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Tweehonderd bezoekers bij toneel voor
Trix van Kuik netto ƒ 730,00
De plaateeUJke afdeling van Jong Gelre heeft opnieuw veel succes gehad met het
door de leden opgevoerde toneelstuk „Zwarte Kunst op de Dageraad". Vanwege
het herhaalde verzoek besloot het Jong Gelre-bestuur om nogmaals een heruitvoe-
ring te geven, die vorige week woensdag In zaal Schoenaker plaatsvond. Bijna
tweehonderd toneeUiefhebbers(stera) waren getuige van het kostelijke spel van de
Jong Gelre-toneelgroep, die zonder haperen en met veel verve dit toneelstuk
opvoerden.

De avond was belegd ten bate van het
werk van Zuster Trix van Kuik uit
Zutphen, die al jarenlang werkt onder de
melaatsen van Addis Abeba in Ethiopië.
Jong Gelre-voorzitter Dick Regeling was
niet alleen verheugd over de grote op-
komst maar hij kon ook zuster van Kuik
hoogstpersoonlijk welkom heten, omdat
die momenteel met vakantie in Neder-
land is. Zij is zaterdag 3 december weer
vertrokken. Zuster van Kuik vertoonde
hierna ongeveer twintig minuten, door
haar zelf gemaakte kleurendia's over en
van haar werken onder de lepralijders.
Ethiopië is een van de armste landen van
Afrika. Zuster van Kuik woont en werkt
hier in een polikliniek bij de hoofdstad
Addis Abeba en heeft zich vooral het lot
aangetrokken van de melaatsen, die
onder de meest armzalige omstandig-
heden hun naargeestelijke verblijfplaats
op het kerkhof hebben, dank zij veel
steun van het thuisfront in Nederland
kan zij daar veel nuttig werk verrichten,
en wil ze desnoods de rest van haar leven
wijden aan het werk onder de lepralij-
ders.

Netto ƒ 730,00
In de pauze werd een verloting gehouden
voor dit goede doel terwijl ook de entree-
gelden voor Zuster van Kuik waren. Na
aftrek van alle onkosten kon een bedrag
van netto ƒ 7.30,00 aan de zuster ter
hand worden gesteld.
Namens de gezamenlijke landbouwor-
anisaties te Vorden sprak de plaatselijke
voorzitster van de KPO, mevrouw R.
Koers-Van Ginkel tot slot een dank-
woord tot de Jong Gelre-toneelgoep (vier
heren en vijf dames) voor hun sublieme
spel. Ook de regisseur de heer E.
Klumper, souffleur Henk Ruesink en
grimeur Gerard Houtman werden hierin
betrokken. Zij kregen namens de land-
bouworganisaties allen bloemen, voor
het mooie spel.

Uitschieter van de weekü

Dames-
pullovers

Nu 5,- 10,- 15,
Dames-blouses

10f-
Vrijdags koopavond

van de stoom zienderogend op en wist
zich ondanks veel pijn er prima door-
heen te slaan.

Geen van de aanwezigen heeft iets
kunnen merken. "We hadden nog wel
een noodoplossing achter de hand, door
iemand met een boekje achter de coulis-
sen te laten soufleren, mar gelukkig
hoefde dit niet" aldus een zichtbaar op-
geluchte Dick Regelink na afloop van de
toneeluitvoering.

Burgelijke stand
Geboren: René Johannes Maria Nijen-
huis.
Ondertrouwd: J. W.J. Bruggeman en
DJ. arendsen; H.L. Stegeman en H.
Kamphorst.
Gehuwd: H. Kappert en B.G. te Kloeze;
H.Otten en G.J. te Kieft.
Overleden: H.W.L.C.M. van der Tas,
oud 77 jaar.

Absie Gotink
'Verloor" haar stem
Bij het opvoeren van het toneelstuk
Zwarte Kunst op de Dageraad in zaal
Schoenaker (door Jong Gelre) had het
maar een haartje gescheeld of de uit-
voering was min of meer "in duigen"
gevallen. Een half uur voordat het spel
zou beginnen was een van de hoofdrol-
speelsters, Absie Gotink plotseling de
macht over haar stem kwijt. Zij kon met
de beste wil van de wereld geen geluid
meer uitbrengen. Goede raad was duur!

Gauw de dokter gebeld. Die adviseerde
om het met een draagbaar microfoontje
te proberen, maar ook dit bleek niet
voldoende om het stemgeluid tot hoor-
bare proporties op te "peppen". Een
betere oplossing bleek toen om een half
uur lang boven een stoomketeltje te
hangen. Absie kanpte na het inademen

Grote "bazar voor Trix"

Het aktie comité "voor Tix" organiseert een bazar op vrijdagavond 16 dec.
van!9.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 17 dec. van 10.00 tot 16.00 uur in
het jeugdcentrum. Er zullen o.a. kramen komen met: handwerkartikelen,
kerststukken, speelgoed, gebak en natuurlijk niet te vergeten de heerlijke
oliebollen.

Voor de jeugd wordt een aparte ruimte beschikbaar met leuke spelletjes.
De huisvrouw kan het zaterdag een dag zonder koken doen, want u kunt

heerlijke eigengemaakte erwtensoep afhalen. Als klapstuk
van deze beide dagen is er het rad van avontuur met knalprijzen, die door
de middenstand zijn afgestaan.

Wij weten dat er al veel dames en heren allerlei dingetjes gemaakt hebben.
Zij kunnen dit zaterdag 10. dec. van 10.00 tot 16.00 uur inleveren bij „de
Voorde" gebak en kerststukjes kunnen vrijdagavond 16 dec. ingeleverd
worden van 16.00 tot 18.00 uur in het jeugdcentrum. U komt toch zeker
óók op de bazar? Zr. Trix van Kuik heeft het geld zo dringend nodig.

jeans and ja c kets

teiitiel en mode
/choolclermcin

raadhuisstraat tel 1367 vorden

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Inzameling restanten van bestrijdings-
middelen.

1. Zowel bij de totstandkoming van de
wijziging van de Bestrijdingsmiddelen-
wet 1962 als bij de totstandkoming van
de Wet chemische afvalstoffen hebben
de betrokken bewindslieden de noodza-
kelijkheid onderstreept te komen tot een
permanente regeling om zich op milieu-
hygiënisch verantwoorde wijze te ont-
doen van restanten van betrijdingsmid-
delen. Eén en ander heeft zijn weerslag
gevonden in de Bestrijdingsmiddelenwet
(artikel 13, eerste lid) en Wet chemische
afvalstoffen. Teneinde te komen tot een
permanente regeling is een studiegroep
ingesteld waaraan naast de betrokken
Ministeries hebben deelgenomen het
Landbouwschap, de Nefyto (de Neder-
landse Stichting voor Fytofarmacie, een
organisatie van fabrieken en importeurs
van bestrijdingsmiddellen) distribuanten
van bestrijdingsmiddelen en de N.V.
Afvalverwerking Rijnmond (AVR).

