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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Christina 32 jaar
OP zondag 18 februari viert H.K.H,
prinses Christina haar 32ste verjaardag. De jongste dochter van onze
koningin is in haar huwelijk met de altijd vriendelijke Jorge Guillermo duidelijk opgebloeid. Enige tijd geleden
doken er geruchten op dat prinses
met haar gezin in Nederland zou
komen wonen. Maar daar is vooralsnog niets van gebleken. Zij schijnen
zich ook in hun huidige woonplaats,
New York, thuis te voelen. Wij wensen de prinses, al of niet in Nederland
verblijvend, een zeer goede verjaardag
toe.

Confectie en modezaak
D. J. Lammers heropende gemoderniseerde zaak
Vorige week donderdag heeft de Fa. D. J. Lammers de geheel verbouwde en gemoderniseerde confectie en modezaak aan de
Zutphenseweg heropend. Het pand heeft daardoor een oppervlakte verkregen van 150 vierkante meter (voorheen 80 vierkante meter) er is er meer ruimte gecreëerd.
De stoffen zijn thans overzichtelijker uitgestald terwijl ook veel aandacht is geschonken aan de fournituren voor de "doehet-zelver". De doorkijketalages met een geheel nieuwe pui geeft het pand een moderner aanzien. De fa. Lammers is vooral
gespecialiseerd in de wat grotere maten. De klantenkring beperkt zich niet alleen tot Vorden n^fc in feite de gehele regio.
Niet minder dan 75% van de clientèle komt van buiten Vorden.
De verbouwing is verricht door de firma's: Bargeman, metselwerk; Ruiterkamp timmerwerk; v. d. Wal, schilder; Emsbroek,
centrale verwarming; Wütink, loodgieter; Slagman-Esselink, electrisch.
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Geboren: Jasmijn Marlou Funke;
Marinus Ferdinand van Delden.

NIF^WS
VAN DE

KERKEN

Vordense landbouwers zullen het voortaan
zonder pleitbezorger "Toon" Mennink
moeten stellen
De ruim 230 leden van de af d. Vorden van de Gelderse My van Landbouw zullen er
vanaf volgende week aan moeten wennen dat Toon Mennink de voorzittershamer
niet langer meer zal hanteren. Ruim 20 jaren heeft hu dan als preases van de
afdeling gefungeerd, waarby Mennink zich in al die jaren enorm verdienstelijk
heeft gemaakt voor de landbouw hier ter plaatse.
Een paar jaar geleden heeft de thans
67-jarige Toon Mennink voor zich zelf
de datum van stoppen al vastgesteld.
Zegt hij: "Dat was eigenlijk al in 1972
toen ik mijn bedrijf aan m'n zoon heb
overgedragen. Je moet dan de zaken
nuchter onder ogen zien en beseffen dat
65 jaar niet 70 jong meer is". De heer
Mennink is zijn organisatiewerk voor de
oorlog als lid van de BOG begonnen. Hij
werd spoedig bestuurslid en tevens
adviserend lid van de plaatselijke afdelin
van de GMvL. In 1959 werd hij tot
voorzitter van deze standsorganisatie
gekozen. "Ik kon deze funktie aanvaarden omdat ik bestuursleden van gehalte
naast me had. Ik denk bv. aan de
toenmalige sekretaris G. J. Weustenenk.
Aan hem bewaar ik de meest prettige
herinneringen. Ook de naam van de
huidige sekretaris H. Pelgrum wordt
met respekt door de heer Mennink
genoemd.
Het echte grote werk
Het "echte" grote werk begon voor Toon
(zoals iedereen hem in landbouwkringen
noemt) zo rond 1967 toen het bestemmingsplan Vordens buitengebied aand e
orde kwam. Zegt Mennink hierover: "In
dit plan waren veel dingen aangegeven
die belemmerend werkten voor de boerenstand. Denk maar aan de verdelingsindustrie, per bedrijf niet meer dan een
paar honderd varkens. We hebben er
enorm voor gepleit dat de boeren naar
behoefte konden ontwikkelen. Konkreet
heeft het ons "opgeleverd" dat in elk van
de drie landelijke gebieden de ontwikkeling van de bedrijven ongestoord doorgang kon vinden", aldus Toon Mennink. Insiders weten dat hij er vele
avonden aan heeft besteed om de leden
van zowel de GMvL, de ABTB en
CBTB, de visie over het bestemmingsplan uit de doeken te doen. Het gevolg
was vele bezwaarschriften en zojuist
genoemd resultaat. Later wierp Toon
Mennink zich vol overgave op het plan

openlucht rekreatie. "Ook dit was zeer
goed voor m'n eigen image. Een machtige gelegenheid om je als voorzitter waar
te maken", zegt hij niet zonder trots.
Bedryfsverzorgingsdiensten
In de tot standkoming van de ziektekostenverzekering en de bedrijfsverzorgingsdienst had Mennink een zeer groot
aandeel. Zo was hij één van de oprichters van de Bond van Bedrijfsverzorgingsdiensten in de provincies Drente,
Overijssel eri Gelderland. Hier "schopte" hij het eveneens tot voorzitter. Vorig
jaar nam hij afscheid van deze 16.000
leden tellende Bond. Als blijk van waardering werd hij Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Mennink heeft veel
funkties vervuld: voorzitter van de landbouwschool en tuinbouwschool te Vorden; hij had zitting in het schoolbestuur
van de school in de Wildenborch, schietvereniging Wildenborch; Oranjevereniging Wildenborch alsmede fraktievoorzitter van de CHU in de Vordense
gemeenteraad. Momenteel is hij nog
voorzitter van Kapelcommissie in de
Wildenborch, voorzitter van de plaatselijke bedrijfsverzorgingsdienst VordenWarnsveld en adviseur van het provinciaal bestuur van ziekenkosten G.O.V.
Wanneer hij dus maandag 19 februari
als voorzitter van de GMvL afscheid
neemt, blijft er naast het werd op de
boerderij van zijn zoon, toch nog genoeg
werk voor hem over. De vrije tijd die
resteert wordt "opgesoupeerd" aan het
verzorgen van de jacht. Ook probeert hij
zich nog een beetje verdienstelijk te
maken in de bosbouw. Merkt Toon
Mennink tenslotte op: "Ik kijk met
voldoening op deze GmvL jaren terug.
Het heeft me een stuk ontwikkeling
gegeven wat ik in de schooljaren niet heb
gehad. Het hoogtepunt was toch wel dat
ik Prinses Beatrix tijdens haar bezoek
aan Vorden uitgebreid mocht vertellen
over de landbouw hier ter plaatse".

