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Enorm aantal inzendingen van
de kerstpuzzel en tekening
van ons kerstnummer

Onze administratrice \Villy werd bedolven onder het grote aantal inzendingen. Vooral
de kinderen hebben erg hun best gedaan, zodat het moeilijk was om de prijswinnaars
vast te stellen. De kinderen Horsting uit Vorden hadden wel de mooiste tekening
gemaakt. Omdat er zoveel goede inzendingen waren, hebben wij twee ereprijzen extra
beschikbaar gesteld voor Heidy en Eddy Horsting. Zij hebben elk ƒ 10,— als ereprijs
gewonnen. De andere prijswinnaars zijn:

Ie prijs ƒ 10,— Paul Kasteel, Wilhelminalaan 4, Ruurlo
2e prijs ƒ 7,50 Marianne Jansen, Hertog Karel van Gelreweg 12, Vorden
3e prijs ƒ 5,— Gerthy Starink, Schapendijk l, Hengelo (Gld)
10 troostprijzen f 2,50: Ronald Visschers, de Boonk 43, Vorden; Sonja Arentsen,
Wiersseweg 58, Ruurlo; Renate Hissink, Resedastraat 6, Steenderen; A. Hendriksen,
Kooiersdijk 4, Ruurlo;Ingrid Zwart kruis, H. W. Raschstraat 9, Steenderen; Edith
Harmsen, Schimmeldijk 4, Vorden; Derrien Jansen, Oranjelaan 12, Warnsveld;
Mirna Visschers, de Boonk 43, Vorden; Oscar Bleumink, Eikenlaan 17, Vorden; Nico
Lubbers, Zuivelweg 18, Hengelo (Gld).

Uitslag kerstkruiswoordpuzzel met uitspraak
Ie prijs ƒ 25,— H.G. Abbink, Koopmanstraat 8, Ruurlo
2e prijs ƒ 20,— H.J. Remmers, B. v. Hackfortweg 11, Vorden
3e prijs ƒ 15,— T. Staring-Roordink, Helmichstraat 28, Baak
4e t/m 10e prijs (elk ƒ 10,—): J.A. Visschers-Zweverink, Galgengoorweg 6, Vorden;
H. ten Pas, Hoetinkhof 13, Vorden; H.M. Blom van Essen, Wilhelminalaan 7,
Hengelo (Gld); Mevr. van Zantvoort, Beeklaan l, Wichmond; Brigitte Joly,
Zelhemseweg 34, Hengelo (Gld); Astrid Hoogkamp, Onderstraat 13, Bronkhorst; M.
Lettink-Dommerhold, Prins Clauslaan 23, Vorden.

Prijzen af te halen tot l februari aan ons kantoor, Nieuwstad 12, Vorden.

De goede uitspraak luidt:

Als er vrede is in het hart
van de mensen
Moet dit zichtbaar worden
in deze donkere wereld

OPLOSSING:

HORIZONTAAL: 1. Kerst; 5. ster; 8.
lont; 12. piek; 16. licht; 21. roer; 22.
open; 23. winter; 25. teer; 27. sela;
28. maal; 29. mees; 30. nol; 32. drie;
34. ms; 36. ia; 37. te; 38. edele; 40.
d.i.; 42. WK; 43. naakt; 46. item; 48.
beek; 49. LO; 51. bende; 53. iel; 54.
eend; 56. solo; 58. kansel; 60. erg; 62.
el; 63. enig; 64. attest; 65. man; 66.
tred; 68. ka; 69. de; 70. ere; 71. rr; 73.
wolk; 75. ree; 76. paar; 78. re; 79.
deern; 82. Lea; 83. os; 85. zerk; 86.
das; 88. lade; 90. ho; 91. bel; 92. no;
94. mens; 96. ver; 99. stil; 101. in;
102. Oslo; 103. ss; 104. pit; 105. Rl;

106. AD; 107. Ate; 108. en; 110. tros;
112. stom; 113. vlag; 115. oo; 116.
maat; 118. wet; 119. Aa; 122. NS;
123. opa; 125. er; 127. eind; 128. lo;
129. kiel; 131. af; 133. gas; 135. eker;
138. Ede; 140. Ee; 142. do; 144. haas;
146. el; 147. sim; 149. idem; 151. in;
152. Pool; 154. snor; 157. st.; 159.
tandem; 162. rood; 165. AP; 167.
snee; 168. re; 169. nier; 171. do; 173.
LO; 175. ever; 177. dd.; 178. ra; 179.
edel; 180. tree; 181. Po; 182. oven;
184. rei; 186. Eva; 188. w.; 189. laf;
190. lied; 192. en; 194. Let; 196. aar;
198. al; 200. dom; 202. ek; 203.
ergens; 204. Leerdam; 205. Uden;
207. vier; 210. ss; 211. Dover; 213. ei;
214. wel; 215. reis; 217. ven; 219. in;
221. Sir; 222. tras; 224. pa; 225.

akelig; 227. mis; 229. el; 230. sepia;
232. vin; 235. no; 236. st.; 238. ek;
239. lint; 242. zeer; 243. baan; 245.
eren; 246. Kerst.

VERTIKAAL: 1. krom; 2. e.o.; 3. rel;
4. sr.; 5. spat; 6. tel; 7. en; 8. lied; 9.
ons; 10. NT; 11. tender; 13. it; 14.
eed; 15. kern; 17. is; 18. cel; 19. hl;
20. talk; 22. o.a.; 23. we; 24. roek; 26.
Rl; 28. maken; 29. meeste; 31. II; 33.e-
dele; 35. snel; 36. ia; 37. TT; 38. Ee;39.
elan; 41. in; 42. werk; 44. al; 45. teil;
46. id.; 47. mot; 48. bos; 50. on; 51.
berg; 52. de; 53. Ier; 55. n.g.; 57. Ie;
58. ka; 59. st; 61. gat; 63. Eelde; 64.
are; 67. draad; 69. do; 70. eender; 72.
ra; 73. we; 74. kerk; 75. rr; 76. Pear;
77. RO; 78. ra; 80. e.k.; 81. ps; 82. II;
84. st.; 85. zon; 87. al; 89. ent; 90.
hen; 91. beo; 93. oir; 94. mis; 95.
Sodom; 96. vlo; 97. asem; 98. opa;
99. stelt; 100. lip; 103. stoep; 106. ar;
107. a.t.; 109. na; 110. t.o.; 111. san-
daal; 112. st.; 113. verkeer; 114. ga;
115. os; 117. as; 118. we; 120. ar; 121.
eis; 123. oog; 124. aas; 126. vel; 130.
id; 132. fa; 134. avond; 135. els
es; 137. rit; 139. dadel; 140. ed.
on; 143. op; 144. hopen; 145. ss.

136.
141.
148.

mand; 149. i.m.; 150. model; 151. id.;
153. o.a.; 155. NS; 156. rede; 158. tra;
160. niet; 161. er; 163. oo; 164. vlo;
166. Ier; 170. erf; 172. vod; 174. over;
176. rel; 178. raad; 179. Eva; 180. tam;
181. pek; 183. eng; 185. iel; 187. var;
189. Londen; 191. Ier; 193. nn; 195.
te; 197. ra; 199. lust; 200. de; 201.
dier; 206. ds.; 207. vv; 208. ereis; 209.
ui; 212. OL; 213. es; 214. werken; 216.
in; 217. via; 218. iris; 220. las; 222. tl;
223. agent; 224. pias; 226. el; 227. mi;
228. oven; 231. Po; 233. ik; 234. tien;
237. tint; 239. lee; 240. nr.; 241. aar;
242. zr.;243. be; 244. as.

