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Gasten uit Amerika op bezoek in Vorden
De Hervormde gemeente te Vorden
heeft het voorbije weekend gasten uit
Amerika ontvangen. Sinds enkele jaren
zijn er contacten tussen Prof. Dr. Jan
van Asselt te Mc. Pherson en Ds. J. C.
Krajenbrink. Dr. Jan van Asselt is
namelijk in Vorden geboren en getogen
en nu al een reeks van jaren docent
Duits aan het Mc. Pherson College te
Mc. Pherson in de staat Kansas. Donderdagavond al arriveerde de groep studenten samen met de studenten-predikant Paul Miller en Dr. Jan van Asselt in
het 8-kastelen dorp. De groep is op 28
december j.1. uit Amerika vertrokken en
heeft een reis gemaakt door Zwitserland
en West-Duitsland. Deze groep is namelijk geïnteresseerd in Kerk-geschiedenis
en zoekt de bronnen op van hun kerk,
The Church of the Brethern. Dit Amerikaanse kerkgenootschap vindt zijn oorsprong in de Doperse beweging in de
jaren 1530-1540 en vooral ook in het
werk van Menno Simons. Met deze
Menno Simmons in Witmarsum begint
in het jaar 1536 wat we hier te lande nu
noemen de Doopsgezinden.

De studenten logeerden bij een aantal
Vordense gastgezinnen, die hen zeer
gastvrij ontvingen. Vrijdagmorgen werd,
na de gezamenlijke start in "de Voorde"
een bezoek gebracht aan de oude hanzestad Zutphen en werd in de winterse
vrieskou een gedeelte van de "Zutphense
monumenten wandeling" gemaakt en
een bezoek gebracht aan het fraaie, rijke
Stedelijk Museum te Zutphen, waar de
studenten hartelijk werden ontvangen en
ook rondgeleid. Vrijdagmiddag ging de
tocht met de bus van de "Philipps
Universitat te Marburg a/s Lahn" naar
Dinxperlo, waar de klompenfabriek bezichtigd werd. Allen genoten van deze
typisch hollandse industrie. Ze volgden
de machinale vervaardiging van de
klompen van begin tot einde en kregen
(na de koffie, thee en krentebrood) elk
een geschilderd souvenier-klompje mee.
Sommigen kochten klompen voor thuis,
in Amerika.
Zaterdagmorgen volgde een bezichtiging
van en rondleiding door het Vordens
gemeentehuis, Kasteel Vorden. De heer

J. van den Broek, gemeente-architekt te
Vorden leidde de gasten rond en vertelde
vele wetenswaardigheden over Kasteel
Vorden. Zaterdagmiddag waren de studenten de gasten van de familie Kornegoor op de fraai gelegen, mooie gelderse
boerderij "Het Hissink" aan de Kostedeweg in de buurtschap Linde. Enkele
studenten bleken zelf geboren en getogen te zijn op een boerderij, een farm
in b.v. Alaska en Nebraska. Ook de
ontvangst op genoemde boerderij, met
zijn goede combinatie van oud en nieuw,
was /.eer hartelijk en na de rondleiding
genoten allen van de melk, de koffie, de
oliebollen en "kniepertjes" in de stijlvolle gelderse boerenkeuken. Zaterdagavond was er rond zes uur een gezamenlijke broodmaaltijd (samen ook met
leden van de gastgezinnen) in "de
Voorde", het gemeentecentrum van de
Hervormde kerk. Voor de daarop volgende contact/ontmoetingsavond zag
het programma er als volgt uit: Op hun
verzoek hield Ds. Krajenbrink een inleiding over het kerkhistorisch onderwerp:
"Ontstaan en invloed van de Doperse
beweging in Nederland".
Er werd vervolgens een dia-serie vertoond over Vorden en enkele plaatsen in
Nederland. Zondagavond werd de oecumenische kerkdienst bijgewoond in de
dorpskerk. Ds. Fr. de Jong; Godsdienst
leraar te Doetinchem leidde deze dienst,
die in overleg met de plaatselijke Raad
van Kerken in het teken stond van de
"gebedsweek voor de eenheid" (18-15
januari). Na de kerkdienst was er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar
te ontmoeten, in "de Voorde". Het is
betrokkenen een goed-weekend
. Ds. Krajenbrink bracht dank
aan allen die er op de één of andere wijze
aan meegewerkt hebben en hij noemde
in het bijzonder de verschillende gastgezinnen en ook de heer en mevrouw
^^ (de koster van de Hervormde
kerl^TOie veel werk hebben verzet. "De
Voorde" was immers steeds (na de koffie
en de thee) het startpunt voor de
uag-activiteiten. Maandag vertrokken
de amerikaanse gasten in de richting
Amsterdam. Het plan bestaat om deze
contacten met het Mc. Pherson College
te Mc. Pherson te bestendigen.

Ouderavond
Chr. huishoudschool

De studenten van het Mc. Pherson College te Mr. Pherson [Amerika] hebben ook
het Kasteel Vorden bezichtigd. De heer J. van den Broek, gemeente-architect
leidde deze rondleiding door het fraaie gemeentehuis van Vorden.

Gemeentenieuws

in het middelbaar huishoud- en nijverheidsondewijs. De heer Veldman
sprak over het middelbaar sociaalpedagogisch onderwijs. Met name over
de bejaardenzorg en de gezinszorg. De
konsulent van het leerlingstelsel, de heer
van der Donk, gaf een uiteenzetting over
de mogelijkheden op de streekschool.
Na afloop kregen de ouders gelegenheid
om met de docenten over de specifieke
mogelijkheden voor hun dochter van gedachten te wisselen.

Gouden jubileum
V.V.Vorden
Bij de voetbalvereniging "Vorden" is
momenteel een jubileumcommissie druk
in de weer met de voorbereidingen van
het gouden jubileum, dat in de maand
augustus gevierd zal worden. Hoogtepunt zal ongetwijfeld de voetbalwedstrijd zijn die Vorden l op dinsdagavond
14 augustus tegen de complete selektie
van F.C. Twente zal spelen. De mogelijkheid bestaat dat de datum gewijzigd
wordt. In elk geval wordt gespeeld in de
week van 12-17 augustus.
Het uitgangspunt van de jubileumcommissie, dat bestaat uit de heren H.
Pardijs, A. Nijenhuis, J. Jansen, H,
Hartelman en A. Velhorst, is om de
leden en donateurs "elck wat wils" te
bieden. Op sportief gebied kan vermeld
worden dat voor de junioren reeds in mei
een toernooi wordt georganiseerd. Verder komen zaterdagmorgen de ruim 100
pupillen in aktie die een aantal wedstrijden zullen spelen tegen verenigingen
uit de buurt. Voor de junioren staat er
voor zaterdagmidda^JS augustus een
sportmiddag op he^Bjgramma. Zondag 19 augustus zal een begin worden
gemaakt met een onderling toernooi
voor de seniorelftallen, waarbij door een
commissie van te voren wordt bekeken
hoeveel bijvoorbeeld i^t derde elftal van
b.v. het zevende mo^pinnen. De prijsuitreiking van dit toernooi vindt plaats
op vrijdag 24 augustus in het clubgebouw, waar die avond een reünie voor
oud-leden zal plaatsvinden.

Zaterdagmorgen 25 augustus zal een
herdenking plaats vinden van die leden
die de vereniging de afgelopen jaren zijn
ontvallen, 's Middags vindt in 't Pantoffeltje de receptie plaats. Zaterdagavond
is er een groot bal in zaal Smit. De
festiviteiten worden zaterdagavond 8
september besloten wanneer de Wierdense revue in het Dorpscentrum voor
de leden zal "draaien". De jubileumcommissie heeft bewust de plaatselijke
horeca bij de festiviteiten betrokken
omdat men van mening is dat een goede
verstandhouding tussen sportverenigingen en horeca van groot belang is.