Gemeentenieuws
Spreekuur wethouders
De beide wethouders de heren
H. A. Bogchelman en W. A.
Lichtenberg zullen op donderdag
15 februari a.s. geen spreekuur
houden.

Ledenvergadering
Industrie bond NVV
Op 5 februari jl. werd in hotel Bloemendaal een ledenvergadering gehouden van
de Industriebond NVV afdeling Vorden
onder voorzitterschap van F. klein Nengerman. Een uitermate belangrijke vergadering omdat de leden van de Industriebond NVV mede moeten beslissen
over de structuur van de te vormen
Industriebond FNV. De voorzitter opende de vergadering met een hartelijk
welkom aan de leden; één en ander
gevolgd door de jaarverslagen van de
penningmeester en de secretaris. Hierna
werd de beschrijvingsbrief inhoudende
concept statuten en huishoudelijk reglement van de Federatie doorgenomen. De
leden konden namenlijk op de vergadering voorstellen, amendementen op de
statuten, reglement en overige voorstellen indienen. Er werd echter unaniem
voor het concept zoals gepubliceerd in
de beschrijvingsbrief gesteund.

"wereldlijk" is typisch Grieks/Europees
denken. In Afrika ervaart men dit
anders! Het Evangelie spreekt ook over
de "hele mens, redt uit geestelijke en
lichamelijke nood. Daarom ook wordt in
de liturgie gelezen de tekst uit Lucas 4:
18. 19: een boodschap van bevrijding
brengt Jezus de Messias; het aangename
jaar des Heren komt. In de liturgie zijn
verder opgenomen: Bijbelgedeelten,
korte meditaties, liederen en voorbeden.
Ook de gebedskalender "Voor het hele
volk van God" wordt gevolgd. Vanuit
het centrum van de Wereldraad van
Kerken te Genève en daarna vanuit de
vergadering van de Wereldraad van
Kerken te Nairobi in 1975 is deze
Gebedskalender gegroeid. Ook in ons
land wordt nu deze gebedskalender in
vele kerken gevolgd. Zo gaan we ingebed-de-wereld-rond en bidden elke
zondag voor een bepaald volk en voor de
kerk in dat land.

Zondagavond 17 februari om 7 uur 's
avonds is er weer een interkerkelijke
zangdienst in de Hervormde kerk. 't
Belooft een fijne dienst te worden! De
voorganger zal dominee J. Veenendaal
zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door een blokfluitensemble van de
muziekschool o.l.v. mevr. S. Evers, 't
Orgel zal bespeeld worden door de ons
allen bekende organist Rudi van Straten. Vergeet u 't liedboek niet! Houdt
allen deze avond vrij en ga met 't hele
gezin naar de kerk om te luisteren en
samen te zingen!
De Zangdienstcommissie
Wereldgebedsdag vrijdag 2 maart
Telken jare is er in het begin van de
lijdenstijd (de 40-dagen tijd voor pasen)
de wereldgebedsdag. Dit jaar zal het 50
jaar geleden zijn dat voor de eerste keer
de Wereldgebedsdag in ons land werd
mee - beleefd. Door afgevaardigden
naar de Internationale Zendingsconferentie te Jeruzalem in het jaar 1928 werd
met dit gebeds-gebeuren kennis gemaakt en zij aanvaardden daar en toen
de opdracht deze gedachte ook in
Nederland uit te dragen. En dat is ook
gebeurd. In 1929 werd voor het eerst
meegedaan, meegebeden in het kader
van de Wereldgebedsdag. De liturgie
voor de Wereldgebedsdag 1979 komt uit
Afrika. Het thema "Groei in de geest" is
uigewerkt door een groep Afrikaanse
vrouwen die deelnamen aan een cursus
in Mindolo, Zambia (Mindolo is een
oecumenisch centrum voor geheel Afrika).

Het genoemde thema "Groei in de
Verder werden er kandidaten gekozen
geest" is veelzijdig op te vatten. Er wordt
als afgevaardigden van de afdeling onder verstaan: groei in genade, kennis,
Vorden voor de Algemene Vergadering
geloof, liefde en hoop. Hierbij dient
die op 14 maart a.s. in het RAI Congresopgemerkt te worden: scheiding van
centrum wordt gehouden. Als kandida"lichaam" en "ziel", van "geestelijk" en
ten werden voorgedragen voorzitter F.
Klein Nengerman, secretaris J. Weigraven en bestuurslid B. Pardijs. Tenslotte
werd er nog gewezen op de vaste
klachtenavond van de bond, die iedere
eerste woensdag van de maand wordt
gehouden op het secretariaat Hoetinkuw speelgoedspeciaalzaak
hof 3 alhier, waar redelijk gebruik van
wordt gemaakt. Na de rondvraag werd
er onderling nog over diverse onderwerpen gediscussieerd onder het genot
van enige consumpties. Hierna werd
door de voorzitter onder dankzegging de
vergadering gesloten.

Voor merkspeelgoed

KOERSELMAN

Ook in onze gemeente Vorden wordt op
genoemde vrijdag 2 maart een Gebedsdienst gehouden in het kader van de
Wereldgebedsdag. En wel om acht uur
in de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg. Een koortje van de KPO
/.al, onder leiding van de heer Woudstra,
enkele liederen voorzingen. Iedereen is
welkom in deze gebedsdienst. Tegen een
kleine vergoeding is de liturgie bij de
ingang van de kerk (de Gereformeerde
kerk) verkrijgbaar.
Doopdienst en gezamenlijke zangdienst
a.s. Zondagmorgen 18 februari zal D.V.
in de Hervormde dorpskerk een doopdienst gehouden worden waarin vier
kinderen zullen worden gedoopt. De
Zondagsschool uit Medler/Linde zal
deze kerkdienst meemaken, terwijl ook
het interkerkelijk Jeugdkoor Inter Christ
in genoemde doopdienst enkele liederen
hoopt te zingen. De avonddienst is een
gezamenlijke zangdienst van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente
te Vorden. Een blokfluitgroep van de
Muziekschool hoopt aan deze avonddienst mee te werken. Het thema luidt:
"Samen op weg". Deze dienst werd
mede voorbereid door de interkerkelijke
zangdienst commissie en zal, evenals de
morgendienst, geleid worden door Ds. J.
Veenendaal.
Liturgie commissies Hervormde kerk
In een vergadering van de liturgie
commissies van de plaatselijke Hervormde kerk is besloten het gezamenlijk
voorbereiden van een dienst, samen met
de predikant die de dienst hoopt te
leiden, voort te zetten. De eerstvolgende
dienst die zal worden voorbereid, is
gepland op zondag 25 februari. De
liturgie commissie B hoopt daarvoor
samen te komen op maandag 19 februari, in "de Voorde". Het leesrooster van
de Raad van Kerken in Nederland
vermeld voor genoemde zondag 25 februari o.a. het Evangelie-gedeelte Marcus 2: 13-22. Daarin komt ook het
"vasten" ter sprake. De lijdenstijd begint in de gang van het kerkelijk jaar.
De vasten-tijd nog...? Of kan het
"vasten" in onze tijd een nieuwe inhoud
en zin en betekenis krijgen? Wie gedachten, opmerking heeft over genoemd
gedeelte wordt vriendelijk gevraagd ze
door te geven aan Ds. Krajenbrink. Dat
kan ook "vragender-wijs" gebeuren. We
worden er als voorbereidingscommissie
stellig wijzer van.
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