In Memoriam
Mr. Adolph Staring
In de ouderdom van 89 jaar is zondag
overleden mr. Adolph Staring, vele
jaren lang eigenaar-bewoner van het
bekende kasteel De Wildenborch,
gelegen tussen Vorden en Lochem.
Wijlen mr. Staring was een achterklein-
zoon van de beroemde Achterhoekse
dichter Anthony C.W. Staring, die leef-
de van 1767 tot 1840. Deze woonde
vanaf 1791 op de Wildenborch.
De overledene was een bekend kunst-
historicus; niet alleen plaatselijk, maar
ook regionaal en landelijk heeft hij zich
een naam als zodanig verworven. Van
zijn hand verschenen talrijke publicaties
in de media, waarbij met name de kunst
uit de achttiende eeuw naar voren
kwam. Ook speciaal voor de Gelderse
Achterhoek heeft hij zich op dit gebied
zeer verdienstelijk gemaakt. Veel van
zijn tijd heeft hij besteed aan de
instandhouding van het familiebezit De
Wildenborch en de prachtige tuinen en
parken daaromheen. In het begin van de
jaren '30 kwam hij op het landgoed te
wonen, waarna op het eind van de
zestiger jaren zijn neef ir. D.M.W.
Staring de bewoner werd. Mr. A.
Staring vestigde zich hierna met zijn
echtgenote in het nieuwgebouwde land-
huis "De Hoppenhof" dat dichtbij het
kasteel ligt aan de Wildenborchseweg
24.
Op donderdag 10 januari zal zijn stoffe-
lijk overschot te Dieren worden
gecremeerd.

Expositie bij kunstuitleen:
Hans Zweverink
In de tentoonstellingsruimte van de
kunstuitl^^icht op Kunst exposeert
de Zutphense kunstenaar Hans Zweve-
rink tot en met zaterdag 26 januari een
aantal van zijn tekeningen en schilde-
rijen. Zweverink is één van de
kunstena^ï^an wie permanent werk in
de kunstu^Pïn aanwezig is.
Hans Zweverink werd in 1950 in
Zutphen geboren. Hij volgde zijn
opleiding aan de Academie voor Kunst
en Industrie in Enschede en woont en
werkt nu in zijn geboorteplaats. Hij
exposeerde vorig jaar in Enschede. Zijn
werk bevindt zich o.a. in de collecties
van de Technische Hogeschool in Eind-
hoven, van de provincie Drente en van
de gemeenten Hengelo en Deventer, en
werd tevens aangekocht door het Mini-
sterie van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk werk.
Zicht op Kunst is gevestigd aan de
Berkelkade 14 B in Zutphen.

Nieuwjaarsconcert
In het verleden was het de gewoonte in
Vorden, dat Concordia met de jaar-
wisseling om middernacht in het cen-
trum van het dorp een oudejaars-
aubade bracht. Deze traditie is door
allerlei oorzaken, o.a. vuurwerk, niet
meer mogelijk.
Nu is het plan bij "Concordia"
opgevat, die oude traditie in plaats van
buiten, binnen te laten plaatsvinden, in
de vorm van een nieuwjaarsconcert.
Dit concert zal dan ieder jaar in het
begin van januari plaatsvinden, in
samenwerking met de stichting dorps-
centrum.
Dit jaar is het nieuwjaarsconcert op
zondagmorgen 20 januari om 11.30 uur
in de koffiekamer van het dorpscen-
trum. U kunt dan onder het genot van
een kopje koffie voor de pause luisteren
naar een luchtig concert van Concordia,
na de pause zal de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers" voor u optreden.
U bent allen van harte welkom, de
toegang is gratis.

GMvL

Ned. Bond v. Plattelands-
vrouwen afd. Vorden

De afdeling Vorden van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen belegt op
dinsdag 8 januari een koffiemiddag in
zaal "De Herberg". Mevr. van Langen
zal dan iets vertellen over haar reis naar
Engeland.

Woensdag 16 januari houdt de afdeling
haar jaarvergadering.
Woensdag 20 februari vindt er samen
met de GmvL, Jong Gelre een kulturele
avond plaats. Deze avond wordt ver-
zorgd door Jong Gelre. De heer Jansen
v.d. Berg zal dan vertellen over de
"Rocky Mountains".
Woensdag 19 maart houdt de heer
Mekenkamp uit Doetinchem een lezing
over homoeopathie.

De GMvL belegt maandagavond 14
januari in het "Bosmansavond" voor
de leden een discussieavond. Het thema
voor die avond luidt: "Waarheen met
het landbouwbeleid"? Diezelfde dag
wordt in bodega 't Pantoffeltje een
begin gemaakt met de cursus "Over
rechten gesproken". Met medewerking
van het dansorkest "The Moodchers"
wordt in zaal "De Herberg" een
gezellige avond gehouden op zaterdag
12 januari voor de leden van de afd.
Vorden van de GMvL en de Plattelands-
vrouwen.

NC VB Af d. Vorden bijeen
Tijdens een bijeenkomst van de afd.
Vorden van de NCVB vertoonde mevr.
Zijlstra-Schalkwijk uit Apeldoorn dia's
uit Israël, betrekking hebbende op
gedeelten uit de bijbel. Tevens droeg zij
enkele gedichten voor van Nel
Benschop.
De presidente van de afdeling, mevr.
Voerman-van Reenen, bedankte mevr.
Zijlstra en haar twee assistentes voor het
gebodene.
Op 15 januari komt de heer T. Holz-
scherer, hoofdinspekteur van politie te
Almelo, naar Vorden om de dames van
de NCVB uitvoerig te informeren over
de gevaren van drugs.

P.K.V. Vorden
Leden van de Pluimvee- en Konijnen-
fokkersvereniging P.K.V. behaalden
met hun dieren op de kringtentoonstel-
ling P.K.V.D. Show 1980 te Diepen-
heim op 4, 5 en 6 januari, de volgende
resultaten.
Grote Hoenders: G. J. Wassink:
Welsumer Roodpatrijs, hen jong, Ie
ZG., 2 maal G met trio Ie ZG.
Dwerghoenders: G.J. Wassink: voor
werk, hen oud G, hen jong G, haan
jong G, moderne Engelse vechtkriel Pilé
trio Ie G.
H. v. Heerde: voor werk, hen jong ZG.
Konijnen: H. v. Heerde: groot zilver
licht-zwart, Ram jong: l maal Ie F en
ZG, Voedster jong: l maal Ie ZG en
ZG.
G. J. Wassink: rode leeuw Zeeland, ram
oud G, voedster oud G., voedster jong
leZG
Anke v. Heerde: klein zilver licht-zwart,
Ie G, klein zilver licht konijngrijs Ie F.
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Na de kerkdienst, nieuwjaars-
begroeting Kapel de Wildenborch
Aanstaande zondagmorgen 13 januari
zal D.V. in de Kapel de Wildenborch de
eerste kerkdienst gehouden worden in
het nog zo nieuwe jaar 1980.
Het is al een goede gewoonte geworden
dat het Kapelbestuur na de eerste kerk-
dienst in het nieuwe jaar een nieuwjaars-
begroeting houdt in het zaaltje naast de
kapel en ook in de kapel zelf.
Voor koffie enz. wordt uiteraard
gezorgd! Iedereen in en rond de Wilden-
borch is er zeer welkom, a.s. zondag-
morgen 13 januari.