Uit dit overleg vloeide voort een or-
ganisatieplan voor een landelijke proef-
aktie als eerste stap naar een permanen-
te regeling. Gezien het feit dat het vier
jaar geleden is dat een landelijke aktie is
gehouden -in 1973 werd in korte tijd een
landelijke opruimingsaktie georgani-
seerd met 500 ton als resultaat- is het
dringend gewenst nog dit jaar het
-organisatieplan voor de proefaktie te
realiseren.

2. In grote lijnen houdt dit plan in
degene die zich van restanten van
landbouwbestrijdingsmiddelen wil ont-
doen één a twee weken de gelegenheid te

geven deze resten van bestrijdingsmidde-
len te brengen of te doen brengen bij
daarvoor aangewezen depots waar de
restanten tijdelijk zullen worden opge-
slagen in daarvoor bestemde vaten.

Vanuit deze depots zullen de restanten
worden afgevoerd naar de A.V.R. voor
verwerking/vernietiging. De houders
van deze depots zullen in het algemeen
handelaren in betrijdingsmiddelen zijn.
Coördinatie en begeleiding van de inza-
meling en verwijdering op landelijk
niveau zal geschieden door een nieuwe
nog op te richten Stichting. Het Secre-
tariaat van deze stichting zal gevoerd
worden door de Stichting tot Uitvoering
van Landbouwmaatregelen (STULM).
Voor deze laatstgenoemde Stichting
zijn, verspreid over het gehele land onge-
veer 70 districtsbureauhouders werk-
zaam.
Het is de bedoeling dat deze 70 districts-
bureauhouders in hun district één of
meer handelaren verzoeken te willen
fungeren als depothouder, waaraan de
restanten kunnen worden afgegeven
voor verder transport ter verwerking/
vernietiging.

3. De landelijke proefaktie zal worden
georganiseerd onder de vigeur van de
Wet Gevaarlijke Stoffen op grond waar-
van nadere regels kunnen worden ge-
steld voor het "tijdelijk nederleggen"
(artikel 2, sub b, juncto Reglement
Gevaarlijke Stoffen artikel 25 e.v.) als-
mede omtrent het vervoer, waaronder
begrepen het laden, lossen en overladen
van de restanten van landbouwbestrij-
dingsmiddelen. De voorgnomen proef-
aktie op basis van de Wet Gevaarlijke

Stoffen beoogt onder andere na te gaan
welke voorwaarden bij een in de toe-
komst te creëren permanente regeling
tot inzameling van restanten aan de dan
te verlenen hinderwetvergunningen die-
nen te worden verbonden. In dit verband
kan er nog aan toegevoegd worden dat
bij eenmalige proefaktie gedurende wel-
ke voor korte tijd de restanten van be-
strijdingsmiddelen in daartoe bestemde
vaten opgeslagen zullen worden een
hinderwetvergunning achterwege kan
blijven.

4. Door de nieuw op te richten Stichting
zal van haar oprichting, die binnen
afzienbare tijd zal plaatsvinden, mede-
deling gedaan worden. Voorts zal door
de Stichting tijdig bekend worden ge-
maakt wanneer de proefaktie zal worden
gehouden, welke depothouders hun de-
pots beschikbaar zullen stellen en ande-
re bijzonderheden.

5. Reeds hebben verscheidene provincies
en gemeenten het belang van een in-
zamelingsaktie onderschreven. Sommi-
ge hebben gezien de knellende pro-
blematiek hetzij incidenteel hetzij per-
manent reeds maatregelen getroffen.

6. Zoals reeds gesteld ligt het in het voor-
nemen te bevorderen dat deze inzame-
lingsaktie bij gebleken succes met enige
regelmaat wordt herhaald. Van de resul-
taten van de komende proefaktie zult U
op de hoogte worden gesteld. Tevens zal
zo spoedig mogelijk worden meegedeeld
op welke wijze uitwerking zal worden ge-
geven aan de beoogde permanente rege-
ling.

Schoonmaakaktie.
Het ligt in de bedoeling dit jaar nog een
schoonmaakaktie te houden in de ge-
meente. Ieder die op of nabij openbare
grond groot afval weet te liggen, waar-
van de brenger onbekend is, wordt
verzocht dit zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk voor 15 december a.s. te melden
op het bureau gemeentewerken. Tele-
foon 2323. Geracht zal worden het vuil
zoveel mogelijk vóór de a.s. kerstdagen
weg te halen.
Huisvuilophalen.
Uit daarover gestelde vragen blijkt dat
er nog misverstanden bestaan over de
wijze van aanbieden van huisvuil. Daar-
om volgen hierna nog eens de geldende
bepalingen:
Huisvuil dient te worden aangeboden in
plastic zakken met gemeenteopdruk,
welke bij diverse Vordense winkeliers
verkrijgbaar zijn.
Tuinvuil ook in gemeentelijke zakken
aan te bieden. Voor langer tuinvuil geldt
dat een extra bos mag worden meege-
geven, mits de grootste lengte 100 cm en
de grootste middellijn 30 cm bedraagt.
Grof huisvuil mag ook afzonderlijk
worden aangeboden, voorzover de af-
metingen te groot zijn voor plastic
zakken. Huis- of tuinvuil in dozen of
andere verpakking dan de gemeentezak-
ken worden niet meegenomen.
Bedrijfsvuil mag niet worden meege-
geven. Dit vuil dient door eigen zorg via
particuliere containerbedrijven o.d. te
worden afgevoerd.
Nadere inlichtingen worden gaarne door
de dienst gemeentewerken verstrekt.
Klachten over het ophalen kunnen ook
bij deze dienst worden ingediend. (Tele-
foon 2323).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
Kent-kollekte Raad van Kerken Vor-
den-Kranenburg.
Deze week, 5-10 december wordt in onze
gemeente een rondgang, een kollekte
gehouden voor de jaarlijkse Kerst-aktie
van de plaatselijke Raad van Kerken,
waarin vertegenwoordigd zijn: de R.K.
kerk, dorp en de Kranenburg, de Gere-
formeerde kerk en de Hervormde kerk.
De kollekte is bestemd voor de bekende
Kerstgroet, Kerst-attentie die namens de
gezamenlijke Vordense kerken gebracht
wordt aan zieken, thuis en in de
ziekenhuizen, aan verpleegden in de
verpleegtehuizen, hier en elders aan
hoog-bejaarden.
Gezinsdienst ui de Kapel de Wilden-
borch.
a.s. zondagmorgen, zondag 11 december
de 3de Advents-zondag, zal er in de
Kapel De Wildenborch een Gezinsdienst
gehouden worden. Aan deze gezins-
dienst in de tijd van Advent en komende
Kerst hoopt mee te werken Vordens
Interkerkelijk Jongeren Inter Christ".
6k de kinderen van de Wildenborchse-
school werken aan deze dienst mee o.l.v.
het hoofd der school, de heer Werner.
Het orgel zal bespeeld worden door de
heer Boer. Voor deze dienst zullen
liturgieën gestencild en uitgereikt wor-
den.