^Kerkdiensten]
HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. Veenendaal, doopdienst; 19.00 uur Gezamenlijke zangdienst Ds. J. Veenendaal m. m. v. blokfluitgroep Muziekschool.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. G. W. H. Peddemors,
Holten; 19.00 uur Ds. J. Veenendaal,
zangdienst in Hervormde kerk.
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 dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
[alleen spoedgevallen]
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23 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. Wechgelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wegchelaer.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R . B . Hunink, 's Heerenberg tel. 083461340; H. van Haren, Lochem tel. 057301870. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand februari mevr. Gille tel.
2151. Graag bellen tussen 8.00 - 9.00
uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749
GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
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

BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1 730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30POLITIE
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455 van 14.00 -14.30 uur.
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Met grote dankbaarheid delen
wij u mede, dat God ons gezin
verblijd heeft met een zoon en
broertje
MARCO
Gewicht 4300 gram
Lengte 53 cm
Rien en Trudi van Delden
Petra
Ingrid
Vorden, 9 februari i 979
Brinkerhof 57
Voor de vele blijken van
medeleven, welke wij mochten ontvangen van familie,
buren, kennissen en vrienden
na het overlijden van mijn
lieve
vrouw, onze lieve
moeder en grootmoeder
H. J. BoersbroekLangwerden
betuigen wij onze oprechte
dank.
J. B. Boersbroek
kinderenen kleinkinderen
Vorden, februari 1979
Veldwijkerweg l
Hartelijk bedankt beste mensen voor de cadeau's, bloemen en de beste wensen.
Zo werd ons 40-jarig huwelijksfeest onvergetelijk. Het is
goed geweest.
Fam. L. G. Lenselink
Mispelkampdijk 50
Vorden
Voor de vele blijken van
medeleven in het ziekenhuis
en Berkelpaviljoen betuig ik
mijn hartelijke dank.
M. H. Vriezen
Pastorieweg 19, Vorden
Bezoekt op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari de

BAZAR
van de voetbalver. Vorden in
het clubgebouw.
Toegang voor iedereen.
Gevraagd:
huishoudelijke
hulp voor twee ochtenden per
week.
B. v. Hackfortweg 52.
Gevraagd: hulp in de huishouding op donderdag- of vrijdagmorgen.
Mevr. Leeflang, Het Gulik l,
Vorden. Tel. 2737.
Te koop: Motorboot, Zephyr
204 met Johnson 18 Pk motor. Toebehoren: afstandsbesturing, ski-lijn, ski's.
G. de Vries, Het Vaarwerk 18,
Vorden. Tel. 05752-2137.
Te«koop: vierdels van een
dikke koe en echte honing.
D. Pardijs, Kranenburg.
Tel. 6712.

FONGERS
Een merkfiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist

20 februari 1979

In plaats van kaarten

filmavond

Op zaterdag 17 februari a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd

Denkt u aan de

BAZAR
van de voetbalvereniging
„Vorden" op vrijdag 16 en
zaterdag 17 februari in het
clubgebouw.
Iedereen is welkom.
Te koop: Telefunken platenspeler + versterker + 2 boxen.
Prijs/150,-.
Het Wiemelink 23, Vorden.

verzorgt door de Castrol Oliemaatschappij.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot 18.00 uur in
Zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

PROGRAMMA: Motor- en auto-sportfilms
Aanvang 20.00 uur in Zaal Smit, Dorpsstraat 10,
Vorden.
GRATIS TOEGANG

Vorden, februari 1979
Zutphenseweg 16

In plaats van kaarten

Door familie-omstandigheden
vrijdag de herensalon

Het is ons een vreugde U te mogen berichten dat
P. ROZIE
en
J. W. ROZIE-HONDORP

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal.
Dorpsstraat 9, Vorden.
Tel. 1301.

JONG GELRE
16 februari
SCHIETEN
Kapel Wildenborch
20.00 uur
Te koop: wandmeubel + eettafel + 6 stoelen; 2 fauteuils;
Hoekbankstel + l hoektafel;
Kinderstoel + wieg.
Mispelkampdijk 46, Vorden.

is a.s.

Ascherman en Oonk B.V.
Venterkamp 4a - Ruurlo - Telefoon 05735-1803. Na 16.30 uur tel. 1209

VEEL NIEUWE

gesloten
Kapsalon Beerning

op woensdag 21 februari 1979 hun
50-jarige echtvereniging hopen te herdenken.

Raadhuisstraat - Vorden

Allen die hen wensen te feliciteren zijn van harte welkom op woensdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur in
het Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ontbijtkoek
Rozijnenkoek
en sukadekoek

J. W. Masselink
A. Masselink-v. Donkelaar
Eddy en Annet
Vorden, De Wehme, Nieuwstad 32

VERS VIT DE BAKKERIJ

Op 11 februari is overleden onze lieve echtgenoot,
vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Japonnen vanaf.. 89,-

U vindt bij ons mode met alle
nieuwe details, zoals:

PakjeSvanaf

VERBREDE SCHOUDERS
RECHTE ROKKEN
maar ook voldoende in wat meer
KLASSIEKE
OF SPORTIEVE STIJL

„ 't Winkeltje"

WILLIAM ARCHIBALD
VAN DEN WALL BAKE
Kamerheer Honorair van Hare Majesteit de Koningin
Reserve Luitenant-Kolonel der Huzaren b. d.

98,-

Mantels vanaf.... 129,BlaZCrS vanaf

Velourspakjes
vanaf

Rokken vanaf

110,-

185,39,-

BIOUSCS vanaf
39,in diverse kleuren en stoffen

A. G. SCHURINK

Burg. Galleestraat 22, Vorden - Tel. 1877

VOOR RUURLO EN OMGEVING ALLEEN VERKOOP VAN

LIEVERTJE-MODE

geboren op 3 maart 1885.