Gemeente-avond Hervormde Kerk
te Vorden
Enige tijd geleden heeft de generale
synode van de Nederlandse Hervormde
Kerk en rapport uitgegeven over de
kernbewapening. Vanuit de Classis
Zutphen, waartoe Vorden behoort, is
nu het verzoek gekomen dit rapport in
gemeente en kerkeraad te bespreken en
de bevindingen te zenden aan de scriba
(de secretaris van de Classis Zutphen).
De kerkeraad van de Hervormde
gemeente te Vorden belegt een
gemeente-avond op dinsdag 15 januari,
in "de Voorde", Kerkstraat 15.
De heren van den Broek, van Burk en
van der Vuurst leiden dit rapport in en
geven hun mening.
Iedereen is zeer welkom op genoemde
gemeente-avond over het actuele onder-
werp 'de kernbewapening', op dinsdag-
avond 15 januari.

De heer Jan Bloemendaal vertelt
over zijn wereldreis
Onze oud-plaatsgenoot de heer Jan
Bloemendaal hoopt van zijn wereldreis
per fiets (het eerste deel) te vertellen
(met dia's) op een avond belegd door
het verjaardagsfonds van de Hervormde
kerk te Vorden. Voor deze avond
worden uitgenodigd alle
medewerkers/sters van het genoemde
verjaardagsfonds. Datum: volgende
week woensdagavond, 16 januari, in
"de Voorde".
Verder i(jfordt enige informatie gegeven
over het werk: inkomsten, uitgaven,
besteding van het verjaardagsfonds.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Aktiviteiten Jong Gelre
afdeling Vorden
De afdeling Vorden van Jong Gelre
belegt op 14 januari in hotel Bloemen-
daal een bijeenkomst georganiseerd
door de agrarische commissie. Op deze
avond zal een filmpje worden gedraaid
met als titel "Veiligheid". Spreker op
deze avond is de heer G. Wolsink van
het G. A. J.K.
Op 16 januari organiseert Jong Gelre
een tafeltennisavond in zaal Schoen-
aker. De winnaars van de dames en de
heren zullen op 13 februari uitkomen
tijdens de regionale wedstrijden, welke
in het dorpscentrum te Vorden worden
gehouden. Op 18 januari wordt er door
Jong Gelre in het dorpscentrum gevol-
leyband.
De toneelafdeling van Jong Gelre speelt
op 24 januari voor de patiënten en het
personeel van de verpleeginrichting
"Het Enzerinck" het toneelstuk "Het
hing in de lucht".

Bestuurswijziging Jong Gelre Vorden
Het bestuur van de afdeling Vorden van
Jong Gelre heeft een kleine verandering
ondergaan en ziet er thans als volgt uit:
D.Regelink, voorzitter; Wilma Rossel,
vice-voorz.; Absie Gotink,
sekretaresse; Marinus Eskes, penning-
meester; Jan Willem Abbink, Herbert
Bouwmeester en Ria Kuenen, bestuurs-
leden.
De agrarische commissie is als volgt
samengesteld: Gert Harmsen, Derk
Bruil en Jan Willem Abbink.
Samenstelling sportcommissie: Gerrit
Bouwmeester en Els Abbink.
Samenstelling algemene commissie:
Adriaan Eskes en Ronnie Stokkink.

BURGERLIJKE.. .
STAND V6-

Geboren: Barbara Marije te Vaarwerk,
Evelien Groot Roessink.
Ondertrouwd: M.E. Slotboom, en: Th.
W. Kamperman.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. te Kamp-Hilferink, oud
66 jaar, B.P. Bos, oud 73 jaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
ma, wo en vrij. van 8.30-9.30 uur.
Spreekuren leidster bejaardenhulp: ma,
di en vrij. 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.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J.g. van Dijke, Hengelo G., tel 05753-
1370. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

23- l Hervormde vrouwengroep Dorp

K.P.O.: 26 jan., 26 febr., 25 maart, 22
april, 13 mei reisje.

Woensdagsavonds volksdansen met de
Castle Eight in de Landbouwschool
Nieuwstad 49.

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het dorpscentrum.

erkdiensten

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

13 januari 10.00 en 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 13 januari: Dorpskerk 10.00
uur, ds. H.C. Kranendonk uit Warns-
veld; Kapel de Wildenborch: 10.00 uur,
ds. J.C. Krajenbrink. Na afloop nieuw-
jaarsontmoeting.

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 18.00 uur tot zondag 23.00
uur, dr. van Tongeren.
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
maandagmorgen 7.00 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151, S.v.p. bellen
tussen 8.00-9.00 uur.

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

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur, do 10.00-13.00 uur, di.av, vrij.av,
18.30-21.00 uur. Wo.middag voorlezen
in het wijkgebouw.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18.00-19.00 uur,
donderdag 9.00-10.00 uur in het dorps-
centrum, kamer 26, te. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

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.



MARKT
\ ZUTPHEN

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week
van veiling .
Aalsmeer j

• Keus uit alle \
merken voor \
prettig lage 4
prijs

• Sterk in vers

!̂̂ H| "BJBP^ WBPw HHK HBIW

^VilMHB^SB- *BRF ̂ BBr «••? [̂

'MERGPIJPJES

PROEF DE
KWALITEIT!

SUPER UNIE

pak 5 stuks
geen 129 of 98

MAAR NU

ROODMERK
KOFFIE
vacuüm gem. of bonen
pak 250 gram
geen 398 of 339 maar

319

INHOUD
250CRAM

EEN KWALITEITSARTIKEL!

SPERZIEBONEN
1 literblik
geen 149 of 129^

MAAR NU

GOEDKOPE WINTERKOST!

HOMBURG
ROOKVERSE ROOKWORST
225 gram
nu geen 139 of 129 maar

A SPLITERWTEN
pak 500 gram
van 89 voor

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

Hero

REKLAMES GELDIG VAN
10 JAN. T/M 16 JAN. 1980

HERO

ERWTENSOEP
1 literblik geen 249 of 198

25511 MAAR NU

m* *

159

FLAME ̂

Lucifers
pak van 285 nu voor

W.K. SUPERIOR

FRIESE KUIDKOEK
gesned., van 249 voor

Mars of Milky Way
mini's, grote baal
van 309 voor 239
HELLEMA

KOKOSKOEKEN
pak 12 stuks van 119 voor 99
FRISIA

PORKI SPEK
zak van 135 voor 98
NOBO SPRITS
groot pak 15 stuks
van 159 voor 129

CLASSE ROYAL
BIER
krat 20 x 0,5 liter
van 11,00 nu voor

'ZEEPPOEDERVOORDEEL*

HOLS DONATIN
21/2 kilo geen 710 of
649 maar 575
KOOPMANS

PANNEKOEK SPECIAAL
pak van 133 voor 99
VAN NELLE

AFTERNOON THEE QQ
pak 100 gram, van 134 voor ww

BRUJNE BONEN OF HAK

CAPUCIJNERS OQ
JAMPOT van 108 voor O«f

grote pot 400 gram
van 319 voor 269

f rjm HLL

EjjJ emmer van 3,4 kilo
—P van 1095 voor

k* OMO
j emmer 3,4 kilo

van 9,50 voor

ROOSVICEE
fles 0,6 liter
van 298 voor

TOM POES BROKJES
1/2 blik, van 123 voor

PUNTBROODJES
zak 6 stuks

MELKBROOD
800 gram
gratis gesneden, nu

LIMBURGSE

RIJSTEVLA
van 425 voor

895

795

259

98

89

159

325

Steradent

ÉSTERAOENT TABLETTEN
% koker 26 stuks
% geen 280 of 198 1 CQ
% maar l Uil

! BRISE

LUCHTVERFRISSER

CURVER
KOELKAST

STAPELDOZEN
set a 4 stuks
van 595 voor

8ri>'

bus 250 ml, 2 geuren
van 275'voor

\
169

CHINESE

van 279
voor

RIETEN

PRULLEMAND
van 395
voor slechts 295

^

Peter Haddock

KLEURBOEK
160 pagina's 1 1 Q
van 169 voor

BOTERMALSE

BIEFLAPPEN
500 gram 698

BIEF TARTAAR
heel kilo 898

SCHOUDERKARBONADE
heel kilo

BRETONS
GEHAKT
500 gram 348

SOEPVLEES 97ci
250 gram L l U j%

Maandag 14 jan.