BURGERLIJKE..
STAND

Aantal inwoners gemeente Vorden
Aantal inwoners per l januari 1978:
Vermeerderd door geboorten:

mannen:
mannen:

totaal:
Elders geboren
behorende tot de bevolking:

13

totaal: 7310
totaal:

3649

29
7339

vrouwen:

17
_3_66_6_

totaal: 36
. 1315_

mannen:

116
J 821 .

vrouwen:

122
_3J8_8

totaal: 238
7613

mannen:

121
3704

vrouwen:

127
3661

totaal: 248
7365

mannen:

28
3676

vrouwen:

18
3643

totaal:

totaal:
Overleden:

vrouwen:

3636

19
_37_09_ _

totaal:
Verminderd door vertrek:

16
3690

vrouwen:

mannen:
totaal:

Gevestigden:

3674

46
7319

Geboren: Sannen Klein Geltink; Reinier
Molendijk.

mannen:

Aantal inwonders per 31 december 1978:

manneni _

18

vrouwen:

J6J8_ _

. „yrpu^vejii .

totaal:

26
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Expositie van Tjeerd
Bottema in
bibliotheek
Gedurende de periode van 22 januari
t/m 16 februari is in de galerie van de
bibliotheek een tentoonstelling te bezichtiging van boekillustraties en schoolplaten van Tjeerd Bottema. Deze kunstenaar werd in 1884 in Langezwaag
geboren en overleed vorig jaar april in
Katwijk waar hij meer dan 50 jaar heeft
gewoond.
Hij verdiende vroeger de kost als plateelschilder en volgde de kunstakademie.
Hij werd een bekwaam schilder wat ook
bleek uit het feit dat hij de Prix de Rome
voor de schilderkunst won. Als tekenaar
kreeg hij al snel naam. Het bekende
R.V.S. embleem is van zijn hand.
Tjeerd Bottema had een groot talent om
illustraties te maken voor kinderboeken.
Iedereen kent zijn tekeningen nog wel
uit de schoolboeken. Op de tentoonstelling valt een klein deel van zijn illustraties te bezichtigen. De toegang tot de
galerie is gratis.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
Kerkdienst voorbereid door liturgiecommissie
Enige tijd geleden heeft de Hervormde
Kerkeraad te Vorden een liturgie-commissie ingesteld, die verdeeld werd in
twee werkgroepen A en B. Samen met de
predikant die de kerkdienst leidt, wordt
de dienst voorbereid om zo te komen tot
een bredere-basis-voorbereiding. Ook
worden samen de te zingen liederen
gekozen die passen, behoren bij het
gelezen Bijbelgedeelte. De kerkdienst
van a.s. /ondagmorgen 28 januari in de
dorpskerk is zo'n kerkdienst, mede
voorbereid dus door de liturgie commissie A. Ds. Krajenbrink hoopt genoemde dienst te leiden. Voor de Bijbelle/ingen wordt gevolgd het leesrooster
van de landelijke Raad van Kerken
geheten "De eerste dag".

ijsclweg 20

Oecumenisch Avondgebed.
De plaatselijke Raad van Kerken heeft
in de laatst gehouden vergadering besloten een Oecumenisch Avondgebed te
houden op de eerste vrijdagavond in de
maand februari en dan ook weer in de
Hervormde dorpskerk. Volgende week
staat dit Oecumenisch Avondgebed vermeld bij de kerkdiensten. Het leek ons
echter goed dit bericht vroegtijdig te
vermelden: Oecumenisch avondgebed,
volgende week vrijdagavond, 2 februari.

Herma & Willem

UW TUIN RENOVEREN?

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 28 januari 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink. Marcus 1: 21-28
Kapel de Wildenborch: 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra.

TUINCENTRUM

G. G. van Houte.

Kom vrijblijvend informeren
= 3_63J =

KOERSELMAN

Zondagmorgen zal dan gelezen worden:
O.T. - Deuteronomium 18: 15-20 en
N.T. - Marcus 1: 21-28. Bekende, mooie
liederen, aansluitend bij de Bijbelgedeelten en de prediking zullen gezongen
worden. Zij die deze kerkdienst zondagmorgen willen meemaken (en iedereen is zeer welkom) kunnen nu ook zelf
de genoemde Bijbelgedeelten alvast eens
doorlezen.

Ondertrouwd: A. J. W. Haverkamp en

Kraaykamp

Elders overleden
behorende tot de bevolking:

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

Ondanks de sneeuw en gladde wegen
waren bijna alle ouders van de 4e jaars
leerlingen met hun dochter aanwezig op
de ouderavond in de Chr. huishoudschool. Op deze avond werd getracht een
antwoord te geven op de vraag: "Waar
naar toe na het behalen van het diploma?" Daartoe waren mevr. van der Lek
uit Apeldoorn, de heer Vledman uit
Brummen en de heer van der Donk uit Om de "zaakjes" financieel rond te
Zutphen naar de school gekomen. Mevr. krijgen worden tal van aktiviteiten georv.d. Lek vertelde over de mogelijkheden ganiseerd. Zo wordt op vrijdagavond 16
februari en zaterdag 17 februari een
bazar gehouden in het clubgebouw.

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

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); Donderdag 19.00 uur
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
Dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woensdag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
[alleen spoedgevallen)
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur Dr. Vaneker
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.
Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. C. M. Möhlmann Doetinchem tel.
08340-33765; C. L. Stratingh Barchem
tel. 05734-498.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand januari mevr. Wolters,
tel. 1262; Bellen voor 8.30 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur, 13.00-13.30
uur.
MONUTASTICHTING
't Jebbink 4 Vorden tel. 05752-2749.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoedgevallen.
i
STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220
BEGRAFENISDIENS1
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455
BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.3021.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.

ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE
Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.
Onze kollektie bestaat uit o.a.:

* kaaskasten - wandmeubelen
* bankstellen - eethoeken
* dekenkisten - salontafels
alles in eiken - geloogd en in de was ->of gelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek worden voldaan.

BIJENHOF's RIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

'^rum ivrs<j

Wij maken van oud
weer nieuw
- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

Gratis eerste
inleg voor elke
nieuwe spaarder
VORDEN,

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

Ook poor beter s/ypen
WAPEN- EN SPORTHANDEL

NAartens
Zutphenseweg - Vorden

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

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

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Dat zijn we zo gewend. Omdat wij
zelf maar al te goed weten hoe
vervelend wachten is.
Daarom zorgen wij voor een v
verloop van alle transacties. Daarom
letten wij heel scherp op een snelle
afwikkeling van leningen en financieringen. Daarom vermoeien wij u niet
met onnodige vragen, die u alleen maar
tijd kosten.
Daarom hoeven onze mensen u
niet met een kluitje in het riet te sturen.
Daarom helpen wij u direct bij uw
zakelijke beslommeringen, door een
stuk financiële sores en administratieve
rompslomp op ons te nemen. Daarom
en wij een pasklaar antwoord op
elko financiële behoefte en beschikken
wi| over een aantal uitstekende
mogeli]kheden. zoals: rekening-courant,
deposito's, kredietverlening, hypotheken
en verzeken
En bij dat alles wordt u niet
behandeld als een nummer, maar wordt
wel uw anonimiteit gewaarborgd.

Of de vele
, spaar•-' r

mogelijkheden.
Als ü vertelt waarvoor u will
sparen kunnen wi) zeggen wat daarvoor
de beste manier is. Want de een spaart
voor later, de ander voor een eigen

meubelen - tapijt
vitrage en overgordijnen
Extra zware gewatteerde deken
57,50

Wollen en draion dekens
STERK IN PRIJS VERLAAGD!!
Op alle niet-afgeprijsde artikelen
natuurlijk bij contante betaling

10% KORTING

Fa. J. KERKWIJK en Zn.
DORPSSTRAAT 20 - RUURLO - TELEFOON 1384

huis en weer een ander om lekker wat
geld achter de hand te hebben.
Daarom zi|n er 12 soorten
spaarrekeningen bij ons en 2 methoden
om automatisch te sparen.
Want daarmee kunnen wij u altijd
aan de spaarvorm helpen die u het
beste past. die u de meeste rente
oplevert en die u helpt bij het zo snel
mogelijk bereiken van uwspaardoel.

Ofhet

betrouwbare
advies.
Volkomen objectief ook. omdat wij
u niet persé een bepaald huis. of een
bepaald aandeel of wat dan ook
hoeven te verkopen.
Maar het ons er eerder om te
doen is om een voor u passende
oplossing te geven waar het lenen,
sparen, beleggen en verzekeren betreft.

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
-

--

'<r ,

Of de
aardige mensen.
Althans wij van onze kant doen er
zoveel mogelijk aan en proberen u
zeker dat vertrouwen te geven waar u
om vraagt. Maar dat ondervindt u
eigenlijk pas m een persoonlijk
gesprek. En dat willen wij straks
graag met u hebben.

Raadhuisstraat 1
VORDEN

RUURLO

Poly matrassen

amro bank
Dorpsstraat 24
RUURLO

in

Voor

Er zijn een paar
goede redenen om
nu ook naar de
Amro Bank te gaan
De snelle
service
bijvoorbeeld.