IEDERE WEEK NIEUWE MODELLEN

Vorden: Th. M. A. van den Wall Bakedel Court van Krimpen
Vorden: R. A. van den Wall Bake
D. van den Wall BakeSnouck Hurgronje
Amersfoort: J. W. van den Wall Bake
J. C. van den Wall Bake-Gijsbrechts
Hattem: M. A. van den Wall Bake
C. W. van den Wall Bake-Maris
klein- en achterkleinkinderen
Vorden, 11 februari 1979
Lindeseweg 4

Zaterdag 17 februari a.s.
wegens familiefeest

zijn we

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

gesloten
a'lage rij Vlogman

Ë

Jtphenseweg 16, Vorden

jp/VEEKEIMD REKLAME:
Donderdag 15 februari te 11.45 uur zal beperkte gelegenheid worden geboden tot het houden van een toespraak in het rouwcentrum van de Monuta Stichting
aan Het Jebbink 4 te Vorden, alwaar de overledene is
opgebaard.
Daarna zal de begrafenis plaatsvinden om 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Hotel
Bakker te Vorden.

Hackfortjes
Burg. Galleestraat - Vorden - Tel. 1752
SPECIALITEIT:

ZWANENHALZEN
Heden bereikte ons het bericht van het overlijden van
onze oprichter en ere-voorzitter

Vanaf 1934 heeft hij zich als instructeur en voorzitter
ingezet voor onze vereniging. De wijze waarop hij
zijn kennis aan ons overbracht zal lang in onze herinnering blijven.
Bestuur en leden
van de Land. Rijver, en Ponyclub
,,'De Graafschap"
Vorden, 12 februari 1979

Splinters

De winterschilder
behangt ook
Profiteer tot 9 maart van de
premie van ƒ 30,- per man per dag
(minstens 3 mandagen)
* Wij regelen de premie-aanvraag voor u
Maak uw keuze uit

de nieuwe R. en D.-kollektie
^^^^^
^^

].

Nog enkele restanten
BEHANG Per rol voor

ƒ5,-

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

SCHILDERSBEDRIJF

\ / ROUWEN
^^^^f

GRATIS WEGWERPAANSTEKER
OF 10% KORTING
OP EEN NIEUWE
Tegen inlevering van uw
kapotte aansteker,
(geen wegwerpaanstekers)
Deze aanbieding is geldig tot
l maart 1979.
SIGARENMAGAZIJN

naaisters
of leerling naaisters

van de V.A.M.C.
„De Graafschaprijders''

B. G. VLOGMAN
M. J. V^OGMAN-NORDE

W. A. VAN DEN WALL BAKE '
Ook voor uw reparaties

in ons CONFECTIE ATELIER is nog plaats voor

Vierakkersestraatweg28,
Vierakker. Tel. 05754-361

CONFECTIE EN MODE

Fotodienstenwedstrijd

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B. V.

Zutphenseweg 29 - Vorden - Tel. 05752-1971
Omdat het ons onmogelijk is een ieder
persoonlijk te bedanken voor hun felicitatie in de vorm van bloemen, cadeau
of andere attentie, ter gelegenheid van
de heropening van onze zaak, zeggen
wij u langs deze weg nogmaals hartelijk
dank.

F AM. LAMMERS

ZIEKENVERVOER

WOLSINK

De Bondsspaarbank heeft 'n spaartegoed
van

150 miljoen
MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
fel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

bereikt en een ieder deelt mee in de feestvreugde.
Voor een
zeer persoonlijke
bediening op 1600 m2
meubeltoonzaal

Doe mee aan de grote fotodienstenwedstrijd
en win een van de 28 mooie prijzen.
Haal ook een gratis wedstrijdformulier bij de Bondsspaarbank.

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Bondsspaarbank Vorden

Telefoon 05753 -1493

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

Dorpsstraat 15

Veelzijdig voordeel van
uwvivo-slager
Donderdag, vrijdag en zaterdag.

/\

Gekruide
drkensrollade
Donderdag, vrijdag en zaterdag.

Donderdag, vrijdag
en zaterdag.

Ossekarbonade Tartaar staart
il

Maandag, dinsdag
en woensdag.

Ham

Gehakt

lob

m

Dobbelman
t-

worst

lauw
--^orn

u/oeibaar schuurmidde/
flnrnn zl^/lnr/irn

IWfóS

1/1
Vllflttt cfeuen ofcWorax
bus400gram

Tegen inlevering van
Vivo-Voordeelcheque nr. 5
(kleur paars) op
maandag 19, dinsdag20 en
woensdag 21 februari 1979:

Volkoren
Brood

Verse Worst
Jta>4»

Room-• A

'0=*.
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/ «m^r^rvv»

•
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:jf'

Robijn ,.& 3^^029
Wasverzachter £• t
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/tlUly
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I AJfesreiniger
'•*""•"•"•'

l

^
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nnniCTMimer
cfiamermf«rs"K
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/feroodjes

ISneeutvster
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•"^•••5—v
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'

liter

^^^

| qSfiter

^_ gesneden
**'i circa SOOgram

avuy

bakje
"^"v
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Donderdag, vrijdag en zaterdag.

Groninger ^
-gro l Jong Belegen
Vruchtenkoek 2P±Y* f Kaas soogrom f
Pblmolive *m~"mi*n
' ""•
Shampoo

Q1

^^ ^^

n

QSi

91Q 2 kroppen

^€7 J

/ Donderdag, vrijdag en zaten /

l Bananen MO

;

^

#

Maandag en dinsdag.

Rode Kool
500gram,
|JO
vacuüm verpakt \JO
•••B^H^^^ M1HH
Deze aanbiedingen zi/n geldig

/ Donderdag, vrijdag en zaterdag.

l Sinaasappels 048
Donderdag, vrijdag en zaterdag.
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Supermarkt Oonfc

Donderdag 15 februari 1979
40ejaargangnr.49

Tweede blad CONTACT - VORDEN
activiteiten te organiseren om zo ons
dorp Vorden nog mooier en leefbaarder
te maken, '/o werd een steentje bijgedragen bij de voorbespreking van het
"Komplan Vorden" en zal de werkgroep, in samenwerking met de basisscholen, de diverse landgoedeigenaren
en de gemeente de landelijke boomfeestdag op 14 maart 1979 organiseren.
Speciaal voor de van buiten de streek
gekomen inwoners van Vorden is voor de
avond van 6 maart dhr. Van Roekei te
y.elhem bereid gevonden te spreken over
het thema "Achterhoekse gebruiken en
gewoonten". Natuurlijk zijn ook anderen daar hartelijk welkom. Nadere
gegevens /uilen te zijner tijd middels een
advertentie in dit blad kenbaar worden
gemaakt.