Orgelconcert: zondagmiddag 18 decem-
ber.
De organist Christiaan Ingelse (Rijwijk)
hoopt volgende week zondagmiddag (18
december) het volgende programma te
spelen op het Loman-orgel van de Her-
vormde dorpskerk te Vorden:
1. Fantasia l sopra. (Johann Jacob
Froberger, 1616-1667); 2. & is geboren
een kindekijn. (Jan Pieterszoon Swee-
lick, 1562-1621); 3. Noël (Luis Claude
Daquin, 1694-1772); 4. Pastorale (vier
delen) (Johann Sebastiaan Bach, 1685-
1750); 5. Der Streit zwischen David und
Goliath. (Johann Kuhnau, 1660-1722); 6.
Aus der Flötenuhr 1772 (Joseph Haydn,
1732-1809); 7. Sonate 3; Allegro, Largo,
Allegretto. (Carl Philipp Emanuel Bach,
1714-1788).
Tegen een kleine vergoeding zijn onder-
de-toren-de programma's verkrijgbaar.
Na het concert bent u welkom in "De
Voorde". We hopen dat velen het genot
van dit orgelconcert gunnen!

De Kerstzang van de Vordense Koren.
Graag geven we de juiste datum aan u
door: donderdagavond 22- december, in
de Herv. dorpskerk te Vorden. Aan deze
Kerstzang hopen weer mee te werken:
Het Vordense Dameskoor, de Chr.
Gemengde Zangver. "Excelsior" en Het
Vordens Mannenkoor. Enkele Kerst-
liederen zullen door alle aanwezigen
samen gezongen worden met orgel-be-
geleiding van Rudi van Straten.
Ds. Krajenbrink is gevraagd enkele
Kerstgedichten te declameren. De ver-
wachting is, dat ook dit jaar weer zeer
velen deze Kerstzang van de Vordense
Koren zullen willen horen en ook zelf
mee-maken. De oude dorpskerk heeft
vele zitplaatsen. Namens de Vordense
Koren, bestuur en leden, nodigen we u
allen dan ook hartelijk uit voor de
genoemde Kerstzang, donderdagavond
22 december.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal, dienst van
Schrift en Tafel

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. C. Krajenbrink gezins-
dienst m.m.v. Vordens Jeugdkoor

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst; 19 uur ds. P. Paulus
Zutphen

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrJJ-

dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren
s.y.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bfj de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Hunink, 's-Heerenberg, tel. 08436-
1340 en C. L. Stratingh, Barchem,
tel. 05734-493 (van 11.30—12 uur)

WBBKüSND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan»
dagmorgen 7 uur dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdiettrt
ook dr. Wegchelaer

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan net
wflkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters «n uit-
lenen verpleegkundige artikelen Van
13—13.30 uur in het wjjkgebouW

DIENSTREGELING APOTHBUK
De apotheek is elke dag geopend vafl
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en ia 4t
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
dec.: mevr. Takkenkamp, tel. 1422
(8—9 uur)

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9
—9.30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond van 18—19 uur en
donderdagmorgen van 9—10 uur.
Voor het maken van een afspraak ia
het kantoor te Hengelo, Kaatfcnjelaan
15 iedere dag bereikbaar van 9—17
uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-4822»

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Wamaveld tel. 05780-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
sa. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten



IS„
door hetMinisterie van verKeer

enWiterstaat uitgeroepen tot het
beste regenpak van ons land

Het pak wordt gemaakt in
vier modische kleuren
veilig oranje, okergeel,
olijfgroen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kinder-
maten vanaf 4 jaar. alle
damesmaten en grote maten
tot en met maat 58/60

Natuurlijk bl|:

Wap«ft- en Sporthandel

Marlens
Zutphenseweg Vorden

€€n elegant pak werkt
als een verjongingskuur

Voor de plezierige verandering helpen wij u
persoonlijk in uw feestpak, mét speciaal

mode-advies. Prachtpakken zoals u maar
weinig ziet. Kom dat maar eens ervaren.
Bij ons

"*"* ̂  v.a.

/choddermon

Bij de Warme Bakker
komt u er achter

wat vers brood eigenlijk is !

BAKKERIJ

A
i

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Superkoopjes

Closetpapier
Susy 4 rol nu

^M*
Margarine
Zeeuws

Grolsch bier
Krat è 24 pijpjes nu

Presto
Voordeatw»

.flacon van 125 voor.

Hoyrookworst QQ
Nu van 145vo|t ^^

Patatgs frites
Heel kilo

Brons Textiel
27e onze weekaanbiedingen in:

Graafschapbode - Zutphens Dagblad
De Gelderlander - Zutphense Koerier

IJssel-express

Uit onze slagerij

Voor de lekkerste erwtensoep

298
298
198
100

Krabbetjes
Kilo

Hele hips of bovenbeen
Kilo

Varkenstaartjes
Kilo..

Varkenspootjes
3 stuks.

A&O
SUPERMARKT

2000
Al bers- Vorden

U/'t onze
slijterij

Florijn jonge jenever

Liter •

Florijn Vieux
üter

Pollen Kersenbrandewijn
Liter

jagermeister
Van 1495 nu

Polar Rum
Fles nu

nu.

Uit onze
Tompoucen
5stuks

Rozïjnencake's
6 stuks ..

Uit onze broodboetiek

Weihnachtstol
400 gram

Tijgerbrood
800 gram

Tip-top tieners
Zake 10 stuks

U/t onze kaasboetiek
Bij aan koop van 500 gram Unie kaas 1 pakje

Roggebrood

Brie Mr. Martin
100 gram van 165 voor

extra groente reklame

andijvie
Kilo.. 118

Kilo.

Stoofperen
Roodstovers kilo..

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van ons zoontje

Maarten
Gerrit en Toos

Bargeman
Vorden, 29 november 1977
Margrietlaan 11.

Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van ons zoontje en
broertje
We noemen hem

René

Frans, Alie en
Hanneke Nijenhuis

Vorden, 30 november 1977
Insulindelaan 14

Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij u kennis van
de geboorte van onze zoon en
broertje

Reynold
G. Harmsen
G. Harmsen-Leunk
Eric

Zutphen, 30 november 1977
Luneuestraat 44.

JanNiesink
en
Marja Nlesink-Koers

danken hun familieleden,
vrienden en kennissen
voor de vele gelukwen-
sen en kado's, die zij ont-
vingen ter gelegenheid
van hun huwelijk.

Keyenborg
Koldeweiweg 13.

Gevraagd per l-l-'78: Hulp in
de huishouding voor 2
ochtenden per week. Mevr.
Hof, Klein Nuova. Tel. 2014.

Te koop: g.o.h. Gashaard.
Merk Benraad.
G. W. Brinkman. Zutphense-
weg 66. Tel. 1953.