NOG VELE KOOPJES

S.G. 35 tweezijdig doorgestikt vanaf
109,S.G. 40 afgedekt met schapenwol 15 cm dik vanaf
139,Vlokkussens
9,95 Twee voor 17,Verenkussens
17,95 Twee voor 33,Spalstraat 11
HENGELO

DEKENS GROOT ASSORTIMENT
Aanbieding ACRYL vanaf 29,95. Wol

vanaf

69,-

Met grote blijdschap geven
wij U kenni:, van de geboorte
van onze zoon
JURGEN
H. Schimmel
T. SchimmelGroot Bruinderink
Vorden, 23 januari 1979
Het Wiemelink41
Tijdelijk adres:
Spittaal, Warnsveld
Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons zoontje
en broertje
JEROEN
Henk en Henny Fleming
Stefan
Vorden, 19 januari 1979
de Banekamp 3
Voor de zeer vele blijken van
belangstelling die wij tijdens
de ziekte en het overlijden van
GRADUS VREEMAN
mochten ontvangen, betuigen
wij langs deze weg onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
G. J. Vreeman-Norde
Januari 1979
Te koop: g.o.h. oliekachel
met vloerverwarming. Tel.
05752-1345.

JOHAN EGGINK
en
JOKE HAARING
gaan trouwen op vrijdag 26 januari a.s.
om 11.45 uur in het gemeentehuis te
Vorden.
Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in
de Herv. kerk te Vorden door Ds. J.
Veenendaal.
Vorden, Lieferinkweg 4
Hengelo (Gld.), Beunksteeg 2
Toekomstig adres: Lieferinkweg 4, Vorden
U wordt uitgenodigd op de receptie van
16.00 tot 18.30 uur in zaal Concordia,
Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld.).

BENNIETIESSINK
en
M ARIANNE GOTINK
geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op 2 februari om 13.30 uur in
het gemeentehuis „Kasteel Vorden".
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 14.15 uur in de Hervormde kerk
te Vorden door Ds. J. Veenendaal.

Juffrouw, 64 jaar, Geref.
godsdienst, zoekt werk als
huishoudster.
Brieven met volledige inlichtingen onder no. 46-1 Buro
Conact.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat l O te Vorden.

Te koop: middelgrote gashaard, wegens aanschaf c.v.
Molenweg 41, Vorden. Tel.
1408.

Toekomstig adres: Deldensebroekweg 5 te Vorden

Verloren: zware trekketting,
i 7 meter lang, aan de Eikenlaan. Tegen beloning terug te
bezorgen bij J. H. Nijenhuis,
Kostedeweg l, Vorden.
Te koop: een keukenkachel
(gas) en twee karate of judopakken. Leeftijd 8-12 jaar.
A. J. Boers, Het Wiemelink
29, Vorden. Tel. 1872.
Wie rijdt er (binnenkort) elke
dag op en neer tussen Vorden
en Apeldoorn en wil (tegen
vergoeding) een passagiere
meenemen?.
Graag melden bij: G. Vliem,
Waarlerweg 4, Vorden. Tel.
05752-2364
Droogbonen te koop bij A.
G. Schotman, Hamsveldseweg 10, Kranenburg-Vorden.
Wie kan mij één ochtend of
middag per week in de
huishouding helpen?
Mevr. van Burk, Beatrixlaan
14, tel. 1732.
Te koop: z.g.a.n. Noren,
maat 42 ƒ 60,-.
W. Voskamp, Reeoordweg 6,
Vorden. Tel. 05752-1503.
Jong a.s. echtpaar zoekt
woonruimte in Vorden of
omgeving. Brieven onder no.
46-2 Buro Contact.

Vorden, januari 1979
Deldensebroekweg 5
Kruisdij k 6

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij
u uit op de receptie van 15.30 tot 17.00
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg te
Vorden.
Vorden, januari 1979
Mispelkampdijk 50

Heden overleed, nog vrij onverwachts, onze geliefde en
zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
GERRIT WILLEM ASSINK
weduwnaar van Hendrika Wilhelmina Denkers
in de ouderdom van 83 jaar.

J. Wiekart
UNION FIETSEN
met 5 jaar garantie op
f rameen vork,
en dan de prijs?
Voor

/ 345,-

een merk fiets met 26 of
28 inch wielen en stalen
Basta slot, in voorraad
bij uw
FIETSENSPECIALIST

TRAGTER
Appelbeignets
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galleestraat - Vorden

Vorden, januari 1979
Ruurloseweg 65

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met inachtneming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, juncto artikel 50, lid 8 der Woningwet,
vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het
bestemmingsplan Buitengebied 1970 der gemeente
Vorden aan:
de heer M. G. Spiegelenberg, Ruurloseweg 26 te
Vorden voor een uitbreiding van een bedrij fsschuur,
alsmede voor de oprichting van een kas, beide aan de
Ruurloseweg (ong.) te-Vorden, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie B, nr. 1816.
De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf maandag 29 januari 1979 gedurende 14 dagen
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling Algemene Zaken, ter inzage.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indienen bij Burgemeester en Wethouders.
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Vorden op de kop
Fa. Schoolderman ruimt op!
Rokken vanaf

1 9,50

BlOUSeS vanaf

15,-

Jurken vanaf

25,-

Corduroy-broeken MC cioud

25,-

Vanaf .

Kostuums vanaf
KolbertS vanaf

95,- 125,- 6HZ.

....................................

Pantalons vanaf

/b, "

42f50

Teveel om op te noemen, komt u zelf maar eens kijken.

textiel en mode

/chooldermon
raadhuisstraat tel. 1367 vordert

Dedemsvaart: G. W. Assink
L. Assink-Fama
Hengelo (G.): H. A. Bosman-Assink
A. Bosman
Vorden: A. J. Assink
G. J. Assink-Weigraven
Hengelo (G.): T. Assink
A. Assink-Kornegoor
Vorden: H. W. Assink
Vorden: H. W. Siebelink-Assink
S. Siebelink
Klein- en achterideinkinderen

Vorden, 18 januari 1979.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester
J. Drijfhout
mr. M. Vunderink

Grote
jubileumuitvoering
ter gelegenheid van het

25-JARIG BESTAAN VAN

Vordens Toneel
op zaterdag 27 januari en zaterdag 3 februari
in het

wij spelen OVER TWAALF DAGEN TEGEN MIDDERNACHT
Vrolijk spel in 3 bedrijven
door G. Mielen
Aanvang der voorstelling half acht. Zaal open 7 uur.

schaatsen voor
krullenmakers en kampioenen
Houdt u van kunstschaatsen? Of doet u mee aan
schaatswedstrijden? Of schaatst u zomaar wat voor
uw plezier? Voor iedere schaatser heeft Barendsen
de goede schaats. De ouderwetse Friese doorlopers
van Zandstra in Sneek. De snelle Noren van Ving.
En sierlijke kunstschaatsen. Kom nu de kollektie
nog kompleet is even kijken. En kies voor vele
winters schaatsplezier bij

ZUTPHENSl \VK, I S VORDl N TELEFOON 1261

!!! ENTREE GRATIS!!!
TOEGANGSKAARTEN voor beide avonden af te
halen in het Dorpscentrum op vrijdag 26 januari van
19.00 tot 21.00 uur. Ook kaarten verkrijgbaar bij de
leden.

RECEPTIE
ZATERDAGMIDDAG 27 JANUARI
van 14.00 tot 16. 00 uur
in het Dorpscentrum.
U bent ook daar van harte welkom!!
•OOOQ-BOOQBB-POOOOOaBOOPPOl

RUURLO
HEEFT VOOR U
SLAAPKAMERTAPIJT 400 cm
Voor de meeneemprijs van

IDEM ZUIVER WOL VOOR WOONKAMER

29,
129,

69,

DESSOvoor woon en slaapkai

Karnavalsvereniging

29,

PRIMA KEUKENTAPIJT 200 cm NU

De Plaggenstekkers
organiseert op
Heden nam de Here tot zich, na een kortstondige
ziekte, onze lieve moeder, behuwd-, en grootmoeder
en schoonzuster

zaterdag 27 januari

PRINSENBAL

HENDRIKA JOHANN A
BOERSBROEK-LANGWERDEN
op de leeftijd van 76 jaar.
Vorden: J. B. Boersbroek
Putten: J. Boersbroek
W. J. Boersbroek-Groot Jebbink
Vorden: H. J. Boersbroek
S. Boersbroek-Lindenschot
Vorden: J. A. Kamperman-Boersbroek
E. J. Kamperman
Brummen: H. W. Ribbers-Boersbroek
M. Ribbers
Vorden: J. B. Boersbroek
Vorden: J. A. Boersbroek
en kleinkinderen
Vorden, 21 januari 1979
Veld wij kerweg l
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 25
januari om 12.00 uur in de Hervormde kerk te
Vorden. Waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden, om 13.00 uur.

l

A&OOOOOOOOOQOQ0OOOOOOOOOOOOOOOO0OOC9OOO

Op zaterdag 27 januari na afloop bal.

De Begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Burg. Galleestraat - Vorden

R. Groot Wassink-Teunissen
Kinderen en kleinkinderen

DORPSCENTRUM

Paardesport

Berlinerbollen
BANKETBAKKERIJ

betuigen wij u onze oprechte dank.

B O B O OOOPOOOOOOOOOOOOOOC]

hopen op donderdag l februari a.s. met
hun kinderen en kleinkinderen hun 40jarig huwelijk te herdenken.

Te koop: g.o.h. diepvrieskist
150 liter. Tel. 2521.

Te koop: l of 2 aardgasstralers voor grote ruimte.
H. v. Ark, tel. 1554, Vorden.

JAN GROOT WASSINK

L. G. LENSELINK
en
B. LENSELINK-TEN BRAKE

Vorden, 18 januari 1979
Vordensebosweg 7

Zijn er paardehouders
die een paarde-box met
voederruimte
willen huren of eventueel
hun paard in vol pension
doen.
Brieven onder letter B Buro
van dit blad.

Voor de vele blijken van medeleven welke wij ontvingen na het overlijden van onze lieve man, vader en
grootvader

Aanvang 20.00 uur

in zaal de Boggelaar,
Vordenseweg 32, Warnsveld.
Tel. 05752-1426

Bij

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.
Spoorstraat 28 - Ruurlo - Tel. 05735-2000

is plaats voor een

ervaren
chauffeur
Sollicitaties na telefonische afspraak
aan ons kantoor.

Jonge Bokma

12f95

Coebergh Bessen
William Lawson Whisky

10,95
12,25

Fjord bier

7,95

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

voordeel
van uw
VivO'stager
Varkenslappen
Donderdag, vrijdag en zaterdag.

Fricandeau

jjfeffgg/Utfsellfo*
kilo

JLJL0

i

Palingworst |J&

Donderdag, vrijdag en zaterdag.

JVosi-qf
Bamivlees

150gram

JLo

Katenspek

SOOgram

nnViuo-Voordeelcheque

Fricandetten
Appelsientieof
Goudappeltje

PUS
0,3liter,kmt24flesjes
afhaalprijs

Tijgerbrood
circa SOOgmm

Domo Magere
Houdbare
jfcsOSIter

Calvé
Pindakaas

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Magere
Ktvqrk

vanille,chocolaof
hopjes,
literpak

Sftiaasappels

bakje 250gram

VindeTable

liter

rood.u)iï,ofrosé,
literftes

küipje
500gram

Victoria

minimumprijs M.9

Karnemelk

diverse smaken

liter E*

COX'S

-IfiO

Slü

KruidenkaasW l l Rode Kool £Q

ISOgram

•*•

circalkihperstukÏJ* '

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500gmm

SQQgrm

Appelmixtaart
979

2kroppen J™

Tomaten

Belegen

fe*"a

JV*

Donderdag, vrijdag en zaterdag.

liter

KaaS

dubbelpak
a 8 stuks

Krenten-

Donderdag, vrijdag en zaterdag.

Yoki Drink -JJQ

Blue Band
Halvarine

VfeerlVtt
Brood

f | perstuk

t/O

Gevulde
Kersen
Torinos

Krsvande bakkersplaat'.

Deze aanbiedingen zijn geldig uan 24 i/m 30 januari 1979. Prijswijzigingen voorbehouden.

Supermarkt Oonk,
^B

Smidsstraat 2, Vbrden.
w«^%/^«^l^>^W-«^x^y-M^ M \ l**.**** ******
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Tweede blad CONTACT - VORDEN
Broeder '' Guus'' de portier
van klooster Kranenburg naar Weert

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Wostepinnen Hent is t'r ok weer. Van de wintersport nog wel.
Want doar is Wostepinnen Hent veur 't eerste van zien leaven hen
ewes. Maor lao'w maorbi'j 't begin beginnen. Begin december was
Hent al een en al wintersport. Hee wis t'r zovölle fantastische
vehalen oaver op te hangen: 't was heel anders as in de zommerdag,
i'j kwammen volle better uuteröst weerumme, i'j konn'n d'r
minnen in de winter broen wodd'n en zo wieter i'j kent dat wel.
Hent had uutezoch dat 't in januari, zo nao de zondage, 't de
goedkoopste tied was umme d'r hen te gaon. Hoewel Hent de bokse
lange neet vebrand hef, is e toch nogal op de penning. Maor dat
geet wel meer zo, a'j 'n hoop van die pepierkes van Zijlstra hebt,
wi'j ze ok graag bi'j mekare holl'n. Offe wi'j Hent ok zeien dat de
zunnestraolen in dizze maond daorguns ok betuun wazz'n, daor
wol e neet oaver praoten, hee mos en zol in januari nao Oostenriek
nao de wintersport.

Beatrix 41 jaar

Broeder Augustus van Berlo ofm van het Minderbroederklooster op de Kranenburg gaat weg; dezer dagen vertrekt hy naar Weert, waar h'\\ zijn laatste levensjaren hoopt te slijten in het voormalige Provincialaat van de paters Minderbroeders-Franciscanen aan de Biest 43. Het bericht kwam voor velen, waaronder
zeker de Kranenburgers en Vordenaren die hem allen kennen, een totale
verrassing. De altijd goed gehumeurde Brabander heeft immers op de Kranenburg
büna twintig jaar de functie van portier waargenomen. Als "Guus de portier" kent
iedereen hem.
"ja het is eigenlijk op mijn eigen
verzoek" zegt de vriendelijke broeder,
"al mijn familie woont daar in de buurt
en daar ik in Weert geen functie meer
krijg, kan ik er af en toe op uit trekken.
Hier op het Kranenburgse klooster kon
ik dat ook wel maar je bent toch altijd
gebonden en moet op tijd weer "aan de
poort" zijn of de telefoon aanpakken,
mensen te woord staan enzovoort".
Broeder Augustinus werd op 2 december
1910 in het Noordbrabantse Bakel geboren en op 22 februari 1929 werd hij te
Venray ingekleed in de Derde Orde. Zijn
inkleding in de Eerst Orde vond plaats
te Hoogcruts in Zuid-Limburg op 24
april 1933. Hij volgde hier een jaar lang
het noviciaat en legde op 25 april 1934,
eveneens te Hoogcruts de Eenvoudige
Geloften af, waarna hij per 25 april 1937
in het Klooster te Weert de Plechtige
Geloften aflegde op de feestdag van St.
Marcus.
Hij heeft tijdens zijn kloosterleven bijna
in elk klooster van de Nederlandse

Minderbroedersprovincie een tijdlang
als kok gewerkt. Onder meer in 1930
aan het Missie-college te Sittard, aan het
noviciaat, te Venray, Ophoven en Alverna. Van 1947 tot 1957 zwaaide hij de
"pollepel" als kok in Weert. In maart
1961 - hij was toen al bijna vijfentwintig
jaar kok - kwam hij in gelijke functie van
Drachten naar de Kranenburg. Maar
daar moest hij van functie veranderen,
want hij kreeg wel eens last van lichte
benauwdheden enz. zodat de huisdokter
hem adviseerde de keuken uit te gaan.
In november '61 werd hij toen portier,
een functie die hij bijzonder nauwgezet
vervulde. Een korte tijd, van maart 1966
tot augustus 1967 was hij nog tweede
portier té Venray, maar toen het klooster daar werd verkocht, ging zijn voorkeur weer uit naar Vorden, waar hij toen
weer portier werd als plaatsvervanger
van broeder Leonides Soede ofm.
Broeder "Guus" is een gezellige baas;
dikwijls maakte hij een praatje met de
buurtbewoners en 's morgens voor dag

en dauw zie je hem wandelen langs de
rijksweg Vorden-Ruurlo of in de "binnenlanden" van de Kranenburg. "Ik
heb hie altijd graag gewoond in de
landelijke omgeving van Vorden" zegt
hij "maar ik ben nu toe aan mijn rustperiode, zoals voor iedereen eens de tijd
aanbreekt. Ik hou van de natuur en van
fietsen. Veel mensen nodigen me wel uit
om koffie te drinken maar dit heb ik niet
gedaan want dat werd me te druk." Hij
houdt ook veel van sport en dikwijls zag
je hem op het Rattiveld, zelfs ging hij
naar de motorcross in Hengelo G. Daar
reed eens de beroemde Nederlandse
crosser, Franske Sigmans uit Bakel. Met
Franske en zijn vader die hij heel goed
kent omdat die hem in 1929 nog, bij 20
graden vorst per auto naar het klooster
bracl^Ékeeft hij toen gezellig gepraat.

