
ONZE ZEER BEKENDE

Advocaat nu van 6,55 voor. 5,95

A.s. zaterdags er in onze vinotheek een mix-
specialiste^p u kennis te laten maken met

twee nieuwe drankjes
o. a. Coco Ribe en Amaretto.
Iedereen is van harte welkom.

VINOT — SLIJTERIJ
SMIT

Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

1
NETTY 39.95
Van Ronde komt deze originele
steunpantoffeL Een garantie
voor perfekte pasvorm.

MABJAM8&95
GARANT-komfort-

pantoffel, natuurlek met
yoetvom De fleurig geborduurde

inzet geeft een ekstra cachet
Let op de prys!

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden -Telefoon 1342

UDA3&95
Lekker warm

gevoerd. Geen koude
voeten meer met dit

komfortrG ARANT-pantoffeltje.

ENKELE WENKEN
HIER . . . sportieve geschenken

Jachtkleding in loden, katoen en
wol. Knickerbockers, kousen,
hoeden, petten, laarzen, truien,
vesten, j a ge rsj assen.

Sportschoenen en -kleding.
Trim- en trainingspakken
Mantels en coats van echt loden

Luchtbuksen en -pistolen.
Echte jagerskijkers met kontrast
rijk helder beeld, coated lenzen.

Rijkleding, caps, zweepjes, spo
ren, laarzen, sjaals, boeken.

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Wanneer is de Winterschilder
voor 't laatst bij u geweest?
Ga even na of 't weer eens tijd wordt.

Beetje uitgekeken op uw keuken?

Was u tien jaar geleden een ander mens dan nu?

Trek in een premie die niet kinderachtig is?

Raakt de trap een tikje afgetrapt?

Nieuwe meubels gekocht, de laatste tijd?

Verf op kozijnen en deuren beschadigd?

Bij vrienden op originele ideeën gekomen?

Denkt u aan een ander huis, maar niet aan verhuizen?

Hij brengt weer een fikse
premie mee: 3O gulden -
per man per dag! J*

i i

Premie vanaf 19 november 1979 tot en met 7 maart 1980

Schildersbedrijf J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDER N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

of van
chocolade

Goed gekombineerd
die pantalon en kolbert

GOED GEKOMBINEERD die stretch pantalon met
trui

GOED GEKOMBINEERD dat overhemd met das
met SÜOlGOED GEKOMBINEERD

GOED KOMBINEREN kimt U bij

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

ll

zondag 2 december

Bonnie

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461



Geef een paar warme voeten met Sinterklaas.

Corduroy
jongens- en herenmuil

vanaf 24,9O
Sarke warme jongens-
en herenpantoffel

vanaf 24,90

Mokasso S 11

Sokpantoffels
vanaf

Romika blauwe dames
ribcord muil

49,9O

7,50

Romika damesmuil

49,9O
Mohair
damesmuilen

Mokasso 351

9,90
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
i

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen dirékt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Volop keus in
GLAS, PORCELEIN
EN AARDEWERK*

Bloemenspeciaalzaak
J. J. DIJKERMAN

EEN BLOEMENCHEQUE
altijd welkom.
Bij iedere Fleurop-
bloemist waar ook ter
wereld.

Bloemenspeciaalzaak
J. J. DIJKERMAN

Voor een gezellig en
fleurig kado

BLOEMEN EN
PLANTEN
horen er bij

Bloemenspeciaalzaak
J. J. DIJKERMAN

Prachtige kollektie

zijden bloemen en
zijdebloem-
arrangementen

Bloemenspeciaalzaak
J. J. DIJKERMAN

Wij verzorgen uw

BLOEMENGROET
per Fleurop naar uw
verre vriend

Bloemenspeciaalzaak
J. J. DIJKERMAN

Grote keus in leuke

DROOGSTUKJES

Bloemenspeciaalzaak
J. J. DIJKERMAN

Restant

BLOEMBOLLEN
nu voor halve prijs

Bloemenspeciaalzaak
J. J. DIJKERMAN

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Rektifikatie
In afwijking van hetgeen in het Sint Nicolaas-
nummer van Contact vermeld stond, worden
bij de voorlaatste trekking van de Vordense
Winkeliers Vereniging op maandag 3 decem-
ber a.s.

80 (tachtig) verrassingspakket-
ten uitgeloot. Tevens worden dan
nog 4 fietsen, 1O vleespakketten
en 15 x f 1OO,- getrokken.

Openingstijden winkels
donder^Pg 29 november
vrijdag 30 november
zaterdag 1 december
maandag 3 december
dinsdag 4 december
woensdag 5 december

tot 9 uur
tot 9 uur
tot 4 uur
tot 9 uur
tot 9 uur
tot 4 uur

Op woensdag 5 december dus alle
zaken tot 4 uur geopend.

A.s. maandagmorgen zal de normale sluiting voor diverse zaken gehand-
haafd blijven.

Tijdens de

Sint Nicolaas
markt
op vrijdag 30 november
a.s. wederom speciale
attrakties
Die persoonlijk in ontvangst dienen te worden genomen.
De prijzen zullen precies om 11.00 uur door
Sint Nicolaas worden uitgereikt.