Dr.H.H.P.Vaneker
van 12 t/m 16 december

AFWEZIG
De praktijk wordt waargeno-
men door Dr. G. H. Sterringa
Schoolstraat 9, Tel. 1255 voor
patiënten waarvan de naam
begint met de letter A t/m K.
Door Dr. E. J. van Tongeren,
Christinalaan 18, Tel. 1678
voor patiënten waarvan de
naam begint met de letter L
t/mZ.

Voor al uw belangstelling,
gelukwensen en geschenken,
in welke vorm ook, ter
gelegenheid van ons 40 jarig
huwelijk, zeggen wij u allen,
mede namens onze kinderen,
hartelijk dank.

J. W. Klein Kranenbarg
R. Klein Kranenbarg-
Hietbrink

Vorden, december 1977
Kerkstraat 9.

Te koop: Slachtkippen
A. J. Bargeman, 't Stroo,
Vorden.

Te koop: mooie
Kerstbomen
alle maten

Peppelman, Kerkhoflaan 3,
Vorden. Tel. 2728

Eet lekker en goed
panklare kalkoen

ook schmtzels

Henk Dijkman
Telefoon 6846

Te koop:
VERSE KERSTDENNEN

met of zonder kluit
L.Wolsing, 't Hoge 15,
Vorden.

Te koop: Binnen-silo 5l/z ton
D. J. Teunissen, Lochemse-
weg 32, Warnsveld.

Te koop
KERSTBOMEN

H. J. Velhorst,
Raadhuisstraat 26, Vorden

Natriumarme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
de Olde Mcuïle
Dorpsstraat 9, tel. 1801

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

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

BERTUS STEGEMAN
en
HENNY K A MPHORST

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de vol-
trekking zal plaats hebben donderdag
15 december a.s. om 11.00 uur in ge-
meentehuis „Kasteel Vorden"
Kerkelijke inzegening om 11.45 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer Ds. J. Veenendaal.

Receptie van 16.00 - 17.30 uur in Café-Rest. Pijn-
appel, Hoofdweg 55, Klarenbeek.

Vorden, Maalderinkweg 2
Voorst, Oudhuizerstraat 13.
Toekomstig adres: Barchem, Haytinksdijk 2.

Algemene kennisgeving

In volle zekerheid des geloofs nam de Heere tot Zich
onze lieve moeder en oma

HENDRIK A EVERDINA PASMAN
weduwe van H. J. Beumer

in de óWlerdom van 86 jaar.

wfnterswijk: J. Fintelman-Beumer
H. J. Fintelman

Enschede: J. Beumer
H. Beumer-Voskamp
klein en achterkleinkinderen

Vorden, 3 december 1977
De Wehme
De begrafenis heeft 7 december op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaats gehad.
Correspondentie adres:
J. Beumer, Bern. Zweerstraat 23, Enschede.

PlREKT
WILLEN

OMDAT

Zoveel mensen,
zoveel wensen,̂

zoveel spaarvormeh.
Vandaar die goede raad

Uw Rabobank ziet 't zo: bij
elk spaardoel hoort een persoon-
lijk spaaradvies. We kunnen de
hele krant wel volzetten met
percentages, opzegtermijnen,
voorwaarden, voordelen en voor-
beelden, maar dan zul je zien
dat we nou net uw vragen niet
beantwoorden. En dat willen we
zo graag wél.

Kom daarom even langs. Dat
is de best^.- i ' t j r i vuur de meest
ideale, persoonlijke spaar-
afspraak.

Met 3100 vestigingen is er
altijd een Rabobank in de buurt.
En goede raad kost niets.

Welkom bij de Rabobank.

Rabobank
fc geld en goede raad

EEN GOElE AUTO
EN 500 GULDEN TOE

Als u vóór 31 december een occasion
bij ons koopt dan geven wij u f 500,- op de
koop toe.

Dat bedrag mag u besteden aan acces-
soires, aan reizen of als korting op de aan-
betaling.

Ons aanbod geldt voor
alle occasions boven
f 4000,-. Dus goede, gega-
randeerde occasions.

Kom even langs.
Het scheelt u f 500,- als u
uw occasion bij ons koopt

GEGARANDEERDE OCCASIONS
OP HUN VOORDELIGST BIJ:

Autobedrijf-Rijwielhandel

A.G.Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden

c-i

Warme
Winterse japonnen
die we zojuist ontvingen voor
hartverwarmende prijzen
- in polyester-wol
- lange mouw
- maten 40 tot 54
- prijzen

95,- 125,-
deze gelegenheids-prijs vindt u bij

VORDEN

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.

Verkooo maandag 12 december 1977

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek 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 sporten 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 iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmnchines enz.

F* W. VEENSTRA EN ZN • MHBBI
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Wij introduceren
voor Ruurlo en omgeving

Een nieuw merk overhemd
met 2-delige boord U

Dus altijd een mooie gladde boord en
manchetten.

Alleen in unie kleuren!

OLYMP
Hemden

aus Baumwolle.
Eine Freude nicht nur fürs

Auge - auch für
den Kor per!

RUURLO

VRIJDAGS KOOPAVOND

Stomerfl voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bfl

DROQISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-servtae

Kom ook even bii COR OD de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN

Te koop:
VERSE KERSTDENNEN

met of zonder kluit
L. Wolsing, 't Hoge 15,
Vorden

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1853
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
;naand gehaald.



SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop
WINTERFRUIT
a l gulden -per kilo

te koop
aardappelen

iedere zaterdag van 9-13
uur bij
B. J. weanink
Regelinkstraat 13,
Hengelo.

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderyen
Snelle levering.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!4 uur.

f 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
enboerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

br i l len

moderne monturen

onnebrillen

prismakijkers

Ootiek-HETZEL
Eigen graveerinrichting
Borculoseweg 3-5 - Ruurlo
Telefoon 1203

FIAT 127 1973
FIAT 128 2 deurs special lichtgroen 1976
FIAT 127 10 stuks 1974-1977
FIAT 127 3 deurs speciaal 1976
FIAT 127 2 deurs speciaal 1977
PEUGEOT 104 4 deurs 1975
OPEL KADETT CITY Rood 1975
SIMCA 1000 1969 -1970 -1971
FIAT 850 speciaal 1971 -1972
FIAT 133 Groen 1975
VW1200.. . 1968

1. De Bovag-garantie

2. De Flat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

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

Adverteren doet verkopen

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 . . .

bodecra
j

Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

HENK TE BRAKE
en
DORIENE BIJENHOF

gaan trouwen op donderdag 15 decem-
ber a.s. om 13.30 uur in het gemeente-
huis te Hengelo Gld.
De kerkelijke bevestiging vindt plaats
om 14.15 uur in de Goede Herderkapel
in de Veldhoek te Hengelo Gld.

Hengelo Gld. december 1977
Vierblokkenweg l - Hummeloseweg 7
Toekomstig adres: Aster straat 11, Hengelo Gld.