Op 22 februari a.s. hoopt broeder Guus
zijn gouden kloosterjubileum te vieren.
Hij is^üin niet meer temidden van zijn
Krafl^Mürgse medebroeders en de door
hem^^^^^^
hoog aangeschreven vriendelijke en
gastvrije Achterhoekse bevolking, maar
hoopt toch nog wel eens enkele malen
met vakantie terug te komen naar de
Kranenburg. "Dan zal ik ook de vele
honderden kopjes die mij zijn aangeboden kunnen opdrinken" zegt hij guitig.
Wij wensen hem nog vele zegenrijke
jaren toe!

Un stuk of drie zaoterdage had e d'r an ewaogt um un paar stel
tweedehands ski's en dito schoene op de kop te tikken, 't Scheal'n
um de halve pries en 't grei was toch allemaole 't zelfde wis e te
vetell'n. Wi'j hadd'n um nog wel veureholl'n um eers maor us te
gaon kieken en d'r dan daor wat te gaon huurn, maor daor wol e
niks van wett'n. Eers huurn en dan later toch kopen dan waa'j
dubbel geld kwiet. Zo ging Hent op weg met un blikken geval van
Japanse makelei en dito name waor un stuk of wat handelaren eur
goeie geld an vediend hadd'n maor dat 't volgens Hent nog prima
dei'j. 't Penson waor e zich met zien vrouw via een of ander
reisburo had inehuurd, lei neet al te hoge. Maor net iets hoger 's 'n
vordense toor'n en dan we'j wel hoe 't met de wintersport is: meer
gres as snee, maor wel goedkoop in veholding tot de wintersportplaatsen van name, en dat passen um.
Umme eerluk te wean lei d'r nog minder snee as hier in 'n
Achterhoek. U m toch de ski's nog te können prebeern hadd'n zee
vieftug kilometer wieter op emot waor snee genog lei en 't geld uut
de pottemenee vloag. Drie dage hadd'n zee daor skiles enomm'n en
too had Hent 't wel genog evonnen, 't had now geld zat ekost. Dat
de skileraar zien skibindingen as ondeugluk en geveurluk betiteld
hadde hef Hent nooit veteld maor dat heurn wi'j van zien vrouw.
Too hee 's avonds nao huus bell'n umme te heurn hoo't met de
kinder ging (die waarn zolange bi'j zien moeder) kwam e an de wet
dat t'r un goed pak snee lei en da'j op de Holterberg können skiën.
"Wi'j können ei^fejuk net zo goed nao huus gaon, de zunne um
broen te wodd'n TJC.j hier ok neet en snee heb ze daor nog meer as
hier", begon Hent nao 't telefoongesprek tegen zien vrouw. Daor
was zee 't gluuend met eens. Zodoende stonn'n zee vri'jdagaovund
al weer bi'j eur huus op de stoepe. Net zo witjes um de neuze as
veur die tied. At ^^broeri wilt wodd'n mot zee zich wel un flesken
varve kopen. Maor dat zal d'r wel meer zo gaon bi'j ons in d'n
Achterhoek.
H. Leestman.

Monuta Stichting

Krediet voor verkeerssituatie in dorp Vorden
Om na te kunnen gaan op welke verantwoorde wtyze de verkeersveiligheid in het
dorp kan worden vergroot en het woonmilieu kan womden verbeterd achten B&W
van Vorden een verkeersstudie noodzakelijk. De raad zal dinsdag 30 januari
worden voorgesteld hiervoor 30 mille te voteren. De heer F. W. van Droffelaar,
stedebouwkundige, zal deze verkeersstudie uitvoeren.
Volgens B&W is het Gewest erin geslaagd om het alternatief van de provindie IJsselland met 900.000 inwoners als
het meest wenselijke naar voren te
brengen. Hif? ij speelt o.a. mede dat
het gebied De Graafschap opnieuw is
ingedeeld bij een gebied ten westen van
de IJssel, dat het gebied van het samenwerkingsorgaan Oost-Gelderland in toenemende mate op Arnhem georiënteerd
raakt en dat een provincie Gelderland
zonder Oost Gelderland voldoende raakvlak heeft...
Het Vordense college is het eens met de
werkgroep die stelt dat de gewesten zich
in het algemeen dienen te houden aan de
provinciegrenzen. Slechts belangrijke
faktoren mogen tot grensoverschrijdende effekten leiden. Wat betreft de oriëntering van Vorden op Zutphen en
Lochem betreft merken B&W op dat het
onwezenlijk zou zijn om Vorden in te

delen bij een Gewest, waarvan Lochem
en Zutphen geen deel uitmaken. Anderzijds zijn er belangrijke relaties tussen
Zutphen-Lochem-Deventer en tussen dit
gebied en de gemeenten ten westen van
de IJssel. Ook in de laatste jaren heeft
zich volgens het college geen enkele
ontwikkeling voorgedaan die een ander
standpunt van Vorden zou rechtvaardigen.
Tevens stelt het college aan de raad voor
om een voorbereidingsbesluit te nemen
ten aanzien van het komplan. Dit om
ongewenste ontwikkelingen in de kom
van het dorp tegen te gaan. Het nieuwe
bestemmingsplan voor de kom is bijna
klaar. Op l februari zal men kunnen
starten met de inspraakprocedure. De
totale kosten voor het sociaal economisch onderzoek in Oost-Gelderland
zullen ongeveer ƒ 950.000 bedragen. De
raad van Vorden zal worden voorgesteld
ƒ6.050,- bij te dragen.

gen moeten plaats hebben, zo schrijven
B&W in hun prea-advies aan de raad.

B&W achten beraad
nodig over toekomst
gewest

H.K.H. Prinses Beatrix wordt op
woensdag 31 januari 41 jaar. Onze
goedlachse kroonprinses is de laatste
tijd bijzonder actief geweest. In ons
eigen land, maar ook heeft zij samen
met haar echtgenoot, prins Claus,
diverse buitenlandse bezoeken afgelegd. Bijzonder de aandacht trok het
bezoek aan Jordanië. Zij werden daar
ontvangen door koning Hoessein en
zijn jonge vrouw Noor. Prinses Beatrix
en prins Claus logeerden in het huis
van kroonprins Hassan en zijn echtgenote, prinses Sarvath. De prinses
heeft bijzondere aandacht voor culturele en sociale vraagstukken en zij is
altijd bereid om zich voor een goede
ontwikkeling in te zetten. Ook de
J3ugd heeft haar aandacht, zij is niet
voor niets bestuurslid van Stichting
Nationaal Jeugdfonds. Al met al geeft
onze kroonprinses blijk van een grote
sociale bewogenheid, een eigenschap
die past in de moderne opvatting van
het koningsschap, waarvoor zij toch
eenmaal geroepen zal worden. Wij
wensen haar voor deze en volgende
verjaardagen veel geluk en voorspoed.

waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren
Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tef. 05752-1844

Januari:
24 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
Zaal Smit
26 Schaatsen - Jong Gelre
27 Jubileumuitvoering Vordens Toneel
in het Dorpscentrum
30 Bejaardensoos Kranenburg
31 Herv. groep Dorp

Februari:
3 Jubileumuitvoering Vordens Toneel
in het Dorpscentrum
3 Bal voor gehuwden - Café Eykelkamp
13 K.P.O.
13 Bejaardensoos Kranenburg
14 Culturele avond - Plattel.vrouwen,
G.M.v.L., Jong Gelre
16 Schietavond Jong Gelre
16 en 17 Bazar v.v. Vorden in klubgebouw

Nieuwe eigenaar in vernieuwde Vivo-supermarkt

B&W onderschrijven het standpunt van
het Gewest Midden Yssel dat er van uit
gaat dat het gewest in zijn geheel in één
provincie moet komen te liggen. "Als
echter binnenkort het uitzicht ontstaat,
dat het gehele gebied van het Gewest
Midden Ysel, hetzij door herindeling,
hetzij door grenskorrektie, in de nabije
toekomst binnen het territoir van één
provincie komt te liggen (wat wij uiteraard betreuren gezien de maatschappelijke samenhang van dit gebied) achten
wij het derhalve gewenst dat het gewestbestuur en de deelnemende gemeenten
zich ernstig beraden over de toekomst
van dat gewest, aldus B&W in en schrijven aan de raad van Vorden.