De heer W. A. van den Wall Bake was een groot paardenliefhebber.

W. A. van den Wall Bake te Vorden overleden
Op 94-jarige leeftijd is op 't landgoed 't Kieftskamp te Vorden overleden de oudcavélerie-officier W. A. van den Wall Bake. De overledene was een bekende in
paardesportkringen. Na z'n militaire loopbaan is hij tot /'n zeventigste instructeur
geweest van de Landelijke rijvereniging ,,De Graafschap".

Dienst, een organisatie waarin ex-militairen zich konden inzetten voor het
verzet. De OD werd later omgedoopt tot
Binnenlandse Strijdkrachten.

De heer van den Wall Bake werd in 1885
in Arnhem geboren. Zijn vader was
officier bij de Rijnartillerie. De Van den
Wall Bakes hebben altijd een voorkeur
gehad voor het leger.
Van den Wall Bake zelf werd luitenantkolonel, een van z'n zoons bracht het
tot dezelfde rang, een andere zoon werd
kolonel. De zoons van de broer van de

Van den Wall Bake werd gewestelijk
commandant en kreeg de supervisie over
de vijf Achterhoekse districten.

overledene werden zelfs respectievelijk
admiraal en generaal.
Het „peerdespul" heeft de overste altijd
getrokken. Hij is jarenlang commandant geweest van het vierde regiment
huzaren. Na de mobilisatie werd hij
door kolonel Quarles van U f ford gevraagd om toe te treden tot de Orde

Ook is de heer Van den Wall Bake
reserve luitenant-kolonel der Huzaren
b.d. geweest terwijl hij ook nog de
funktie van Kamerheer honorair van
Hare Majesteit de Koninging vervulde.

Voetbalvereniging "Vorden" organiseert Vakantieweek voor
grote bazar ten bate van het gouden ouderen
jubileum
Vrijdagavond 16 en zaterdag 17 februari organiseert de voetbalvereniging
"Vorden" in het clubgebouw op het voetbalveld een grote bazar. De opbrengst van
deze bazar is bestemd voor de zogenaamde jubileumpot, een pot waaruit t.z.t. de
verschillende evenementen betaald moeten worden die de voetbalvereniging
"Vorden" in augustus ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan organiseert.
De jubileumcommissie is erin geslaagd
om de "Buunkjes" voor deze bazar te
strikken. Dat wil zeggen dat Wim, Dick,
zwager Johan met hun ega's op pro deo
basis samen met de jubileumcommissie
twee avonden en een dag in de weer zijn
om naar zij hopen vele prijzen te kunnen
weggeven. Want zo luidt de stelregel,
wanneer er vele prijzen te vergeven zijn
is de opbrengst navenant! Al viel de date
voor de fam. Buunk nu niet bepaald
gunstig, toch heeft men gemeend de
jubileumcommissie de helpende hand te
moeten bieden. "Wij dragen de voetbalvereniging een warm hart toe en laten
wc wel wezen "Vorden" is voor ons de
enigste sensatie op zondag", zo werd ons
in het oor gefluisterd.
De bazar is voor iedereen toegankelijk.
Op zaterdagmorgen bestaat er voor de
jeugd t/m 14 jaar gelegenheid om voor
de halve prijs naar hartelust te grabbelen, sjoelen, balgooien. doelschieten,
speerwerpen etc. Het Rad van Avontuur
zal volop draaien. De prijzen variëren
van slagroomtaarten. ' krentebroden,
sporttassen tot halve varkens. Zo is
vrijdagavond de dagprijs voor. het doelschieten eveneens een half varken. Op

de/e /elfde vrijdagavond is de trekking
van de verloting waarmee de stiekeraktie
gepaard ging. Prijzen variërend van
radio cassette tot broodrooster. De
plaatselijke middenstand heeft wederom
bewezen de voetbalvereniging "Vorden"
een warm hart toe te dragen middels het
ophangen van raambiljetten.
Voorzitter Fred Scharrenberg is enorm
kontent met de aktiviteiten die er binnen
de vereniging momenteel worden ontplooid. Met betrekking tot de bazar zegt
hij: "Ik heb er het volste vertrouwen in
dat de ba/ar zal slagen. Het programma
dat de jubileumcommissie ter gelegenheid van het gouden jubileum organiseert en bekend heeft gemaakt, is bij de
leden in goede aarde gevallen. Vandaar
dat ik er ook van overtuigd ben dat deze
/elfde leden de jubileumcommissie niet
/uilen laten "vallen" en in grote getale
naar het clubgebouw zullen komen",
aldus voorzitter Fred Scharrenberg. Organisator Wim Buunk tenslotte: "Het
zou voor ons een enorme domper betekenen wanneer deze bazar niet slaagt.
Verder heb ik op dit moment weinig te
vertellen want we zijn veel te druk met
het "aanslepen" van de prijzen"!

gezellige wee^Jlet elkaar uit zo ca. eind
mei. Onze vraag is: zijn er in de
gemeente nog ouderen, die ook mee
willen, zodat wij met een groep uit
Vorden samen van een fijn weekje,
samen uü^ja gezellig - kunnen
genieten? I^Bitingen bij de dames,
Jansen. Schuppers, ter Beest, van Wijk
en Bosman (leiding bejaardenkring).

Activiteiten
Werkgroep
Leefbaarheid
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden
kan terug zien op een succesvol 1978.
/oals in verschillende dagbladen al is
vermeld, heeft de provinciale jury van de
stichting "Ons dorp kan schoner" ook
voor 1978 de werkgroep een prijs toegekend. Ditmaal werd er een 3e prijs
behaald, welke werd uitgereikt op 19
januari te Harfsen. Natuurlijk zal de
werkgroep alles op alles zetten om het
komende jaar voor de vierde achtereenvolgende maal een prijs in de wacht te
slepen De jury van de wedstrijd "Een
kern waar pit zit", georganiseerd door
de Koninklijke Nederlandsche Heide
Maatschappij, heeft Vorden, middels de
werkgroep, ook geaccepteerd als deelnemer. Mede gestimuleerd door beide
wedstrijden is de werkgroep druk bezig