Receptie van 16.00 - 17.30 uur in hotel Concordia te
Hengelo Gld.

barenasen -VORDEN
ZUTPHENSEWEG15-TIL 05752-1261

Voor de a. s.
gezellige dagen feestelijke

japonnen en rokken
tegen plezierige prijzen

Confectiebedrijf

DE GROTE MATENSPECIALIST
Zutphenseweg 29 - VORDEN
Tel. 1971

voor bedrijfsauto
verhuur per dag

Automohielhedrijl
Groene veld.

)
!)«.• Stoven l , /utphen
Tel: 05750-20344
l lan/e\vej;27, l AH hem
Iel: 05730-4226

vestiging lochem vanaf 1-12-77

Uitspanning

„DE HEIKAMP"
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:

TOYOTA Crown 2000 1977
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1975-1976
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUNCherry lOOa de Luxe 1976
CITROEN 2CV6 1976
VOLKSWAGEN Passat 1974
citroen 2CV4 1973
SIMCA 1 100 Spec. 4-deurs 2 stuks 1975
SIMCA1 100 1972
FIAT 127 1973
TOYOTA Corolla 1973

OFF. TOYOT A-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

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

YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOI
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Voor naaimachines en re-
paraties, wy repareren ie-
dere naaimachine ongeacht
het merk.
NAAIMACHINEHANDEL
BEKKE
Ruurloseweg 16, Groenlo
telefoon 05440-1540

Mevr. Stienstra BaJke
* Schoonheidsspecialiste

algehele huidverzorging
* Voetkundige

pedicure, manjcure
Levering van steunzolen n.m.
elastieken kousen enz.
Ben. volgens afspr., evt.
beh. aan huis Garvelinkkamp-
weg 8 Ruurlo, tel. 05735-1558

te koop: datsun 180 de Luxe
bj. juni '77. 7000 km gelopen.
Demonstratie-auto geweesi.
Nieuwprijs/18000,-

nu ƒ 11500,-
Inruil en financiering moge-
lijk. Tel. 05755-367.

NEDAP
Toeleverings-
industrie

Produktontwikkeling en fabricage van electro-technische, fijnmechanische en electronische apparat

Wij zoeken ter versterking van de bezetting van onze
afdeling Montage in Hengelo (Gld.)

Full-time vrouwelijke krachten
Wilt u meer informatie, bel ons dan even onder no. 05440-2163
's avonds 05440-2285

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

Dansen
l december

Excal ibur

bij Modecentrum Teunissen - ruurlo
Profiteert nu van deze aanbiedingen

Mantels
Serie prijzen 1 80,- 100,- 125,•

200,-250,-300,

35,- 40,- 50,- 60,
vanaf 35,'

Parka's nu vanaf. 50,-

Serie prijzen 2

RUURLO Vrijdags koopavond

Romax uitlaten
•extra sterke kwaliteit
voordeliger door specialisatie
snelle + vakkundige ,
montage J» ̂

• desgewenst direkt *:

klaar |
•garantie

uw uitlaat specialist:
ook

voor gratis
kontrole

autobedrijf

H. A. Groot Jebbink
Rondweg 2, Vorden

All* soorten
bouwmaterialen In

«teen. kunststof «te.
Grot* kollektie

keukeninrichtingen.
Wand . vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
•te.

Plaatmaterialen In
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor d* agrarische

sektor betonroostert.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel.
handgemaakt.

JL Koop uw

keuken
niet zomaar
maar kom eerst kijken bij

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrijdags
tot 21.00 uur zaterdags van 9.00 tot 16.00

uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735 2000*
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Topsporter dokter De Ruiter
sprak in zaal Smit voor N.T.B.-kader
Door je lichaam zo volledig en effektief mogelijk te benutten en een houding aan te
nemen, waardoor men een maximale kracht uit de rug, spieren, armen en benen
kan halen, b het mogeUjk de tegenstander hij het touwtrekken alt te patten en
uiteindelijk de zege te behalen, aldus dokter A. F. de Ruiter, die als chirurg
verbonden is aan de Verenigde Ziekenhuizen te Doetinchem.

Dokter de Ruiter sprak in zaal Smit op
uitnodiging van het hoofdbestuur van de
Nederlandse Touwtrekken Bond, voor
een honderdtal kaderleden, hoofdbe-
stuursleden en besturen van aangesloten
verenigingen. Hij had tijdens de Wereld-
kampioenschappen in Doetinchem
(1975) zelf diverse opnamen gemaakt
van de verschillende buitenlandse en
uiteraard de Nederlandse ploegen. Dok-
ter de Ruiter, die zelf in zijn studenten-
tijd jarenlang topsporter was (hij was
onder meer voor Nederland deel aan de
Olympische Spelen in Rome als lid van
de roeisportploeg) had geconstateerd
dat het touwtrekken veel gemeen heeft
met de roeisport.

„Mijn kennismaking met de touwtrek-
sport in Doetinchem was bijzonder goed.
Verschillende ploegen hebben mij geïpo-
neerd, vooral de Engelsen en de Zwit-
sers", aldus spreker. „Zonder blijkbaar
kracht te verzetten wisten de Britten hun
lichaam ideaal in bedwang te houden en
werden dan ook wereldkampioen". Niet

alleen de lichaamsconditie, maar ook
het schoeisel, het voetenwerk en de
bodemgesteldheid zijn van invloed op de
prestaties. Belangrijk is ook dat men
goede hars- of kleefprodükten heeft voor
het insmeren van de handen. Vaak
gebruikt men de verkeerde samenstel-
ling waardoor gigantische blaarvorming
ontstaat.
Spreker wees erop ddat een verkeerde
houding vooral voor de jeugd ernstige
gevolgen kan hebben. "Met de jeugd-
sport moet men beginnen als het skelet
volgroeid is. Bij een gigantische overbe-
lasting kan men later kromgroeien".

Aan de hand van zijn opnamen gaf
dokter de Ruiter nuttige wenken, hoe
het wel of niet moet. Spreker, die van
een en ander studie heeft gemaakt en dit
als hobby doet, zal aan de hand hiervan
verder kunnen analyseren. Namens de
aanwezigen bracht bondsvoorzitter de
heer Meulenkamp hartelijk dank aan
dokter de Ruiter voor zijn kundige en
boeiende uiteenzettingen.

dansavonden
De volksdansgroep "The Castle Eight"
uit Vorden is voornemens om de komen-
de weken enkele open dansavonden te
organiseren.
Zij die iets meer willen weten of zien van
de echte volksdansen zoals die bijvoor-
beeld gedanst worden in Griekenland,
Engeland, Israël etc., kunnen zo'n open
dansavond bijwonen in de gymzaal van
de Chr. Huishoudschool aan het Hoge.
Het verplicht allemaal tot niets, terwijl
bovendien koffie met koek zal worden
geserveerd, zo vertelde ons één der
bestuursleden. Het kijken verplicht tot
niets, hoewel natuurlijk de mogelijkheid
bestaat een dansje te maken.
De eerste open dansavond zal worden
gehouden op dinsdag 13 december. De
ander data zullen nog nader bekend
worden gemaakt.