Nieuwe tankautospuit voor brandweer
De huidige lagedruk tankautospuit van
de vrijwillige Vordense brandweer dateert uit 1962. Hoewel zowel de tankautospuit als de motorspuitaanhanger
nog in een redelijke staat verkeren
dienen beide voertuigen volgens B&W
vervangen te worden omdat ze niet meer
voldoen aan de eisen van bedrijfszekerheid. De raad zal worden voorgesteld
een nieuwe tankautospuit voor de
brandweer aan te schaffen. De kosten
bedragen ƒ 185.000. De vervanging van
de motorspuitaanhanger zal tegelijk met
de vervanging van de personeelmateriaalwagen worden bezien, die in 1980
vijftien jaar in gebruik zal zijn.

Tussen 1980 en 1987 zal in Vorden een
woonwagencentrum tot stand moeten
komen, ruimte biedend voor 5 staanplaatsen. Genoemde standplaatsen zijn
bestemd voor sociaal of economisch aan
Vorden gebonden woonwagenbewoners.
Op grond van de woonwagenwet moet
namelijk iedere gemeente in principe
een woonwagencentrum hebben. B&W
van Vorden zullen zich nog nader over
de juiste plaats beraden. Volgens het
college staat nog te bezien of men wel
planologische mogelijkheden kan vinden. In het kader van de wettelijke
procedure zal een afweging van belan-

Fraai succes voor
Vordenaar
De Stoeterij "De Hessenkamp" (eig. N.
Keune) heeft een fraai succes behaald
met de hengst Sihab-Magic. Bij de zgn.
IBOB-proeven afgelegd op het Nederlands Federatiecentrum te Uddel slaagde deze 8-jarige Arabisch Volbloed met
94 punten en een dubbele AA. Tot deze
proeven behoorden onder meer het
onderdeel springen, aan de hand leiden
en op het zadel. Er zijn in Nederland
slechts enkele paarden die er in slagen
zo'n hoog predikaat behalen.

Op woensdag 10 januari j.l. al weer enkele weken geleden, vond de officiële opening van de vernieuwde Vivo-supermarkt aan
de Smidsstraat plaats. De avond tevoren kon men de nieuwe zaak al bezichtigen doordat er toen Open Huis werd gehouden.
Van deze gelegenheid werd door menigeen gebruik gemaakt. De verbouwing en tevens reorganisatie van deze supermarkt
werd gerealiseerd nadat de heer M. G. M. Jansen op l januari j.l. het bedrijf overgedragen had aan de heer B. Oonk. De heer
Oonk wenste zijn supermarkt aan te passen aan de eisen van deze tijd en we moeten toegeven dat hij hierin goed is geslaagd.
Op bovenstaande foto ziet u de verbouwde voorkant van de hernieuwde Vivo-supermarkt.
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prijzenH

bij de
grote maten-specialist

voor bijna aiie japonnen, mantels, blouses
rokken, vesten en stoffen

CONFECTIE EN MODE

Want zaterdagavond moet onze zaak leeg zijn, om de vaklieden vrij baan te geven voor de verbouwing
ONZE ZAAK IS DAN GESLOTEN VAN 29 JANUARI t/m 7 FEBRUARI

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Zondag 28 januari

Nieuwjaarskoffieconcert
Muziekver.
Concordia

WEEKEND-REKLAME:

Enorme koopjes
bij Koerselman

in het Dorpscentrum.
Aanvang 1 1.30 uur
Toegang gratis U
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

Hazelnootstammetjes
en
Roomchocolade

• Moderne SOLA cassettes
enkele voor halve prijzen
• Restanten serviesgoed

LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode
Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat - Tel. 1553.

^ OC
tf fc.*J

EXTRA REKLAME:
• Aluminium en emaille pannen
voor fantastische prijzen.
• Vele spellen met 30% korting

Zutphenseweg 2 - Vordcn
Telefoon 22 19

Bonbons

Samen 200 gram
Voor

-

Moorkoppen
6 halen - 5 betalen!

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Bonbons

• Uitlopende nummers LEGO
20% KORTING!!

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden - Tel. 1750

• Tiger artikelen vanaf

25 et.

Specialiteit:
Zwanenhalzen

Kijk eens in de etalage en komt u binnen

Gezellig karnaval vieren
bodeqa

„ t

VORDEN

op zaterdag 24 februari:
Met de

Prinsenkapel van de
Roermondse Karnavalsvereniging!

Op zondag 25 februari:
Met het bekende trio van organist

Robbie Mullink
AANVANG 8 uur
Reserveringen tel. 1519 en 's avonds tel. 1770

Wegens huwelijk van onze hulp vragen
wij per april

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s. v. p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

een jong meisje
als hulp in de huishouding

H. Dekker

Marktvereniging
Vorden
Subsidie-aanvragen

De laatste winterartikelen bij

uit de verloting 1978 kunnen tot 31 januari a. s.
bij de secretaris, Zutphenseweg 71 , worden
£fe
ingediend.

Zutphenseweg 8, Vorden - Tel. 05752-2122

Het Bestuur

RUURLO
DAT IS PAS OPRUIMEN TEGEN STUNTPRIJZEN - , JRTINGEN TOT 40%

DE LAATSTE ETAPPE VAN ONZE

gaan tegen spotprijzen weg.
Modieuze mantels

Cfl ,

NU vanaf

UUf "

De laatste korte jasjes CQ _

OPRUIMING

BEGINT VANDAAG
Enkele toonzaalmodellen worden U nu met kortingen tot 40%
aangeboden.
HAAST Uu! ALLES IS ÉÉNMALIG

Konijnen jasjes

7C

Nu

t *lf"

Japonnen
Nu vanaf

fcUf

OQ RO

wil

Pakjes

OQ CQ

Nu vanaf

WÜf UU

Kinderjacks

IQ Cfl

Nu vanaf

Enkele voorbeelden

Klassiek bankstel
Bekleed met een zware acrylvelours
Kleur: Bruin/Beige bloem
Normaalprijs: 3375,Als opruimingsknaller:

• Üf *IU

Kinderjoppers

Ofl ,

Nog enkele maten - Nu

WWf

In onze HERENAFDELING ook extra KOOPJES
Blazerkostuums
In bruin • zwart en marine.
Nu voor 1/z prijzen vanaf

De laatste coats
Vanaf

Pantalons
Vanaf . ,

1998,ZWAAR MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN MET RUNDLEDER
HOEKKOMBINATIES IN SOEPEL RUNDLEDER Diverse modellen
MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN IN DRALON VELOURS
KOMPLETE EETHOEKEN IN EIKEN EN MODERN
WANDMEUBELEN MET MASSIEF EIKEN FRONT
MODERNE AANBOUWWANDEN 2,50 breed
KOMPLETE SLAAPKAMERS

HELMINK

In 't Centrum van Vorden
Zutphenseweg 24 - Vorden
Tel. 05752-1514

-397STnu vanaf 2995,
nu vanaf 2495,nu vanaf 1390,nu vanaf 198,nu vanaf 1398,nu vanaf 598,nu vanaf 698,h

Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

* Prima service en garantie
* Opslag mogelijk

DAT IS PAS OPRUIMEN TEGEN STUNTPRI JZEN - KORTINGEN TOT 40%

155,89,25,-

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

Donderdag 25 en vrijdag 26 januari a.s.
IS ONS BEDRIJF

gesloten
AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESI N K
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Tel. 05735-1753

• Voor spoedgevallen zijn wij telefonisch bereikbaar.

Donderdag 25 januari 1979
40e jaargang nr. 46

Derde blad CONTACT - VORDEN

Openbare Lagere Dorpsschool
rende zich rot naar de eerste prijs

Waarom nog
christelijk onderwijs

a 1-2; Heren Ie kl. Dash 2 - Hansa 5 1-2;
heren 2e kl. Dash 3 - Wilh. 3 1-2; dames
2e kl. Dash 4 - Bruvoc 3 3-0.