K
{

Bon
Naam:

Adres:

duidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren
i

Woonplaats:

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

Goed gekozen

GOED GEKOZEN

GOED GEKOZEN

GOED GEKOZEN

MODECENTRUM

die betere baddoek
(in de juiste modekleuren)

dat betere laken
(in vele kleuren en maten)

dat fleurige bedset
(in gezellige kleuren)

bij

VORDEN - TEL (05752) 1381

Sportieve geschenken:
trainingspakken, capuchonjacks
voetbalshirts en -broekjes
sporttassen in klubkleuren
sportschoenen o.a. Adldas, Quick,
Yuma, Rucanor
schaatsen, o.a. noren,
kunstschaatsen etc.
moonboots
krachtsportartikelen
zwemkleding, ruiterkleding en
ruitercaps
tennis- en badmintonartikelen
nylon jacks en regenpakken
rolschaatsen enz. enz.
hengelsportartikelen
aquariumartikelen
vogelvoederhuisjes, enz.

KI u vers
Zutphenseweg 41, Vorden, telefoon 1318

Sport Totaal

Sinterklaas, hij is er weer, ouder nog dan vorig keer. Zwaar beladen met
geschenken. Wat Sint niet weet te bedenken, werkelijk het is heus waar!

't Wordt weer een groots pakjesjaar. Enkele kado-ideeèn:

Oorknopjes in goud en zilver, hangertjes in goud
en zilver, colliers in goud en zilver, broches

in goud en zilver,
S.O.S. in verschillende uitvoeringen,

wekkers en keukenklokken volop,
horloges, ook in voordelige prijsklasse,

horlogebanden in leer en metaal,
barometers, thermometers

Hét adres voor een goed Sint Nicolaaskado is:

Siemerink
ZUTPHENSEWEG 7

Juwelier Horloger Opticien

IPSVOOR

SIM' NICOLAAS

lektuurbakken
kapstokken
stereo-meubels
mimisets
wijntafels
bloembakken
schilderijen

spiegels
paraplubakken
eiken stoven
bloemtafels
dekenkisten
fauteuils
televisiekasten
etc. zie etalage

Zutphenseweg 24
Vorden
Telefoon 05752-1514Helmink BV



lEen fiets
voor niets...

Dat kan best, als u tenminste in
Vorden uw aankopen doet.
Dan speelt u vanzelf mee in de
Sint Nicolaasaktie. En daar is nog
veel meer te winnen.
Denk maar eens aan zo'n heerlijk

vleespakket t.w.v. f 40,-
of de waardebonnen van
ƒ 100f-
En dat krijgt u nog thuis
bezorgd ook als u bij de geluk-
kigen behoort.

En bil al uw aankopen de
service ook nog voor niets

Modieus vestje
in acryl
49,95

UW ZAAK

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

iHELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL. 06752 1514

WQNNE7.95
Sokpantoffel In een

bont kleurenpaü-oon.
MATEN 28-41

WULLINK
vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

MelZareshabreil
u mooi voordelig...

StöM

TONEELVERENIGING KRATO
Zaterdag 1 december uitvoering van
het toneelstuk

„In het vrolijke
weerhaantje"
's middags wordt het gratis voor de be-
jaarden opgevoerd en 's avonds is om 8
uur iedereen van harte welkom.
Entree f 3, — , kinderen tot 12 jaar f 1 ,50

Zaal Schoenaker, Kranenburg
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De Sint en P/eten vinden een grote
keuze in

HORLOGES

Tot ziens bij:

in goud, zilver, staal en
chroom in alle prijsklassen
vanaf

Quarts „casio-
het meest vej^chte me*
merk van de vBreld vanaf lZ9f"

Ouarts Helitron 79,-

Er zijn nog enkele dames- en meis-
jeshorloges^^ 125,—voor 99,—

Ook in bijpassende horlogebanden
is er heel veel.

A.GROOT KORMELI N K
^horlogerie goud & zilver optiek

maandags gesloten

woensdags open

M A K K "

VORDEN

heeft plaats voor een

kassiëre
of iemand die hiervoor opgeleid wil wor-
den.
Leeftijd plm. 17 jaar.

Sollicitaties en inlichtingen:

VS-markt, Dorpsstraat 18, Vorden, telefoon 05752-
2713 t. a. v. de heer Bleumink

Sint Nicolaas 79
een echt blijvend kado is van
goud of zilver
voor hem of voor haar

ring, armband, dasspeld, broche, choker, chortie,

oorbellen, kruisjes, manchetknopen, colliers met

plaatje met naam of sterrebeeld.

Wij hebben een grote keuze in slavenbanden en

plaatarmbanden.

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optiek
Spalstraat 27 Hengelo Tel. 05753-1771
Maandags gesloten, woensdags geopend tot 18.00 uur

Styled by Anita.
Suède schoen met
sleehak voor de
jonge vrouw
die van makkelijke
maar toch
modebewuste
schoenen houdt
Kolette is een
tiiqe frans
en een tikje
ondeugend

WUCLINK
Vooraan in schoenmode

Maak van Sinterklaas
eens een lekker feest

bestel daarom uw

roomboter-
amondelletter
bij

WARME BAKKER
Dorpsstraat, telefoon 1373

Oplaat

Wist u dat een

TAXI KADO BON
leuk is om te geven?
Maar voor veel mensen ook leuk is om
te krijgen?

AUTO- EN TAXIBEDRIJF

TRAGTER Zutphenseweg 85, Vorden
Telefoon 05752-1256

iir fl
^~

Ja. dat kan! Zareska
breiwol is laag geprijsd.
En ie breit zo voordelig uit. Méér brei-plezier voor
minder geld. Bekijkt U bij ons eens al die nieuwe
soorten. En natuurlijk de laatste modekleuren.

Kreatief centrum

,, Kerkepad"
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 05752-1921

De Sint zegt: „Piet kijk nou toch niet zo dom!

een schotel vlees
van Krijt
is overal welkom!

Je gaat nu snel 1470 bellen
om dat heerlijks te bestellen!

Krijt DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493
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