Voor
mutsen

sjaals

handschoenen

en wanten

Uw adres

Bijna alle ouders aanwezig
op gecombineerde ouderavond
Prinses Julianaschool in de Wildenborch
dat de Prinses Julianaschool volop in het buurtschap Wildenborch in de belangstel-
ling staat werd overduideUjk bewezen op de gecombineerde ouderavond, welke in
de school werd gehouden. Voorzitter ds. J. H. Jansen kon tijdens zijn opennings-
woord praktisch alle ouders van de schoolgaande kinderen welkom heten!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Aan de hand van dia's konden de ouders
zich een oordeel vormen over werk- en
speelsituaties in de school. Juffrouw
Heida vertelde de aanwezigen bijzon-
derheden over het voorbereidend aard-
rijksonderwijs.
Het hoofd der school, meester Werner
vertelde onder andere over het wereld-
dokumentatiecentrum dat de school rijk
is. Bij elke les en bijna bij elk vak wordt
van dit dokumentatiecentrum gebruik
gemaakt. "Verschillende grote scholen
zouden zo'n dokumentatiecentrum maar
wat graag willen hebben", zo sprak de
heer Werner niet zonder trots.
Penningmeester J. Lindenschot maakte
melding van een batig saldo. Vast kwam
te staan dat de financiële positie van de
school goed genoemd kan worden. Uit
het jaarverslag van secretaris Joh. Par-
dijs bleek dat de schoolvereniging 72
leden telt. de oud-papieraktie loopt

lekker. "Zo nu en dan kunnen we van
het geld iets nuttigs voor de school
kopen", aldus de heer Pardijs. Momen-
teel zijn diverse moeders aktief bij de
school betrokken, hetzij bij het lezen
(leesmoeders) en bij de televisieles.
Bij de bestuursverkiezing werd afscheid
genomen van de heer F. Klein Brinke.
Ruim 15 jaar heeft de heer Klein Brinke
in het schoolbestuur zitting gehad. Als
blijk van waardering werd hem een
vulpen aangeboden. In zijn plaats werd
gekozen de heer H. G. Klein Brinke. De
heren J. W. Lindeschot en J. Brinkerhof
werden bij akklamatie herkozen.
Vrijdag 16 december staat en voor de
ouders een kijkavond op het program-
ma. Het Kerstfeest zal gevierd worden
op woensdag 21 december in de Kapel.
Dit kerstfeest zal verzorgd worden door
de leerlingen van de Prinses Juliana-
school.

BPj ons in d*n Achterhook.
Wat leave wi'j toch in un vri'j land. Dat he'w veurugge wekke an de
ingezonden stukken in "Contact" können zien. De mensen kont maor
schrieven hoo zee oaver bepaolde dinge denkt. Dinge die in openbare
vegaderingen neet ezeg dörft wodd'n of meugt wodd'n, maor waor iedereen
ut toch wel helemaols met eens is. De meesten zölt wel net zo oaver onze
"parel" denken as ut in de ingezonden stukken nao veuren kwam.

't Geval 't medler is un probleem da'j neet een twee drie tot un oplossing
brengt. Elke handeling van un mense hef zo zien oorzaak of reden. A'j
daor achter bunt, bu'j al un heel ende op weg um 't probleem op te lossen.
Maor um daor in dit geval achter te kommen is neet zo makkeluk. De
mensen die'ter met te maken hebt, en dat zal de gemeente wean, wense ik
in ieder geval volle sterkte en wiesheid. Veural wiesheid want brokken kö'j
gauw maken. Maor de geldende regels zölt ok hier in acht motten wodd'n
enommen. A'j bi'j de ni'j huuze op de Brinkerhof un doeven- of
knienenhok veur ow jonges neer wilt zetten, krie'j daor denkeluk
helemaols gin toestemming veur, al maak i'j ut ding nog zo mooi. Dan past
dat zogenaamd neet in 't geheel. Meschien is daor ok wel wat veur te
zeggen, 'n eenen timmert zo'n geval van holt en un ander werkt met
golfplaten en dat ut dan rommelug wod dat gleuf ik wel. Maor dan mot ze
op un andere plaatse daor ok wel de hand an hollen. Wi'j leaft noe
eenmaol in un gemeenschap waor a'j rekkening met un ander mot hollen.
En dat geld veur iedereen.

Oaver 't andere stuksen dit: I'j kont netuutluk van mening veschillen oaver
wat veur de leafbaarheid van onze gemeenschap ut beste is, goed
onderhollen tuinen en parken of un grote roetpröttel zoas "Der Freiherr"
dat hef. Ik kan mien veurstellen dat de roodborsjes en de gietelings hun
veurkeur nao 't leste uut laot gaon. Maor ik bun d'r wel van oavertuugd
dat, azze wi'j allemaole de pröttel d'r zo bi'j leeten liggen, wi'j hier in
Vorden de eerste pries nooit ekregen hadd'n. En daor ut de veurzitter
van de werkgroep wel met eens wean. Ik zal mienzelf in zo'n geval wel
afvraogen of ik nog wel veurzitter van de werkgroep zol blieven.

Zoas de schriever van ut ingezonden stuk ok al nao veuren het laoten
kommen liekt ut t'r op dat de lejen van de werkgroep zelf Vorden zo mooi
heb opeknapt. Zee praot maor altied oaver die paar beumkes die ze heb
epot. Oaver initiatieven van particulieren of andere instelingen wod neet
epraot. Wat beveurbeeld te zeggen van de anklejing bi'j de Amrobank
midden in 't darp. Daor wod neet oaver eproat. Wod nargens enuumd. En
toch kö'j van de anklejing van dit gebouw, op zich neet zo mooi, neet
anders zeggen dan dat ut vakwerk eerste klas is. Maor umdat dit neet deur
de werkgroep is edaon wod ut neet enuumd. Umdat un mense nooit te old
is um te learn, mo'w maor hoppen dat ut in 't vevolg iets anders nao veuren
wod ebrach. Want wie mot ut toch wel samen maken, ok bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman.