SPEKLAPPEN kilo 548 p
Dinsdag 15 jan.

VARKENSLAPPEN KNO 798
Woensdag 16 jan.

GEHAKT H.O.H, kiio 508 l

GEKOOKTE LEVER 100 gram 75

SN IJ WORST
fijn, 100 gram 98

BAKKER

ZURE ZULT
bakje 250 gram \^i

2U!?Si
•ir

MAGERE

YOGHURT
pak 1 liter nu 75
JOLLY

ROOMKWARK
3 smaken
van 115 voor 99

ZEEUWS MEISJE
kuip 500 gram 1 QO
van 153 v o o r l Qfc

CROX

HALVARINE
kuip 500 gram
van 89 voor 791

GOLDEN DELICIOUS
klasse 1, 3 kilo

22 STUKS HEERLIJKE

MAROC CLEMENTINES 395É
2 krop kassla
1 komkommer

125
1 bl) samen250|

VEILINGVERS UIT AALSMEER:

Bosje fresia's met groen 295
Bos trompetnarcissen 295 samen

c5,-
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG:

RODE, GROENE OF GELE KOOL
panklaar, 500 gram 891

JAGERMEISTER
fles 0,7 liter
geen 1695
of 1595
maar nu 1450
Eigen import!

RIOJA WIJN
vol van smaak
per fles nu 495

HENKES

JONGE JENEVER %
1 literfles ^ ̂  ̂  _ $

i
geen 14
maar nu

' "• • • ̂ m m mm m m SS

1325!
BALLANTINE

WHISKY
fles 0,75 liter
geen 17,95
maar nu \Koi



Op 3 januari 's morgens om
tien over zes is tot onze grote
vreugde geboren ons doch-
tertje en zusje

EVELIEN

Henk Groot Roessink
Gerrie Groot Roessink-

Haverkamp
Monique, Har o ld

Vorden, 3 januari 1980
Hengeloseweg 9

Met grote vreugde delen wij u
de geboorte mede van onze
dochter

AMY

Zij werd geboren op 4 januari
1980, is 54 cm lang en weegt
4230 gram.

Gerrit en Frieda
Stokkink

7251 BT Vorden
De Boonk 33

Te koop: 5 Wiandots kriel
H. Horstman, Reeoordweg l,
Vorden, tel. 05752-6835

Te koop: wandmeubel; eet-
hoek; salontafel en bankstel.
H. Kup.Het Elshof 10, Vor-
den, tel. 2539 na 18.00 uur

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

vx>k in het nieuwe jaar bent u
met een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets beter af.
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
uw tweewielerspecialist.
Ook voor uw reparaties

Sigarenmagazijn
„DEOLDEMEULLE"
Nu ook voor

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

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

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Appelpunten
met slagroom

Specialiteit:

Zwanehalzen

J. WIEKART
Tel. 1750

FRANSE LES
door Francaise voor begin-
ners en gevorderden.
Inlichtingen telefoon 05752-
6622

Gevraagd: kalveren voor de
mesterij. Opgeven voor maan-
dags 10 uur a .u .b .
Wim Heusinkveld, telefoon
05753-1728

Schoenreparatie i
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Gezocht: woonruimte voor
onze vrouwelijke mede-
werksters.
Fa. J.J. Dijkerman, Zutphen-
seweg 5, Vorden, telefoon
1334

HANS ROUWEN
en
DINI WAGENVOORT

hopen te gaan trouwen op 17 januari a.s.
om 12.15 uur in het gemeentehuis te
Steenderen.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den in een oecumenische dienst in de
Katholieke kerk te Vierakker door Ds.
Fortgens en pastoor Kolkman.

Vierakkersestraat 28, Vierakker.
Toverstraal 10, Baak.

Wij zouden het leuk vinden onze klanten te
ontmoeten op de receptie van 15.00 uur tot 17.00 uur
in het St. Ludgerusgebouw Vierakkersestraatweg 37,
Vierakker.

Schildersbedrijf Rouwen,
Vierakkersestraatweg 28, Vierakker.

Wij:

TON BOERMANS
en
ELSKE IDEMA

treden in het huwelijk op donderdag
17 januari 1980 om 11.30 uur in het ge-
meentehuis „Kasteel Vorden" te Vor-
den.

Ter gelegenheid van ons huwelijk zal
een kerkelijke viering worden gehouden
om 14.00 uur in de kapel „Het Spijk",
Zutphenseweg 202 te Eefde.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Toekomstig adres:
G. J. ter Kuilestraat 28, 7582 ZT Losser

Inplaats van kaarten

D.V. hopen wij op woensdag 16 januari
met onze kinderen, behuwd- en klein-
kinderen ons 60-jarig huwelijk te her-
denken.

B. DENKERS
H.J. DENKERS-WEUSTENENK

Receptie van 19.00 tot 23.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36.

Hengelo (Gld.), januari 1980
Oude Varsselseweg l

Inplaats van kaarten

Op maandag 14 januari a.s. hoopt

A.J. KETTELERIJ
temidden van kinderen en kleinkinderen
80 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds
van 19.30 tot 21.00 uur in zaal Schoen-
aker, Ruurloseweg 64.

Vorden, januari 1980
Kostedeweg 4

Op zaterdag 12 januari a.s. hoopt

J.G.A. BARGEMAN
80 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in hotel „'t Jachthuis",
Vordenseweg te Warnsveld.

7231 RB Warnsveld, januari 1980
Rouwbroekweg l

Heden overleed onze dierbare oom, laatste verbin-
dingsschakel met vroegere generaties

Mr. ADOLPH STARING

op de leeftijd van 89 jaren.

Namens zijn bloedverwante neven en
nichten
D.M.W. Staring

Vorden, 6 januari 1980
de Wildenborch, Wildenborchseweg 20

Wie een vriend der wereld wil zijn,
wordt metterdaad een vijand van God

Jac. 4:4
Kies dan heden wien gij dienen zult!
Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here
dienen!

Fam. A. Postma, Ruurloseweg 6

Enige en algemene kennisgeving

Heden overleed, na moeilijke laatste jaren, mijn beste
man

Mr. ADOLPH STARING
Kunsthistoricus

Ridder Nederlandse Leeuw

in de ouderdom van 89 jaar.

J.H.M. Staring-de Mol van Otterloo

7251 KJ Vorden, 6 januari 1980
de Hoppenhof, Wildenborchseweg 24

Liever geen .bloemen

De crematie zal plaatshebben op donderdag 10 januari
in het crematorium te Dieren om 12.00 uur, Aula 1.
Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in
hotel Bakker te Vorden.