Schietvereniging huldigde vier jubilarissen

De nestkastenactie van vorig jaar heeft
veel vruchten afgeworpen. De bouwpakketten vonden veel aftrek en ook de
vogels bleken erg ingenomen met de hun
aangeboden behuizing. De nestkasten
die door de werkgroep om en nabij
kasteel Vorden waren opgehangen zijn
voor 60% bewoond geweest, waarbij
opgemerkt moet worden dat een vlieggat
met een doorsnee van 30 tot 32 cm het
meest in trek was. Mede gezien het late
tijdstip waarop de nestkasten werden
opgehangen, een mooi resultaat. De
beloofde brochure met bouwtekeningen
voor vele soorten nestkasten is op dit
moment bij de drukker. Hopenlijk zal
het ± 25 pagina's tellende boekwerkje
begin maart bij de verschillende Vordense winkeliers te koop zijn. (prijs ƒ 5,-).
Al de activiteiten op vogelgebied brachten de werkgroep op het idee te bewerkstelligen, dat er een aparte vogelwerkgroep in Vorden zou worden opgericht. Het is niet bij een idee gebleven:
enkele enthousiaste vogelliefhebbers zijn
gestart om als zelfstandig werkende
groep te gaan opereren. Door middel
van raambiljetten probeert men de
wintervoeding van vogels te stimuleren.
Ook is men bezig oude nestkasten te
herstellen en nieuwe te maken, teneinde
de/e op te hangen op de landgoederen
van Den Bramel. het Suideras te Wichmond, de Wientjesvoort en a»ke particuliere bospercelen. Het Dromende
broedsei/oen zal een degelijke nestkast<:ontrole plaatsvinden, waarvan de resultaten middels dit blad bekend zullen
worden gemaakt.

Nieuwe attributen
voor EHBO
De ledenvergadering van de afd. Vorden
van de EHBO, welke onder voorzitterschap stond van de heer Joh. J. van Dijk,
mocht zich in een goede belangstelling
verheugen. Het jaarverslag van de secretaresse mevr. te Slaa - v.d. Kooi gaf een
uitvoerig overzicht van het verenigingslevengebeuren over 1978. Hieruit memoreren we ondermeer dat het ledental
vrijwel constant bleef en er 13 nieuwe
diploma bezitters bijkwamen. Dankzij
de zeer geslaagde bazar en de braderieavond, georganiseerd door het Actiecomité, alsmede een aantal giften kon
dit comité de financiën bijeen brengen
voor de aanschaf van de noodzakelijke
pop voor de beoefening van mond-opmond beademing, een drietal lichtgewichtbrancards en een viertal zwaailichten.
Uit de van de gemeente ontvangen
bijdrage in het kader van het rampenplan werd een 7 tal in overleg met de
plaatselijke doktoren, speciaal samengeTijdens een sfeervolle receptie en feestavond heeft het bestuur van de schietvereniging "Wildenborch" zaterdagavond een viertal jubilarissen gehuldigd.
De heren D. Stokkink, G. van Ark, B.
Berenpas en D. J. Pardijs ontvingen een
medaille vanwege het feit dat zij vanaf
de oprichting (25 jaar geleden) lid zijn.
De voorzitter van de vereniging de heer
J. van Amstel verwelkomde in zijn
openingswoord onder meer burgemeester Vunderink en de wethouder van
sportzaken de heer Lichtenberg. Tevens
werden de heer en mevrouw Staring een
hartelijk welkom toegeroepen.
De heer van Amstel bracht het gemeentebestuur dank voor het verstrekken van
de vergunningen voor het schieten.
"Ook door het plaatsen van een lantaarnpaal bij het verenigingsgebouw
hebt u bewezen dat u ook op dit deel van
de gemeente uw licht hebt laten schijnen", aldus de heer van Amstel. De
leden van de Wildenborchse schietvereniging werden dank gebracht. "Zonder uw daadwerkelijke steun hadden we
dit nooit bereikt". Meer sprekers waren
er op deze receptie niet.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Gat-Jan Maothuus was den zaoterdagmargen al bi'jtieds bi'j
Willem van 'n Tuutekster. "Komp maor un betjen vrog", had
Willem vanwekke deur de tillefoon ezeg, "dan he'w 't karwei ok op
tied klaor". De Maotkamps wazzen al zo'n betjen de hele wekke an
't aoverhuuzen. Naost eur olde brake van un boerderi'je hadd'n zee
un ni'j huus laoten bouwen, 't Hadde wel iets weg van un klein
boerderi'jken maor un hilde deale, koestal of melkkamer von i'j
door neet meer in. Alles was volgens de eisen van dizze tied inericht
met centrale verwarming enz. Grote roeten had Willem d'r ok neet
in will'n hemmen, dat kostten maor brand menen e en daor kon e
wel us geliek an hemmen. Rondumme zatten now betrekkeluk
kleine raempkes met vensters, die ko'j teminsten toot doen at 't
had vroor. Alles wat t'r an vloerbedekking of meubels in mos was
ni'j ekoch. Allene ene plaatse was t'r vri'j eholl'n veur 'n old arfstuk. Dat was 't kammenet van Willem zien vrouw's huus, 't
Diekhuus argens onder Brummen hen. Too daor de olde luu de
piepe uutegaon was, was 't kammenet as arfstuk of 'n Tuutekster
ekomm'n. Maorangezeen 't te groot was um in de grote kokken te
zett'n had 't now al vescheidene jaor'n veur op deale estaon onder
un paar peerdedekkens. Allene met de grote schoonmaak wodd'n e
naoezeen en wodd'n d'r let op edaon of de holtmieten d'r soms eur
dinee met vezörgden.
Dizzen zaoterdagmargen now zol 't kammenet nao 't ni'je huus
vetranspeteerd wodd'n. Umdat Gat-Jan Maothuus twee rechterhande hadde was den uuteneudugd um te kommen helpen, 't Hele
kammenet mos uutmekare ehaald wodd'n anders was 't te groot
veur de deure in 't ni'je huus. Met Gat-Jan zien vak-gereedschap
was dat heel gauw bekekken en kon 't geval nao 't ni'je huus ebrach
wodd'n. Willem's vrouw Dore, was ondertussen met de mooie
olderwetse vaazen an 't oppoetsen, die konnen now deur de vesite
teminste nog us een keer ezeen wodd'n, tot now too hadd'n die ok
altied maor argens veur old voel in de kaste eleagen.
Too zee in 't ni'je huus de boam van 't kammenet op de goeie plaats
hadd'n ligg'n en de ziedschötte oaverende zett'n, kekken zee
mekare us an. Daor kloppen iets neet. ,,'t Kammenet is wel un
halve meter brejer as 't stuk mure waor e veur steet" begon
Gat-Jan. "Dat hoef i'j mien neet te vetell'n, dat zie'k ok wel", He'j
'n asjietek de maote dan neet egeven?". ,,'k Heb um wel ezeg dat e
d'r rekkening met mos holl'n". 't Woord asjietiek was wel un te
grote name veur de jonge die, net van de schole, waor e un betjen
met potlood en pepier had learn umme gaon, dit huus had
eteikend. Maor duur was e neet ewes en dat had Willem epast. Of
't um now ok nog goed passen, dat kö'j wel denken. Wat Willem
allemaole te heurn kreeg van Dore dat zö'w ow hier maar neet
letterluk weergeven, daor lussen un hond gin brood van. Naodat
zee uuteraost was hef ze Willem in drie dage gin woord meer ezeg.
't Kammenet steet now bi'j un zuster van Dore. Daor heb ze 't
maor an oaverdaon umdat de olde deale tot varkenshok vebouwt
wier en daor ok gin plaatse meer was. At Willem nog weer us geet
bouwen zal e de doppers wel better los holl'n maor dat mo'w
allemaole bi'j ons in 'n Achterhoek.
H. Leestman.
stelde rampenkoffers aangeschaft, terwijl uit andere subsidie een zestal
Nowaline regenjassen voor de sportbegeleidingsdienst werden aangeschaft. De
heer Wentink gaf een overzicht van de
verrichtingen van de sportbegeleidingsdienst. Ook in 1978 werden door EHBO
assistentie bij sportgebeurtenissen en
andere evenementen verleend. De penningmeester moest in zijn financieel
verslag gewag maken van een nadelig
saldo van ruim ƒ 350,- welke voor het
grootste deel is toe te schrijven aan het
exploitatie tekort van de diplomacursus.
In de bestuursvakature, ontstaan door
het bedanken van mevr. Heynen Hoorneborg, werd gekozen mevr. Velhorst - soek, terwijl de heren Boers en
Wolsing herkozen werden. Mevr. Heynen werd hulde gebracht voor haar grote
inbreng gedurende een reeks van 10
jaar.
Haar werd met een bijzonder
woord van dank een passend aandenken
aangeboden. Mej. Post, die de afdeling
van het begin van haar bestaan nu ruim
20 jaar. als kaderlid op onnavolgbare en
sublieme wijze begeleidde, zal door
verhuizing helaas niet meer voor de
afdeling werkzaam kunnen zijn. Haar
taak zal worden voortgezet door de heer
Wieriks, eveneens een kaderlid. Over
een aantal zaken van de afdeling aangaande als een goede uitrusting bij
rampen, verenigingsrecht, herhalingsoefeningen met andere opzet, werd aangenaam gediscusieerd.