De Deurdreajers

hielden kijkavond
In hotel Bloemendaal waren vele afge-
vaardigden van verenigingen en groepen
bijeen om een film te zien over de
karnavalsoptocht 1977 en om zich te
laten informeren over de wijze waarop
de optochtkommissie de karnavalsop-
tocht 1978 wil organiseren.
De film werd gemaakt door de heer De
Jonge en hij oogstte er veel sukses mee.
de aanwezigoytregen hierdoor letterlijk
en figuurlijk^P beeld zoals de optocht
was verlopen en vooral een stimulans
om het komende karnaval weer mee te
doen. De optochtkommissie gaf hierna
een uiteenzetting over de plannen voor
1978. Als y^rnaamste punt kwam
hierbij naar ̂ n̂ dat de optocht begin
februari weer hoofdzakelijk in de kern
van het dorp zal plaatsvinden. De
besprekingen met politie en gemeente
zijn al in een gevorderd stadium en de
route is reeds gepland. Dat er nu al weer
animo is voor een dergelijk gebeuren
van De Deurdreajers bleek wel uit de
opgave tijdens de bijeenkomst want er
gaven zich al bijna 20 groepen op. Wij
wensen hen veel sukses bij de voorbe-
reiding. Voor opgave kan men zich mel-
den bij de heer Westerik, Oude
Zutphenseweg en de heer Van Langen,
Beatrixlaan.

Vogelvrienden
in de prijzen
Een aantal Vordenaren, lid van de
Vogelvereniging ,,de Vogelvriend en
omstreken" hebben tijdens de grote
Kringtentoonstelling in Eibergen gehou-
den fraaie prijzen behaald, met hun
inzendingen.

'Op deze expositie, georganiseerd door
„De Berkel" te Eibergen ter gelegenheid
van het vijftienjarig bestaan, namen
behalve Vorden ook de verenigingen uit
Ruurlo en Goor deel. Er waren 265
vogels ingezonden.
Kampioen goud agaat stellen 2 werd G.
J. Groot Jebbink, lid van Vorden met
177 p.
Bij de A-vogels (eigen teelt 1977 geringd)
werd B. Horsting kampioen met een
groenling x kanarie en 90 punt. Deze
Vordenaar behaalde ook de kampioens-
titel bij de postuurkanaries (A-vogels)
met Closter Corona 89 p.
H. L. Harmsen, Vorden werd winnaar
bij de grasparkieten, Lutino 88 p. Bij de
grote parkieten-exoten (stellen) werd G.
Kranenbarg kampioen met zilverbekjes
179 p en werd B. Horsting hier tweede
met zebravinken 178 p. Bij de A-vogels
verwierf G. Kranenbarg een tweede prijs
met Turqouisine parkiet 89 p.
Vorden werd clubkampioen met 886
punten, gevolgd dorr Eibergen met 885
punten en Ruurlo als derde met 884
punten.

H.H. KORRESPONDENTEN
wegens te laat binnenkomen van enkele
berichten moesten deze blijven liggen
tot het volgend nummer. Wij maken
H.H. korrespondenten er nogmaals op
attent dat berichten dinsdag 12.00 uur in
ons bezit dient te zijn.

Gevraagd:

volslagen

C.V.-monteur (lasser)
bekend met gas en olie-installaties

Installatiebedrijf

KLEIN LEBBINK
Baakseweg 11, Wichmond. Tel. 05754-267

extra voordelige
aanbiedingen
Cox d'Orange
1 kilo

Bloemkool
Per.stuk

Worteltjes
Geschrapt 500 gram .

Maandag tot en woensdag
Gesneden prei
Panklaar 500 gram . . .

198
249
45

85
Koop bij ons uw spaanse citrusfruit
en doe mee met de geweldige gratis

TISSAP AKTIE (altijd prijs)

Weekendaanbieding bloemen
Narcissen
Per bos. 375
Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Tijdens de verbouwing
gaat de verkoop

gewoon door in ons
magazijn

Ingang achterom!

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Waterschap van de Baakse Beek
Het dagelijks bestuur van het waterschap van de
Baakse beek maakt bekend, dat met ingang van 16
december 1977 gedurende dertig dagen in het
waterschapshuis te Ruurlo, Groenloseweg 7a, ter in-
zage liggen:
1. de krachtens artikel 159, lid l, van het Gelders

Waterschapsreglement in ontwerp opgemaakte
(gewijzigde) ligger A, in 35 bladen, van voor de
waterbeheersing in het gebied van de voormalige
ruilverkaveling Warnsvèld en een tweetal direct
daaraan grenzende randgebiedjes in de omgeving
van het dorp Hengelo van overwegend belang zijn-
de watergangen (A-watergangen), welk gebied na-
der met rode omlijning is aangegeven op de bij de
(gewijzigde) ligger A behorende en als zodanig ge-
waarmerkte overzichtstekening;

2. de krachtens artikel 159, lid 2, van het Gelders
Waterschapsreglement in ontwerp opgemaakte
ligger B, in 6 bladen, van de overige voor de water-
beheersing in het gebied van de voormalige ruilver-
kaveling Warnsvèld van belang zijnde watergan-
gen (B-watergangen), welk gebied nader met groe-
ne omlijning is aangegeven op de bij de ligger B
behorende en als zodanig gewaarmerkte over-
zichtstekening;

3. de krachtens artikel 132, lid l, van het Gelders
Waterschapsreglement in ontwerp opgemaakte
ligger, in één blad, van waterkeringen, voor zover
niet behorende tot de A-watergangen, voor een ge-
bied in de gemeente Vorden en Warnsveld in de
omgeving van het landgoed Hackfort.

Uit de ligger A blijkt onder meer wie belast zijn met
het onderhoud van de A-watergangen en de tot die
watergangen behorende waterkeringen (in beide ge-
vallen het waterschap) en wie met het onderhoud van
de in of over die watergangen gelegen kunstwerken.
Uit de ligger B blijkt onder meer wie belast zijn met
het onderhoud van de B-watergangen (de eigenaren
van de aan die watergangen gelegen gronden) en wie
met het onderhoud van de in of over die watergangen
gelegen kunstwerken. Voor zover de op de ligger B
opgenomen watergangen nog niet voldoen aan de
voorgeschreven afmetingen, zullen deze (voor zover
mogelijk in het voorjaar 1978) als nog door of van-
wege het waterschap zodanig worden opgegraven, dat
zij voldoen aan de bij de ligger B voorgeschreven af-
metingen.
In de ligger van waterkeringen zijn onder meer ten
aanzien van elke waterkering de hoogte van de kruin
ten opzichte van N.A.P., alsmede de overige afme-
tingen opgenomen.
Aan de eigenaren van de direct aan de B-watergangen
gelegen gronden en aan de onderhoudsplichtigen van
de in of over die watergangen gelegen kunstwerken is,
voor zoveel mogelijk, een exemplaar van deze publi-
katie gezonden.
Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaren tegen de
ligger bij het Gecombineerd College van het water-
schap inbrengen.
Na afloop van de termijn van terinzageligging stelt
het Gecombineerd College de liggers voorlopig vast
en deelt het zijn besluit mede aan hen, die bezwaren
hebben ingediend.

De secretaris,
F. J. Seesing.

Ruurlo, 15 december 1977.

Het dagelijks bestuur voornoemd,
De watergraaf,

Mr. R. A. van den Wall Bake.

ROCHELLE
Onze kollektie

damespullovers
is jong - erg modisch en
betaalbaar.

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voetbal
Uitslagen van zondag 4 dec. 1977
Colmschate-Vorden 2-0; S.V.B.V. 2-
Vorden 6 5-3; rest afgelast.