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de hulp,
belangstelling en vaak ontroerende blijken van mede-
leven die we hebben ondervonden tijdens de ziekte en
na het overlijden van

LIZA

Het heeft ons goed gedaan.

Vorden, januar i 1980

Fam. J.J. Dijkerman

GEMEENTE VORDEN
RATTENBESTRIJDING

In de week van 21 t/m 25 januari a.s. zal de jaarlijkse
aktie ter bestrijding van de ratten, gratis door de ge-
meente worden uitgevoerd.

Een ieder die hiervoor in aanmerking wenst te komen
dient dit vóór 18 januari 1980 op te geven bij de afde-
ling Gemeentewerken, telefoon 2323, toestel 39.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn, met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening juncto artikel 50 lid 8 van de Woningwet
aan de n.v. P.G.E.M., Utrechtsestraat 85 te Arnhem,
vrijstelling te verlenen van de betreffende bepalingen
van het bestemmingsplan Buitengebied 1970, zulks
ten behoeve van het oprichten van trafo-ruimte
"Geurken" aan de Schuttestraat, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie F, nr. 2683 ged.

De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf 14 januari 1980 gedurende 14 dagen ter ge-
meentesekretarie ter inzage.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 7 januari 1980

de sekretaris,
J. Drijfhout

de burgemeester,
Mr. M. Vunderink

VERPLEEGINRICHTING

HUIZE „HET ENZERINCK"
Voor ons huis „Klein Enzerinck", Zut-
phenseweg 56 in Vorden, zoeken wij
een

MEDEWERKSTER
die bereid is bij toerbeurt te werken in
het weekend en gedurende een aantal
nachten slaapdienst te verrichten.
Voor deze funktie is een diploma niet
vereist en komen ook part-time krach-
ten in aanmerking.
Sollicitanten moeten wel tenminste 20
jaar oud zijn.

Zij die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich in
verbinding stellen met de heer R. Ottens,t Almense-
weg 60 te Vorden, telefoon 05752-1372, om een af-
spraak voor een gesprek te maken.

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Sla nu uw slag in onze grandioze

start donderdag 17 januari a.s.

Alle schoenen van dit winterseizoen tegen de scherpste prijzen

Kinderschoenen20-50% korting
Damesschoenen 10-50% korting
Herenschoenen 10-40% korting
Leren tassen 10-30% korting
sia uw slag bij: Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Vorden, Dorpsstraat 6

PRAKTIJK FYSIOTHERAPIE
Hierbij delen wij u mede, dat wij ons per 7 januari 1980 ge-
vestigd hebben als fysiotherapeut te Vorden.
Behandeling zowel partikuliere als ziekenfondspatiënten.

Afspraken bij voorkeur tussen 8.30 en 12.30 uur, telefoon 05752-1983
(na 18.00 uur 05752-2578)

W.J.G. DEKKERS
GJ. HEERSINK

Losse verkoop:

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool

x Vrij Nederland
Elsevier

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

Wij maken van oud
weer nieuw

- staaistralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

KARNAVALSVERENIGING

De Plaggenstekkers
installeert op zaterdag
12 Januari

de nieuwe Prins
aanvang 20.00 uur.

Muziek: CITY COMBO

IN ZAAL

DE BOGGELAAR
Warnsveld, telefoon 05752-1426

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

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

Tel. 05750 13813

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

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.

AANGEBODEN:
enkele goede occasions

PEUGEOT 504 Break diesel b.j. 1974
PEUGEOT 404 diesel b.j. 1975
PEUGEOT 504 b.j. 1976
RENAULT R 16 met gas b.j. 1977
RENAULT 5L b.j. 1975
MORRIS Marina coupé b.j. 1975
AUSTIN Seven Estate b.j. 1976

Auto's boven f 4.000,— Bovag-garantie

GARAGE

W. B. KURZ
Industrieweg 6, Vorden, telefoon 05752-1649

„Stender kast en''
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

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

A.s. vrijdag 11 januari, wegens familiefeest na 12.30
uur CESLOTEN

Sigarenmagazijn, boek- kantoorboekhandel
„JAN HASSINK
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Donderdag 10 januari 1980
41e jaargang nr. 43 Tweede blad CONTACT - VORDEN
Russisch ballet te gast tijdens
pronkzitting van De Deurdreajers
Zaterdagavond 12 januari /al Prins Gerardo de Kerste in residentie /aal
Schoenaker vele malen een alaat' uitbrengen tijdens de grote pronk/itting
welke de karnavalsvereniging De öeurdreajers dan organiseert.
Met /ijn gevolg /al hij, naast de beide buutredners, als speciale gasten be-
groeten een afvaardiging van hel Russisch ballet met solistisch optreden
van (iregor Kasporimit/. [Naast bekende werken hebben / i j een oud-Rus-
sische volksdans op hun repertoire nl. de „sachoploertanosch". Ken nadere
introduklie heeft de/e, in ons land /eer gewaardeerde groep, niet nodig.

De/e prok/ . i t t ing , welke ge/.ien kan wor-
den als een element binnen het karna-
valsgebeuren dat niet meer weg te den-
ken is, /al voor De Deurdreajers de deur
open/ettcn voor een karnavalsjaar dat
bol staat van de a k t i v i t e i t e n .

De achtergrond van /.o'n pronkzitting is
om de Vordenaren te laten meebeleven
tot wat een vereniging uit deze gemeen-
schap in staat is. De Deurdreajers doen
dat op de hun eigen karnavaleske ma-
nier en dat dit door /eer velen gewaar-
deerd wordt , mag bl i jken uit de popula-
r i t e i t welke /.ij in de/e gemeenschap ge-
n i e t .

Het programma van de/e p r o n k / i t t i n g
geelt aan het gevolg van Prins Gerardo
de Eerste ruimschoots de gelegenheid
/ich te presenteren. Onder anderen tre-
den de Tan/.marikes enkele malen op in
verschillende kreaties, waarbij /ij /uilen
laten /ien wat maandenlang oefenen
voor resultaat geeft. Ook hun i n s t r u k -
trice, mevr. Edda Brand, zal een so-
l i s l i s c h optreden ver/orgen waarbi j haar

kwal i te i ten als kampioene /eker naar
voren /uilen komen.

De Hofliederentafel vormt het vokale
element binnen het gevolg van de Prins,
welke op karnavaleske wij/e het wel en
wee van Vorden en Nederland naar vo-
ren /al brengen. Daarnaast zullen /ij sa-
men met de aanwezigen de karna-
valssehlagers alle eer /uilen aandoen.

De Hofkapel is het muzikale element,
/onder welke geen karnaval kompleet
is. Zij begeleiden met eigen komposities
en bekende melodieën deze pronkzit-
t ing , waarbij menigmaal „ingehaakt"
kan worden.

Een p ronk / i t t i ng /onder buutredners is
niet denkbaar. Voor dit clement hebben
De Deurdreajers /ich verzekerd van de
medewerking van twee gerenomeerde
namen in de/e regio nl. ,,d'n Noaber
n u l /.öwent" en ,,d'n Dreugen uut Har-

revcld". Deze twee buutredners zullen
de lachspieren op hun waarde toetsen,
dat is zeker.