Zoon van Piet Bos
vertelt over de
Holterberg

Februari:
14 Culturele avond van de Plattel.vrouwen, G.M.v.L. en Jong Gelre
15 Bejaardensoos Dorpscentrum
16 Schietavond Jong Gelre
16 en 17 Bazar v.v. Vorden in klubgebouw
21 Hervormde vrouwengroep Dorp
27 Soos Kranenburg
Maart
l Reisje Bejaardenkring
3 Feestavond in Zaal Smit: Landel.
Rijver, en Ponycl. ,,de Graafschaprijders en de aanspanning ,,in de
Reep'n" Vorden e.o.
9 Uitvoering Sursum Corda
10 feestavond Buurtver. Kranenburgs
Belang
10 uitvoering Sursum Corda
9 Dropping Jong Gelre
13 Soos Kranenburg
14 Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
15 Bejaardenkring Dorpshuis
17 Uitvoering Sursum Corda
21 Herv. groep dorp
24 Binnensportdag Jong Gelre
27 K.P.O
27 Soos Kranenburg
29 Bejaardenkring Dorpscentrum

BEL
PUZZELLIJN
VANAVOND OF
IN HET WEEKEND

Dl

020-21.44.44

ROBERT PAUL en TEDDY SCHOLTEN
HEBBEN EEN PUZZEL VOOR U!

De afd. Vorden van de Bond van Plattelandsvrouwen, GmvL en Jong Gelre organiseert woensdag een gezamenlijke
kulturele avond in zaal Smit. De heer K.
Bos (/oon van Piet Bos) zal dan vertellen
en dia's laten zien over het dierenleven
op en rond de Holterberg.

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

R.K. School voor techniek en ambacht
SCHOOL VOOR TECHNISCH ONDERWIJS
0152,7271 RJ BORCULO

AANMELDING VAN LEERLINGEN
VOOR HET KURSUSJAAR 1979 -1980
a. Rechtstreeks aan de school (tel. 05457-1413)
b. Via hoofden of direkteuren van scholen
Toegelaten worden:

Wij presenteren
de nieuwe
lente- en
zomerkollektie
1979

r**,/

BRUIDSJAPONNEN EN
AVONDKLEDING

a. Tot eerste leerjaar (brugklas)

:

Leerlingen die het 6e leerjaar van de basisschool
doorlopen hebben.

b. Tot tweede leerjaar

:

Leerlingen die de brugklas van een school voor
beroepsonderwijs of ander voortgezet onderwijs doorlopen hebben.
Plaatsing geschiedt in overleg.

c. Tot derde beroepsgerichte leerjaar
: Leerlingen die het 2e leerjaar van een school
Afdelingen:
voor beroeps- of ander voortgezet onderwijs
Bouwtechniek:
met goed gevolg hebben doorlopen,
(metselen, schilderen, timmeren).
Mechanische techniek:
(mechanische metaalbewerking,
konstruktie bankwerken, lassen).
Algemene Consumptieve techniek:
(brood- en banketbakken, koken en serveren).

Prachtige kollektie voor

BRUIDSMEISJES EN
BRUIDSJONKERS
Het allernieuwste uit
binnen- en buitenland

d. Leerlingen die in het bezit zijn van een diploma voortgezet onderwijs (a.v.o. of l.b.o.) kunhen, afhankelijk van hun opleiding en van plaatsingsmogelijkheid, en na overleg met ouders
en leerling, in het derde of vierde leerjaar van een der beroepsgerichte afdelingen geplaatst
worden.

Dinsdag 27 februari ZUTPHEN
Ontmoetingscentrum De Hanzehof
Donderdag 1 maart DOETINCHEM
Schouwburg Amphion

C-niveau (voorheen T-stroom).
Voor leerlingen die op grond van hun kapaciteiten de theoretische vakken op C-niveau kunnen volgen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar diverse vormen van Middelbaar
Beroepsonderwijs.

Woensdag 7 maart LOCHEM
Hotel Alpha
Donderdag 8 maart GROENLO
Hotel Meijer

er.

Voor nadere inlichtingen kan men zich tot de school wenden.