Programma voor zaterdag 10 december
1977 (Junioren)
Vorden Al-Sp. Brummen Al; Marien-
veld B l-Vorden BI; Gaz. Nwl. B2-Vor-
den B2; Warnsv. B. C l-Vorden Cl;
Vorden C2-AZC C2; Vorden C3-Zut-
phen C3.

Programma voor zondag 11 dec. 1977
(senioren)
Grol-Vorden; Vorden 2-Doetinchem 3;
Ruurlo 4-Vorden 3; Vorden 4-Sp.
Kotten 2; Vios B. 4-Vorden 5; Grolse B.
l-Vorden 6; Vorden 7 vrij; Warnsv. B.
5-Vorden 8.

Programma Sv. Ratti af d. zaterdag
10-12-1977

Sv. Ratti 1-Harfsen 1; Sv. Ratti 2- vrij;
Zelos 6- Sv Ratti 3; Sv. Ratti 4- D.Z.C. 6.

S.H.E. Al- Sv. Ratti Al; Sv. Ratti
BI-vrij; Hercules Cl- SV. Ratti Cl.

Programma Sv. Ratti afd. zondag
11-12-1977

Sv. Ratti 1-sp. Lochem 4; Dierense Boys
5- Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3- Erica 4.

afd. dames

Sv. Ratti- Lemelerveld.

Touwtrekvereniging
Warken blijft aktief
De aktieve, meer dan 17 jaar oude touw-
trekvereniging Treklust te Warken, ont-
plooit ook in de wintermaanden nog
zoveel evenementen dat er voor de leden
genoeg 'leven in de brouwerij" is. de
leden met hun echtgenotes/verloofden
trokken naar Brummen waar in Concor-
dia een gezellige kegelavond werd ge-
houden. Ook waren hierbij vier toekom-
stige leden en twee junioren uitgenodigd.
Penningmeester Jan Dekkers was de
organisator van deze avond.
Na het ingooien bij de kegelwedstrijden
bleef men enige uren aktief bezig en

werd om elf uur de stand opgemaakt. Bij
de dames was de uitslag: 1. Anja Barge-
man, 2. Trees Haggeman, 3. mevrouw
H. Dekkers-Wormgoor. Bij de Heren
werd Jan Poorterman eerste, 2. Antoon
Wenneker, 3. August Winkelman. De
troostprijs was voor Marjan te Winkel.
Na de wedstrijden werd een keurig ver-
zorgd koud buffet alle eer aangedaan en
ging ieder om half een voldaan huis-
waarts.
Treklust hield dezer dagen ook de jaar-
vergadering, waarbij voorzitter J. Poor-
terman voor een periode van drie jaar
werd herkozen. Medio februari 1978 zal
Treklust een fancy-fair organiseren in
het gebouw voor Christelijke Belangen te
Warnsveld. Een en ander om de kas te
spekken. Men wil voor fraaie prijzen
zorgen. Secretaris en penningmeester
brachten een keurig verslag. Er bleek en
batig saldo. Men wil proberen om het
ledental uit te breiden. Nog steeds heeft
men geen eigen home en wil men
binnenkort weer eens gaan praten met
de gemeentelijke autoriteiten. De vereni-
ging traint momenteel op het sportter-
rein van Warnsveldse Boys. In verband
met het winterseizoen ligt de training
voorlopig stiL



Te huur gevraagd: Van plm. l
februari tot plm. l juni een
gemeubileerd of gestoffeerde
woning met liefst 3 slaapka-
mers in Vorden of omgeving.
Te bevragen, De Waard, Tel.
05752-2049 na 7 uur.

Verloren: Paardehoofdstel
vanaf manege „De Gompert"
richting Hengelo (Gld.).
Gaarne bericht aan: R. Groot
Nuelend, Schuttestraat 24,
Vorden. Tel. 6831.

Te koop: Helft of vierdels van
een pink. B. Wunderink,
Ruurloseweg 85, Tel. 6735

Te koop: 500 balen hooi.
Groot Jebbink, Lindeseweg 8,
Tel. 6678.

Wenst u voor de a.s.
feestdagen nog nieuwe
VLOERBEDEKKING
wacht dan niet te lang

Grote keus
Snelle levering
Bjaarslijtgarantie
Vakkundig en
gratis gelegd

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Brood van de warme bakker

't Bakkerswinkeltje
A. Schurink. Burg. Galleestraat 22, Tel 1877.

In verband met uitbreiding van onze
magazijnwerkzaamheden
hebben wij plaats voor

enige inpaksters
voor hele of halve dagen

bdereenindeniffl,
albmaalintenCate.
ten Cate Novana, da's soepel en zacht
katoenen ondergoed voor het
hele gezin.
Slips, singlets en T-shirts in fraaie,
kleuren. En sinds kort óók in de popu-
laire denim-tinten.
U weet wel: dat stoere blauwen bruin,
dat iedereen mooi vindt. Dat iedereen'
aan wil. En allemaal 't liefst van ten
Cate.
Omdat je je daar lekker vrij in voelt,
't Lubbert niet tekent niet af. past per-
fect ademt perfect.
Neem de familie maar eens mee naar:

tcHtiel CA mode

/chooldermQA
raadhutntraat 1*11367 vonten

Praktische mode
\oor bod/cn bccaSollicitaties worden ingewacht bij onze afdeling personeels

zaken, Nedacweg 4, Vorden. Tel. 05752-1773.

VER

Zie onze uitgebreide kollektie

Zowel modern als klassiek

Neem eens een kijkje op onze Ie en 2e etage

Nu de Sinterklaas achter de rug is, denken
wij reeds weer aan de

gezellige kerstdagen
U kunt bij ons een keur van

kerstboomversiering vinden
inclusief kerstboomverlichting

Denkt u voor deze dagen nog over de
aanschaf van een

kleurentelevisie of
stereo-combinatie

dan geven wij u gaarne vrijblijvend
uitgebreide inlichtingen.

Speciale aanbieding
I.T.T.-stereo-comb. 3 in 1
bestaande uit turner versterker 2 x 30 watt Sinus
Platenspeler dijn element
Cassette recorder. Incl. boxen voor

Kleurentelevisie
66cm beeld. Model 1978

Ook voor installatie-materialen het aangewezen adres.

1

<Skop
Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124

(dus ditmaal niet van Sonja)

tot de kerst op al uw
inkopen dubbele Animo-zegels

barendsen ZUTPHENSEWEG 15 TEL 05752-1261

Warmt u onder onze
dekens of donzendekbedden
Speciale aanbieding:

Bij aankoop van een donzendekbed een
dekbedhoes voor de hal V6

Bij aankoop van een matras
een hoesmolton . . Cadeau

en bij aankoop van een wollendeken
een verenkussen t.w.v. 19,95 cadeau

Iets wat u beslist al wist
Visser is onbetwist uw beddenspecialist