Voor de karnavall iefhebbers is de/e
pronk/ i t t ing een'goede gelegenheid om
de smaak weer helemaal te pakken te
krijgen en voor diegenen die het wel
eens wi l l en meemaken staat de deur van
residentie zaal Schoenaker wagenwijd
open. De Deurdreajers /uilen u begroe-
ten met hun l i j fspreuk: „Neet nöln,
moar deurdreajen".

Filmmiddag voor de jeugd
Zondagmiddag 13 januari /al er een f i lm-
middag worden gehouden voor de jeugd
in zaal Schoenaker.
Tegen een kleine vergoeding /al dan de
anderhalf uur durende k leurenf i lm
„Torn en Musetie" in grootbeeld ver-
toont worden.

Hiermee toont de karnavalsvereniging
dat zij ook voor deze groep van onze ge-
meenschap iets wil betekenen.

Goudswaard, Eefde; bromfietsen, 14
tot 16 jr: Hans Hilferink, Hengelo Gld;
motoren 50 cc, 10-16 j r: Gerard
Scholten, Angeren; motoren 50 cc, 14-
16 jr: André Wagenvoort, Brummen;
motoren 80 cc 10-11 jr: Frank Lach,
Ulft; motoren 80 cc 12-16 jr: Nico
Berendsen, Dieren.

Dash-dames al uit de eerste bekerronde
De dames van Dash moeten de beker-
wedstrijd tegen MACO-Reflex uit
Kampen maar als een goede oefenwed-
strijd beschouwen. MACO-Reflex, dat
op de bovenste plaats staat in een
andere afdeling van de 3e divisie, was
afgelopen zaterdag in Vorden te gast.
Dash was met uitzondering van Wilma
Rietman, een uitstekende speelster aan
het net zowel aanvallend als verdedi-
gend, die nog ziek is, weer compleet.
Niettemin miste de ploeg enige reactie-
snelheid vooral in het achterveld. Mede
als gevolg van misverstanden in het ver-
dedigen, waardoor de passes minder
zuiver waren, kwam er geen goed
aanvalsspel uit. Ook aan het net waren
er rommelige situaties. De
spelverdeelsters kwamen nog wel een in
de knoop met de andere vóórspeelsiers.
Een iets meer teruggetrokken positie
van de spelverdeelsters zou wellicht aan
te bevelen zijn. Ondanks deze tekort-
komingen kon Dash het aardig bolwer-
ken. Met een regelmatige achterstand in
de eerste en tweede set rekende Dash
regelmatig af. Op de beslissende
momenten kon MACO-Reflex evenwel
doordrukken. Het werd daardoor 13-15
en 10-15 in hun voordeel. In de 3e set
leek Dash het toch nog te zullen klaren.
De hele set stond Dash voor met ruim
verschil, maar MACO-Reflex gaf zich
niet gewonnen. Door het verloren gaan

van opslagen van Dash, kregen zij de
kans helemaal terug te komen van 9-3.
Het werd 14-14 en tenslotte 14-16 in het
nadeel van Dash. Aanstaande zaterdag
draait de competitie weer en dan heeft
Dash de lijstaanvoerdster in Vorden op
bezoek. Dash heeft eerder bewezen voor
zo'n situatie niet bang te zijn en een
winstmogelijkheid zit er dus altijd nog
in.
Programma.
donderdag 10 januari 1980 (Deventer):
j.jun. Isala-Dash, District Heren Beker
comp. Lettele-Dash.
maandag 14 januari 1980 (Zutphen):
j.jun. Dash-Hansa B, District Dames
Beker comp. VIOS-Dash.

Voetbalprogramma
Vorden l - A.D. (Aalten) l, Reünie 2 -
Vorden 2, Warnsveldse Boys 3 - Vorden
3, Vorden 4 - W.V.C. 4, Vorden 5 -
S.H.E. 5, Vorden 6 - Soci 6, AZC 7 -
Vorden 7, Erica 10 - Vorden 8.

Feestavond voetbal ver. "Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" organi-
seert zaterdagavond 12 januari voor
leden en donateurs haar jaarlijkse feest-
avond in de zaal van Hotel bakker, met
medewerking van het dansorkest
"Rendez-vous". Aanvang 20.00 uur. Er
is een versieringscommissie benoemd
om de zaal een feestelijk aanzien te
geven.

Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Slutter-Nijenhuis 0-2, Lankhaar-
a. Wassink 0-2, A. Graaskamp-Hulshof
0-2, Hiddink-Esselink 1-1, Rossel-
Brummelman 2-0, Wiersma-Breuker 1-

1, Wesselink-v.d. Schaaf 1-1.
Junioren: R. Brummelman-E. Brum-
melman 2-0, H. Dij k-J. Dijk 0-2, H.
v.d. Kamer-J, v.d. Kamer 2-0, R. Brum-
melman-J. Slütter 1-1, D. Hoekman-F.
Rouwenhorst 2-0, E. Hengeveld-R. de
Beus 2-0, B. Masselink-M. Boerkamp 2-
0, R. Mullink-R. Slütter 0-2, P. Besse-
link-B. Huetink 2-0, R. Bulten-J. Kuin
0-2, H. v. Langen-M. Dekker 2-0, M.
Boerkamp-H. v. Langen 2-0, R. Slütter
-M. Dekker 2-0, P. Besselink-B. Masse-
link 0-2, E. Hengeveld-B. Huetink 2-0,
J. Kuin-R.de Beus 2-0.

Geen overtuigende start
Vordense zwemploeg
De Vordense zwemploeg is het nieuwe
jaar niet al te overtuigend van start
gegaan bij de vijfde ontmoeting voor de
Gelderse D-competitie. Bovendien
waren er veel afzeggingen zodat op 2
estafettenummers en 4 persoonlijke
nummers niet kon worden deelgeno-
men.

Duidelijke tegenvallers waren de 100
meter wisselslag en vlinderslag, alsmede
de estafettes op deze afstanden. De
beste resultaten werden behaald door
Freddy Dijkman op de 100 meter
wisselslag jongens onder de 12 jaar. Hij
werd Ie in de serie en de 3e beste
totaaltijd. Diseree Westerveld werd op
de 100 meter vrije slag 2e in de serie,
alsmede in het eindklassement.
Zaterdag 12 januari zal Freddy Dijkman
bij de nationale voorselektie (t.w.
speedo jaargang) te Dieren als eerste de
eer van Vorden verdedigen van de in
totaal uit 3 deelnemers bestaande ploeg
die daarvoor de gestelde limiet hadden
gehaald.

Zondag 13 januari antiekbeurs
te Keyenborg in Dorpshuis

de Horst van 11.00-18.00 uur

Trainer H. Spikkert gaat Vorden
met bloedend hart verlaten
Het bericht dat trainer Henk Spikkert de voetbalvereniging "Vorden" aan het eind
van het seizoen gaat verlaten is zowel bij bestuur als spelers als een bom ingeslagen.
Henk Spikkert die "Vorden" thans voor het tweede seizoen onder zijn hoede heeft, is
tot dusver erg succesvol geweest. Zijn eerste opdracht luidde het vorig seizoen:
"handhaven in de 4e klas KNVB". Wel, dit lukte voortreffelijk want de geelzwarten
behoorden tot vlak voor het verstrijken van de competitie zelfs nog tot de kampioens-
kanditaten.