Dezer dagen hield de NCVB afd. Vorden haar eerste ledenvergadering in het
nieuwe jaar. Daarvoor was in het dorpscentrum de heer P. Andela uit Doetinehem uitgenodigd. De heer Andela is
direkteur van de Chr. Pedagogische
Academie in Doetinchem en zijn onderwerp was: "Waarom nog Christelijk
onderwijs?" De Unie school en Evangelie viert dit jaar haar eeuwfeest en het Dames van Dash weer verlies.
motto is dan ook: 100 jaar Christelijk De afgelopen zaterdag was VCV (Varsonderwijs.
seveld) te gast bij de dames van Dash.
De aanvang van de eerste set was nogal
De heer Andela ging in op de geschiede- zenuwachtig van beide kanten zodat het
nis van het Christelijk onderwijs en op gedurende bijna 10 minuten 0-0 bleef.
het belang van het Christelijk onderwijs Daarna begon VCV toch wat beter te
nu. Niet alleen in ons land maar over de draaien. Het leek alsof de dames van
gehele wereld. Na de pauze beantwoorde Dash onvoldoende warm gedraaid waren
de heer Andela een aantal vragen.
zowel lichamelijk als mentaal. De uitslag van de eerste set (4-15) wees dan
)ok duidelijk in die richting. In de 2e set
liep het voor Dash enigszins beter, maar
het spel toonde te weinig overtuiging en
miste daardoor in de aanval te veel
variatie. Deze set eindigde met 6-15. De
3e set toonde een ander Dash. Men
De jaarlijkse feestavond welke de voet- raakte weer meer op elkaar ingespeeld,
balvereniging "Vorden" dit weekend in de inzet werd vergroot, terwijl VCV
zaal Smit organiseerde is bijzonder minder gelukkig was in het spel onder de
sfeervol verlopen. De feestcommissie vergrote druk van Dash. Zo kon Dash
had er vele uren aan besteed om de zaal met een zeker vertrouwen de 4e set
te versieren, in welke opzet men uit- beginnen. En toen werd het een duel.
stekend was geslaagd. Voorzitter Fred Een verkeerde beslissing van de scheidsScharrenberg sprak een speciaal wel- rechter speelde de VCV ploeg aardig in
komstwoord tot ere-voorzitter W. Kuij- de kaart. Dit had een nadelig effect op
per. Verder wees hij erop dat in de het spel van Dash. De kansen keerden
maand augustus het gouden jubileum op het laatst regelmatig. Je zou kunnen
gevierd zal worden waarvoor de jubi- zeggen, dat de gelukkigste gewonnen
leumcommissie diverse akties organi- heeft en dat was in dit geval VCV met
seert.
15-17. Eindstand 1-3 in het nadeel van
Dash.
Scharrenberg sprak er zijn teleurstelling
over uit dat één elftal het bij de verkoop De heren /\\n uitgebekerd.
van sticker en ballpoints danig heeft
In de Zutphense Hanzehal had de
laten afweten! Wat de prestaties op de
herenploeg van Dash voor de Districtsgroene grasmat betreft, hoopte de voorbeker een thuiswedstrijd te spelen tegen
zitter dat Vorden l de fraaie koppositie
Isala uit Deventer. De Dash-heren speeltot het eind van de competitie zal weten
den in een rustige, plezierige en ontte consolideren. "Dan zien we elkaar in
spannen sfeer tegen deze geduchte tede maand mei zeker weer", zo sprak hij'
genstander. De wedstrijd toonde een
Na dit officiële gedeJ^| gingen de
tamelijk gelijkopgaand beeld. Van
beentjes dankzij het Mal^o-combo onweerskanten werden er onnodige fouten
ophoudelijk van de vloer. Het bruidsgemaakt. Van Dash-zijde werden oppaar W. Buunk "leefde enorm hoog",
slagen verspeeld, hetgeen er bepaald
terwijl solist Johan Stapper de aanweziniet toe bijdraagt om punten te halen.
gen op zijn hand kreeg b^ijn vertolking
Er werd evenwel niet over gemopperd.
van "Marina" en "N^Bquando del
Met een voorsprong van 2-1 begon Isala
Sol". Het ging er allemaal in als koek!
aan de 4e set. Dash had toen nog alle
kans langszij te komen. Dat werd goed
begrepen door beide ploegen. In een
VANAVOND OF
verbeten duel van kerende kansen werd
IN HET WEEKEND
deze laatste set op een sportieve en
DE
plezierige wijze verspeeld. Merkwaardigerwijs kan men hier ook zeggen, dat de
gelukkigste won zoals dat de afgelopen
zaterdag bij Dash-VCV (dames 3e div.)
het geval was. Hoewel verslagen ging de
ROBERT PAUL en TEDDY SCHOLTEN
HEBBEN EEN PUZZEL VOOR U!
Dash-ploeg met het gevoel een plezierige
U kunt direct meedoen aan het
en goede wedstrijd te hebben gespeeld
naar huis.
RODE KRUIS LUISTERSPEL

Programma: donderdag 25 januari: heren prom kl. ABS l (Bathmen) - Dash 1;
meisjes jun. SVS c - Dash; zaterdag 27
januari: dames 3e div. Dash - Reehorst;
meisjes asp. Sp. Dev. - Dash c; dames 3e
kl. DVO 4 - Dash 5; maandag 29
januari: meisjes asp. Dash d - Epse b;
dames Ie kl. Valto l - Dash 2; dames 2e
kl. Hansa 4 - Dash 3; heren 2e kl. Dash
4 - Voorst; Dames 3e kl. Harfsen 2 Dash 5; heren Ie kl. Harfsen - Dash 2.

wnfliEiiUW

Volleybal

V.V.Vorden vierde
gezellig feest

De leerlingen van de vijfde en zesde klas van de Openbare Lagere Dorpsschool te Vorden zullen zich het uitstapje naar de
Tros-studio te Hilversum waarschijnlijk nog lang heugen. Maandagmiddag werd namelijk deelgenomen aan het bekende
door Martin Brozius gepresenteerde programma "Ren je rot". Tegenstander van Vorden was de school uit Huizen. Het
werd een uitermate spannende strijd die met 38 tegen 34 punten door de school van meester Brinkman werd gewonnen.
Toen het gezelschap (56) maandagavond in Vorden terugkeerde waren vele ouders en schoolkinderen naar de school getogen
om de winnaars een hartelijk welkom te bereiden. Onder de aanwezigen eveneens Burg. Mr. M. Vunderink in zijn funktie
van voorzitter van het schoolbestuur. De oudercommissie ontbrak evenmin op het appel. Zaterdagmiddag 10 februari kan
men de suksesvolle leerlingen op de buis in aktie zien. De prijs (450 gulden) zal worden besteed aan een schoolreisje.

Rapenburg wint Sanne Ribbers-trofee definitief

BEL
PUZZELLIJN

020-21.44.44

Heeft U pen en papier klaar?

Uitslagen: Jongens asp. Dash a - Hansa

Het Europees kampioenschap schaatsen
in Deventer heeft ruim 325 klootschieters en -schietsters en niet van kunnen
weerhouden j.l. zaterdag naar Ba re h e m
te gaan om mee te doen aan de wedstrijden om de Sanne Ribbers-trofee. De
organiserende vereniging "De Heksenkring" had een tweetal parkoersen verzorgd, waarop niet minder dan zes
klassen aktief konden zijn.
Door de winterse omstandigheden
waren de parkoersen er niet beter op
geworden, maar die omstandigheid
heeft een aantal teams niet belet formidabele scores op het papier te brengen.
Bij het begin wast het de vraag of
Rapenburg uit Neede erin zou slagen
voor de derde keer te winnen en dus
definitief mee naar huis kon nemen? Dit
lukte wel. Maar het heeft dit jaar wel de
nodige moeite gekost, omdat de tegenstanders van de Rapenburgers zich niet
bij voorbaat wensten neer te leggen bij
de suprematie van de mannen uit
Neede.
Met name Dijkhoek uit Borculo wenste
het de winnaars van de vorige jaren zo
moeilijk mogelijk te maken. En het had
niet veel gescheeld of de opzet was
geslaagd. Het werd door fortuin beslist.
Het laatste schot van Rapenburg kwam
net wel over de streep, terwijl het laatste
schot van Dijkhoek net voor de streep
bleef liggen, waardoor nog een schot
nodig was. De meters van dat laatste
schot waren alleen nog maar voor de
statistiek, want de wedstrijd was
verloren. Door de trofee drie jaar in
successie te winnen, werd het sterke
Rapenburg een waardige en definitieve
winaar.
Ook in de overige klassen werd fel maar

sportief gestreden. Tegen vijf uur kon
de voorzitter van de Barchemse vereniging de volgende prijzen bekend maken:
Cup-klasse: 1. Rapenburg; 2. Dijkhoek;
3. Zwolle; 4. Respelhoek; 5. Noordijk;
6. Eibergen.
Tweede klasse: 1. Borculoseweg 1; 2.
Reefhorshoek; 3. Borculoseweg 2.

Derde klasse: 1. Zwolle 4; 2. 't Haagje
1;3. 't Broek 1.
Vierde klasse: 1. Winterswijk 1; 2.
Heukske 1;3. Zwolle 5.
Vrije klasse: (parkoers De Wiersse) 1.
Fort 1;2. VIVO 1; 3. Fort 3.
Damesklasse: (Parkoers De Wiersse) 1.
Respelhoek; 2. De Mölle 1; 3. Den Blanken 1.