Dit seizoen leek het aanvankelijk
minder rooskleurig te verlopen. Ge-
plaagd door vakanties en schorsingen,
startte Vorden met slechts één punt uit
drie wedstrijden. Toen trainer Spikkert
medio september de komplete
selektiegroep weer tot zijn beschikking
had, keerde het getij. Punt na punt werd
veroverd en thans halverwege de compe-
tit ie kan ook "Vorden" weer tot de
kampioenspretendenten gerekend wor-
den.

Waarom dan toch dit onverwachte ver-
trek?

Henk Spikkert: "De reden is eigenlijk
de afstand. Drie keer in de week moet ik
van Deventer naar Vorden. Aangezien
ik ook graag mijn gezicht bij de pupillen
en de junioren wil laten zien wordt het
heen en weer rijden gewoon te veel.
Wanneer ik bijvoorbeeld in Warnsveld
zou wonen parkkiseerde ik er niet over
om "Vorden" te gaan verlaten."

Henk Spikkert wilde het bestuur tijdig
inlichten. "Ik vind dit een morele
plicht. Het zou van weinig sportiviteit
getuigen om achter de rug van het be-
stuur om bij een andere vereniging te
gaan solliciteren. Eerlijk, een andere
club heb ik op dit moment niet eens."
Spikkert is niet over één nacht ijs
gegaan. "Mijn werk bij Vorden is in
feite nog niet af en dat vind ik jammer.
De koek is namelijk nog lang niet op.
Wanneer de jeugd (die momenteel l
maal per week traint) tweemaal onder
handen zou worden genomen, dan ziet
de toekomst er voor "Vorden" bijzon-
der hoopvol uit.
De selektie die gisteren door Spikkert op
de hoogte werd gebracht was toch wel
met stomheid geslagen. Aanvoerder
Andre te Velthuis probeerde zijn trainer
nog van gedachten te doen veranderen.
Een reaktie waar Spikkert bijzonder
happy mee w'as. "Ik hoop dat de samen-
werking met de selektie tot aan het eind
van het seizoen blijft zoals hij is."

Provinciale kampioenen KNMV
gehuldigd
Het bestuur van de Koninklijke Neder-
landse Motorrijders Vereniging af d.
Gelderland heeft op een feestelijke
bijeenkomst, georganiseerd ter afslui-
ting van het jubileumjaar van de KNMV
(75-jarig bestaan) in zaal Buitenlust te
Harfsen, de provinciale kampioenen en
jeugdcrosskampioenen gehuldigd.
Voorts werd een terugblik gegeven van
de jubileumviering van de KNMV
Gelderland op 5 mei j. l. in de
Markthallen te Doetinchem.

De kampioenen van de provinciale club-
rittencompetitie (oriënteringsritten) van
de afdeling Gelderland werden gehul-
digd. De kampioensbekers konden in
ontvangt worden genomen door:
motoren: B. Horsting, Vorden; auto's
A-klasse: G. Verteege, Hengelo Gld';
auto's B-klasse: J. Mennink, Ruurlo;
clubs: A-klasse: VAMC De Graafschap-
rijders te Vorden en B-Klasse: BMAC
Borculo.

Tenslotte werden de jeugdcrosskam-
pioenen gehuldigd. Deze
jeugdcrosscompetitie werd in 1979 voor
het eerst georganiseerd voor de jeugd
van 10 tot 16 jaar. Uit de drie wedstrij-
den gehouden in Zutphen, Doetinchem
en Wijchen kwamen tenslotte de volgen-
de personen uit de bus, die de bekers in
ontvangst konden nemen:
klasse 50 cc mini's: Erik Dibbe, Heerde;
bromfietsen, t/m 13 jr: Dirk
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Vorstelijke Windsor eetkamer waar-
van de stoelen met solide kunstleer
bekleed zijn.
Stoelen per stuk 149,—
Tafel (130x85 cm) 210,—

Massief eiken slaapkamer met een warme sfeer en een ijzig
lage prijs! 2-persoons ledikant (140x200 cm) en 2 nachtkastjes

1185.-
.*" y

JÜ& tri/ '
j' s?

2495.-
Schitterende, massief eiken
3- en 2-zitscombinatie met
losse, leren zit- en rugkussens. 2.495,
Bijpassende, massief eiken salontafel
met ingelegde plavuizen. 260,—
Als 3-1-1-combinatie 2.795,—

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG^ TEL. 05752 1514

Opruiming begint donderdag 17 januari
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van 17 Januari t/m 2 februari worden de prijzen
verpletterd in de balansopruiming bij:

TAPIJT- EN MEUBELSHOWROOM

ANKERSMIT
Groenloseweg 9 - Ruurlo - Telefoon 1239

Een greep uit de vele koopjes:

eiken, 200 cm breed 1970, - nu

eiken, 138 cm breed, massief voorfront 2440, — nu

SdlOnkdSt balibruin 4020, - nu

eiken, massief voorfront 1990, — nu

balibruin, 4 stoelen, tafel 8-hoekig 1368, — nu

balibruin, 3-2-1 2630,- nu

BIJPASSENDE SALONTAFEL 691,- nu

BIJPASSENDE HOEKTAFEL 553 , - nu

BankStGl balibruin, draion ribstof 3115, — nu

BIJPASSENDE SALONTAFEL 720,- nu

Bankstel eiken, gebloemde kussens 1998, — nu

4 eetkamerstoelen eiken BAS,- nu
l manou stoel 446,- nu
l televisie-fauteuil 395,- nu
2-ZltS bank eiken 875, - nu

2-ZitS bank bruine bekledingsstof 864, - nu

Slaapkamei* bestaande uit: ledikant 140/200, 2 nachtkastjes,

toilet met spiegel en een 3-deurs kast 5088, — nu

SlQQIlkQITtei1 gebeitst vuren, geheel massief,

bestaande uit: ledikant 180/200 en 3-deurs kast 2875, — nu

Slaapkamer zwart/wit, bestaande uit: ledikant 140/200,

1 nachtkastje met opbouw, 1 toilet met opbouwspiegel, verlichtingslijst

en een 3-deurs kast 2587, — nu

Letflkant 1-persoons 80/190 156,- nu

Bureautje nu
Bureautje nu

1399,—
1950,—
3216,—
1595,—
1095,—
2100,—
448,—

2492,—
576,—

1698,—
679,-

595,-

3995,—

2295,—

1995,—

2086,50 nu

946,— nu

198,- nu

l^J- nu

164,65 nu

Coupon vloerbedekking W0i, 6,5 m a 321,
Coupon vloerbedekking W0i, 3,8 m a 249, -
WOllen tapijt per strekkende meter

Coupon vloerbedekking nvion, 6,45 mam-
Coupon vloerbedekking nyion, 1,35 m è 39,-

per strekkende meter, meeneemprijs nu

per strekkende meter, meeneemprijs ^_ . nu

Zuiver wollen dekens 1 PersoAvanaf
2-persoons •• 4% A / vanaf

Coupons gordljnstoff en tot 5U v O korting

109,—
1460,—
660,—

«91,—
82,—
25,—
39,-
69,-
99,—

Verder geven wij op alle in voorraad zijnde goederen 1O% korting bij
kontante betaling.

Kamerbreed tapijt wordt gratis gelegd, met uitzondering van opruimingstapijt
coupons.
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l en c
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Zondag 13 Januari

Bob East
showband

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Occasion?

F I A T
BEL DAN

05735-1426
Specialisten met aandacht

voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

Te koop: 1-2 Java krielen; 1-3
Buff Wijandoüe; 0-3 zwarte
Wijandotte; 0-3 Goud Pellen
en l witte Vlaamse Reus
voedster.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat l, 7251 MG
Vorden, tel. 05752-1498

ZIEKEN VERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

Het hangt weer
uoaruklaar...
komt u maar!