Dammen
In het dorpscentrum werden de volgende
onderlinge competitie van DCV de
volgende wedstrijden gespeeld: ter Beest
- KI. Kranenbarg 1-1; Krajenbrink Wesselink 2-0; Nijenhuis - Rossel 2-0;
Wansink - Hoenink 0-2; Breuker Wentink 2-0; Hulshof - Lamers 2-0; A.
Graaskamp - Slutter 1-1; Masselink Esselink 2-0; Bruinsma - Ruesink 0-2;
Sloetjes - Krajenbrink 1-1; H. Graaskamp - Lankhaar 0-2.
De jeugd van DCV doet het in Arnhem
nog steeds goed. Bij de junioren won J.
Masselink van Franken uit Bennekom.
Masselink staat met 8 punten 6 partijen
op een derde plaats drie punten achter
leider Jansen uit Huissen. Bij de aspiranten won Johan Krajenbrink van
Jansen uit Huissen en R. Bruinsma van
W. Wesselink. Johan Krajenbrink staat
hier met 11 punten bovenaan. Op de
tweede plaats Foppen uit Hardewijk met
7 punten, zij het dat deze speler twee
partijen minder heeft gespeeld.

Touwtrekken
Jan Knoef nieuwe trainer TTV

Op een ledenvergadering van de Touwtrekvereniging Vorden stelde voorzitter
Jan Knoef zich beschikbaar om voor het
nieuwe seizoen de training van de
seniorenleden op zich te nemen. Hij
neemt deze taak nu over van H.J.
Dijkman die tot nu toe zowel senioren
als junioren trainde, maar wegens werkzaamheden en gezondheidsredenen hiervan af moest zien. De heer Dijkman zal
nog wel de jeugd blijven trainen.
Besloten werd voorts om de jaarlijkse
toneelavonden, die in zaal Schoenaker
worden gegeven voor donateurs, leden
en leveranciers van oud-papier, te houden in de eerste helft van maart. De
voorzitter deelde mee, dat de TTV Vorden een bondstoernooi heeft aangevraagd op zondag 24 juni. Dit wordt dan
gehouden nabij het clubhuis op het
Medler. Omdat de vereniging de laatste
tijd een grote toeloop van jeugdleden
heeft gekregen werd besloten een apart
jeugdbestuur te benoemen. Hierin werden gekozen: J. Klein Geltink, H. Klein
Brinke en H. Brummelman. Zij zullen in
de toekomst de wensen van de jeugd aan
het bestuur kenbaar maken.

ZIEKENVERVOER
VOOR VORDEN
EN GEMEENTE STEENDEREN

J. VEENENDAAL
Z.E.-weg 81, Baak. Tel. 05754-397

FOTOSTRIP.
VERHAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik
Veel verstand hebben van iets kan ook een bezwaar zijn. Dat ontdekte ik onlangs tijdens een gesprek met een fotograaf. We hadden
het over makrofoto's, u weet wel, dat zijn foto's, die van erg
dichtbij vorden genomen. Ik dacht - en ik zei dat ook - dat het
maken van dit soort foto's wel erg moeilijk zal zijn. "Niks hoor",
/,ci de fotograaf, "het is helemaal niet moeilijk. Alleen moet je bij
dioptrie 3 erg oppassen voor het scherptebereik!' Ik begon te lachen
en zei: "Je zegt, dat dichtbij fotograferen niet moeilijk is, maar als
je het uit gaat leggen, dan snap ik er niets van. Wat is nu dioptrie
en scherptebereik? En wat hebben die met elkaar te maken?" Toen
lachten we allebei en heeft-ie het me haarfijn uitgelegd.

"Kijk's". zei hij,"deze foto (nr. 1) heb ik genomen
met een "bril" op m'n kamera, want dat is een
voorzetlensje eigenlijk. De afstand van de kamera
tot de kaardebolletjes is ongeveer 80 cm., een
afstand waarmee je met een gewone kamera
zonder voorzetlens vaak geen scherpe foto kunt
maken. Voor deze foto gebruikte ik voorzetlens
nr. l, wat het dioptriegetal aangeeft. Wat dat
precies is, zal ik je besparen, maar 't is een aanduiding voor het vergrotende vermogen van lenzen
voor brillen en kamera's.

De tweede foto is het resultaat van een voorzetlens
nr. 2 en kon daardoor op een afstand van zo'n 50
cm. worden genomen, 'n Stuk dichterbij dus. En
de derde foto van 30 cm. afstand had een voorzetlens nr. 3 nodig. En bekijk die eens goed: de
bloem is scherp, de elementen op de achtergrond
/ijn wazig. Dat komt omdat je op zo'n afstand
maar een klein gebied hebt, dat scherp kan
worden afgebeeld. Snap je?"- Ik begreep het. En
ik kreeg meteen zin om zelf ook dit soor* foto's te
mriken.

BRIJINMl' T K K I
Generaties lang heeft witbrood de Top-Tien van de bakker aangevoerd. De laatste drie, vier jaar komt daar sterk
verandering in. Bruinbrood wint op alle fronten. Geen
wonder: als de dokter het aanprijst en uw Echte Bakker
het zo heerlijk, geurig, knappend en flintervers bakt...f

VAN

Sorbo breidt haar organisatie
steeds verder uit.
Daarom hebben wij plaats voor:

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"

Wij ruimen opgeruimd verder
PROFITEER NU NOG VAN DE VELE KOOPJES

Meubelen
Tapijten
Gordijnstoffen

Dekens
Matrassen

Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

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

Verder op alle niet afgeprijsde goederen 10% korting
t/m 3 februari 1979 (contante betaling)

TAPIJT- EN MEUBELSHOWROOM

Drogisterij

De Olde Meulle

ANKERSMIT

Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden
OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2'/2 uur.
ƒ2,85 per stuk
KEU N E
Nijverheidsweg4, Vorden.

GROENLOSEWEG9 RUURLO - TELEFOON 1239

Extra voordelige
aanbiedingen

Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle

Golden delicious 3 kiio

Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Uien 2 kiio.
Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.
Zondag 28 januari
Nieuwjaars
koffieconcert
in het Dorpscentrum.
Aanvang 11.30 uur.
TOEGANG G RA TISH

s Grote Navelsinaasappels

48
298

Bloemenaanbieding:
1 bos Trosanjers

495

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

Wat is tien cent?

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Zijn er paardehouders die een
paarde-box met voederruimte

Jcwaliteitsbrood
van uw warme bakker

OPLAAT

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

enige inpaksters
voor hele of halve dagen voor het centrale
Sorbo-Magazijn

enige jonge medewerkers
voor diverse werkzaamheden in onze
produktie-af deling en /of ons magazijn.
Sollicitaties te richten aan:
SORBO NEDERLAND B.V.
Nedacweg 4, Vorden.
Eventueel telefonisch 05752-1773,
mevr. De Jong.

HEEFT WAT TE BIEDEN
BANKSTELLEN
WAND- en SALONKASTEN
LOSSE FAUTEUILS
EETHOEKEN
SLAAPKAMERS
KLEINMEUBELEN

10 tot 50% korting

Weekendreklame
Diverse soorten

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U
Dorpsstraat - Vorden - Telefoon 1373

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Spaarrente tot ffi

Met spaarbrieven aan toonder
van de Rabobank!

Er zijn spaarbrieven aan toonder met looptijden die
kunnen variëren van één tot en met zes jaar, in bedragen
van duizend of vijfduizend gulden. Afhankelijk van de
looptijd kan de rente oplopen tot 8'/2% per jaar
(en dat is dan effektieve rente over de gehele looptijd).
Toonderbrieven zijn gemakkelijk overdraagbaar aan
wie u maar wilt en bovendien uitstekend geschikt
om kado te geven. Geeft u de voorkeur
aan spaarbrieven op naam? Die zijn er ook in
verschillende soorten. Ruim 3100
Rabobanken
kunnen u er alles D9|lf|ll9lll?
over vertellen! 0011111101111
geld en goede raad

OPRUIMING
WULLINK

voor assistentie in het magazijn en voor het
bezorgen en ophalen van goederen in de
omgeving.

(ies daarom

willen huren of eventueel hun paard
in vol-pension doen.
Brieven onder letter B Buro van dit blad.

't Kan wel een duur
jaar worden,
maar de schoenen
bij Wullink zijn nu
opz'n goedkoopst.

een magazijnbediende/
chauffeur

Onder deze barre
weersomstandigheden
moet u goed eten.

vlaaien

Muziekvereniging
CONCORDIA

ƒ 4,40 op 40 liter tikt aan
bij
KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

voor onze landelijke vrachtdienst.

l «f O
Sfö

500 gram

een chauffeur

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstandigheden . géén onderhoud . binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