VORDEN - TEL (05752) 1381

Wij houden een grootscheepse

• winter

Dames, u kunt nu veel geld verdienen! En allemaal goederen van dit seizoen.

jong en modieus vanaf .................................................... 98, OO

klassiek, tot maat 52, vanaf ................................................ 129, OO

en JaCkS (de laatsten) nu vanaf ....................................... 65, OO

Japonnen en pakjes vanaf 39, oo
ROkken mooie ruiten, vanaf ........................................................ 2O,OO

spotgoedkope truien, blouses en vesten vanaf 5,OO

Heren:
wintercoats vanaf 98,OO
BlOUSSOnS vanaf ................................................ ' ............... 79,OO

Skl-jaCkS vanaf .................................................................. 59,OO

KOStUUmS vanaf ............................................................... 98, OO

KOlbertS vanaf .................................................................. 49,OO

Pantalons vanaf ............................................................... 29,00
Enorm veel koopjes in overhemden, vesten en
PUllOVerS vanaf ................................................................. 15,OO

In de kinderafdeling is heel veel geld te verdienen!
Manteltjes vanaf .............................................................. 59,00
Jacks en coatJes vanaf 29,00
JUrkJeS vanaf .................................................................... 25, OO

ROkJeS vanaf ..................................................................... 1O,OO

PantalOnS in modieuze kleuren, vanaf ............................................ 1 5,OO

Op alle Barbara Farber artikelen kortingen van 20-5O%

Enorm goedkope aanbiedingen in onze lingerie- en huishoudaf deling.
Ondergoed alleen klassemerken nu met kortingen van

1O.5O%
mooie dessins, vanaf

koopjes:
lakens en slopen, baddoeken, theedoeken etc

39, 5O

Zie onze opruimingsetalages Modecentrum

Ruurlo



Grote balans
opruiming

BIJ DE GROTE MATENSPECIALIST
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Vele koopjes, vaak voor minder dan de helft in o.a.

japonnen
mantels
rokken en blouses en ook
in de stoffenaf deling

De opruiming begint 17 januari a.s.

gratis
vergroting

Bij ontwikkelen en afdrukken van
een voile kleurenfilm krijgt u van ons een
waardebon voor een mooie gratis vergro-
ting kado! Afhankelijk van het negatief in
het formaat 13 x 18 of 13 x 13 cm.

Twee volle kleurenfilms geven u
zelfs recht op een nóg grotere vergroting
20x28 of 20x20 cm.
(negatief naar keuze).

Breng vóór
23 februari uw volle
kleurenfilm bij:

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

dC J %M %M m volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA Corolla Coupé 1974
TOYOTA Corona 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 1978
TOYOTA Corolla 1200E 1978
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Carina 1976/1978
SIMCA Horizon GLS 1978
SIMCA 1102 LX Special 1978
SIMCA 1308 GT 1977
FIAT 128 2 x 1975
FORD 1600L 1977
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd 1976
OPEL KADETT City nov 1978

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G),
Vorden, Huur/o en Zieuwent

Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

Etennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

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

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler

Modler - Tel. 66S4

OoA coor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ttetdt -loeltrtlftndl

Zutphenseweg - Vorden

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Wist u dat wij alle (nou ja alle) maten

KOGELLAGERS, KEGELLAGERS,
WIELLAGERS, ZELFIIMSTELLENDE
LAGERS, LAGERHUIZEN
uit voorraad kunnen leveren?

Mechanisatiebedrijf MENKVELD

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

VOLKORENBROOD

VAN WARME BAKKER

|O| OPLAAT
m^^Ji) EEN KLASSE APART

Proeft u het eens en u merkt waarom.

WEEKENDREKLAME:

Tompouzen

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.
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HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124



Onze
P
r

i

i

dwars tegen alle
prijsstijgingen in!

Wij ruimen onze meubelen
en kleinmeubelen op met20.50%

korting

Bergmeubels nu ai vanaf 598,OO
Eetkamers gestoffeerd en biezen, vanaf ......................................... fl75,OO

Thonet stoelen 49,5O
Bankstellen nog enkele 2- en 3-zits, leer, van 3290, - voor ........................ 269O,OO

Eiken prachtstel van 2595,- voor 2000,00

Fauteuils en ClUbS nu extra voordelig, zie de prijzen:
Manou stoel nu
MailOU StOel draaibaar, met kussens van 298, - nu . .

zuiver wol vanaf.

Acryl dekens vanaf
Dekbedden vanaf

Jgy u leest het goed: |

69,50 105,00
vuren, meeneemprjs ..................

S meeneemprijs ......................

Royale slaapkamers vanaf
PraCllt Slaapkamers m. opbouw/spiegel, ook te leveren m. 2- of 3-deurs kast

219,00
240,00

75,00
35,00
59,50

89,00
129,00
698,00
950,00

ruim gesorteerd SG 30 vanaf 119,OO

Spreien vanaf 29,00

Gordijnen meerdere dessins, per meter nu 3,95

Drukstoffen van 12,95 voor ' 8,95
weefstoffen van 26,95 voor 12,95

store 200 hoog 7,95 vallen 1,95

Coupons gordijnen en tapijt halve prijzen eir minder!!!

Tapijt... opgelet!
POlyamIde tapijt voor woon- en slaapkamer

400 breed, per meter nu 69,OO 98,OO 109,OO 119,OO

WOl berber 149,00

Keukentapijt 200 breed 29,00

Dit alles vanaf a.s. donderdag bij:

Wooncentrum

Ruurlo

^Yir

Winterkost, lekker en
voordelig!

Heerlijk
klapstuk
vers van 't mes bij:

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

VAAAAAAAAAAAAAAAA

assurantiën

de Heurne 27
Hengelo Gld

Telefoon 05753-1800

VERZEKERINGEN/PENSIOENEN
HYPOTHEKEN/FINANCIERINGEN

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor Complete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

zondag 20 januari a.s. om
19.00 uur in de
Hervormde kerk:

OECUMENISCHE JEUGDDIENST
met medewerking van:
Leger des Heils uit Zutphen, muziekkorps en
zangbrigade o.l.v. kapitein Remigius.

Organisatie:
Interkerkelijke Jeugdwerkgroep
Raad van Kerken

In onze

ONTBIJTKOEK
gebruiken we alleen natuurzuivere bij-
enhoning.
Veel lekkerder, niet duurder.

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

^*

ide beste kwaliteiten tegen de laagste prijzen:

Damesmou^schoenen vanaf 24,9O

*

Damesschoenen met voetbed vanaf 39,9O
M

50,00
39,90
39,90

Dameslaarzen

vanaf.

Op alle artikelen buiten de opruiming

• ^AAAX

Herenschoenen hebben we a\ ™*

J Kinderschoenen (met steun) ..

l Restanten kinderlaarsjes (leer)

110% korting
» —* ^f^^ ^+-^ ^-+-* -̂ ^^ ^P -̂̂  ^̂ .̂  <*~^-m ^*^-m ^*>~* ^^d* «fd* g*T<* î *"d* itC^f lC*Tl*

IWULLINK
l vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vordenv telefoon 1342

we beginnen donderdag 17 Januari a.s.

De zomerprogramma's
liggen voor u klaar!

voor het beste eruit is
boeksnel Rabobank

geld en goede raad
01.27