Aangeboden door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland

Dedirekteura.i.
H. J. ten Thije

etjet:
Beltrum bij Groenlo, tel. 05448-222
Hengelo-Ov., tel. 05400-11983
Enschede, tel. 053-317877

Branden + 2'/2 uur.
ƒ 2,85 per stuk

| Kaarten inci. koffie è 5.50. tel. 05448-222

KEUNE

aanvang van alle shows om 20.00uur^^

4 **>*«*•*•»*»•• * »»»»»»»*••-»#**•***-*****^* *

Reserveer tijdig

Nijverheidsweg 4, Vorden.

.x"**""*

* Ook in het weekend (alleen 05448-222)

.

SOOOOOOO

OPENHAARD
BLOKKEN

' .

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

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

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

bodeaa

Airconditioned

Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

ten have produktic bv
heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monteren van komplete installaties t.b.v. de veevoeder-, chemische en genotmiddelenindustrie.
Op korte termijn kunnen wij plaatsen

CO 2 lassers en
konstruktiebankwerkers
Wij bieden:
— interessant werk
— gunstige financiële voorwaarden
— goede pensioenvoorziening
— reiskostenvergoeding
— verstrekking van werkkleding
Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten
aan

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Voor de uitbreiding van onze monteursploegen zoeken wij
meerdere

LTS'ers (metaal)

Industrieweg 8

LEEFTIJDEN: 17-19 jaar.
Na een wederzijdse proeftijd bestaat de mogelijkheid om in augustus te
beginnen met een 3-jarige dagopleiding voor installatiemonteur. Deze
studie wordt door het bedrijf betaald. Door ons bedrijf worden regionaal
centrale verwarmingsinstallaties geïnstalleerd en fabrieksinstallaties
door het gehele land.
Wilt U nadere inlichtingen, dan kunt u dagelijks kontakt met ons
opnemen voor een informatiegesprek.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

Industrieweg 8 te Vorden.
Inlichtingen tussen 8.00 - 16.30 uur, tel. 057522244 of na werktijd tussen 18.00-19.00 uur
tel. 08342-1949.

l

Deze handgeweven
karpetten vinden
hun oorsprong in
de tijd dat de
winters nog lang
waren.
De Finnen met hun aangeboren gevoel voor
stijl en kleur, hebben
dit ambacht op een
hoog artistiek niveau
gebracht.
Bekende ontwerpsters
trokken naar het platteland en begonnen met
een groepje vrouwen in
kleine ateliers ,,rasymatto" zoals de Finnen
ze noemen, te weven
vanuit een vast ontwerp.
Het resultaat...,
bontgeweven tapijten
in speelse en boeiende
kleurcom b inaties.

LIJ

LU

HANDGEWEVEN C

U kunt deze karpetten in onze zaak
bekijken. Vele maten en dessins.
Geweldig leuk... en de prijs.
Valt reuze mee.
Maat 140 x 200. Vanaf f 416,-

Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

STRECH-CORD
PANTALONS
Weer voorradig
in diverse kleuren
Voor dames en heren

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332
•oooooooooooo-s-

Voor alle rijbewijzen hebben wij een leswagen
schakelwagens, voll. autom. leswagens en vrachtauto. Dus voor'n gedegen
en veilige rij-opleiding moet u zijn bij RIJSCHOOL A. RUESINK
OFF. CITROEN-DEALER

VOLLEDIG RIJKS GEDIPLOMEERD

HO-

Autorijschool

A.Ruesink
Telefoonnummer Nijverheidsstraat 3 en Borculoseweg 21
allebei 1753

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD: EXPOSIHEVISA.
ZATERDAG A.S.
Dat hoeft u niet voetstoots aan te
nemen, dat kunt u zelf beoordelen.
Door zo gauw mogelijk een bezoekje
te brengen aan onze expositie en
bijvoorbeeld een proefrit te maken.

Vorige week openden we onze
poorten voor het eerst voor een
kennismaking met Citroëns nieuwe
trots: De Citroen Visa. Talloze nieuwsgierigen maakten van die gelegenheid
gebruik om de nieuwe Visa met eigen
ogen te bewonderen en eigenhandig
uit te proberen.
Kortom, de kennismaking met de
nieuwe Citroen bleek zo1 n succes dat
we hebben besloten de festiviteiten
nog een weekje te prolongeren.
Zodat u alsnog in de gelegenheid bent
in de feestvreugde te delen, en zelf te
ontdekken hoe vernuftig de nieuwe
Visa is.
Met z'n gloednieuwe bedieningsprincipe: de satelliet.
Met z'n, typisch voor Citroen,
ruime opvatting over comfort en
prettig weggedrag.
Met z'n bijzonder gunstige
buiten- en binnenmaten, met z'n
handige vijfde deur en wegklapbare
achterbank.

P.S. Naast alle andere modellen,
hebben wij een speciaal plaatsje
ingeruimd voor de vernieuwde LNA.
Deze deelt een beetje mee
in de feestvreugde en zal dan ook in z'n
nieuwste uitvoering met krachriger
motor en volledig elektronische
ontsteking op de expositie aanwezig
zijn.
Citroen hanteert uitsluitend
rijklaarprijzen, dat zijn de meest

complete en dus eerlijke prijzen.
Een rijklaarprijs is inclusief BTW,
leges, kentekenplaten, transport-

kosten, NL-sricker, tectyl-behandeling
en volle tank. En inclusief de unieke
Citroen Kroongarantie.

De Visa Club. Rijklaar f 13.000,-.
Is motorisch hetzelfde als de Spécial maar heeft
een aantal luxe extra's.

I V Visa Super. Rijklaar M4.300,De snelle telle Visa. Met een dwarsgeplaatste
\vatergekoelde vier-cilinder motor, l leeft een top
van 144 km/h. Rijdt toch maar l op 16 bij
90 km/h (bij constante snelheid).

De Visa Spécial.Rijklaar f 12.650,Luchtgekoelde boxer motor met volledig
elektronische ontsteking. Motor 652 crn^ rijdt
l op 17,5 bij 90 km/h (bij constante snelheid),
is dus zuinig. Heeft een top van 124 km/h.
Is de voordeligste en de zuinigste Visa.

Met z'n bumpers van thermoplastisch elastomeer die terugveren bij
kleine 'botsingen'.
En met z'n eigentijdse uiterlijk.
En dat zijn dan nog maar een paar van
die grote en kleine nieuwigheden.
De Visa is z'n rijd een stapje voor
waar het gaat om zuinigheid, veiligheid
en comfort.

Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo
tel. 05735-l 753
VISA. * DE NIEUWE CITROEN

V<x>r leasing CITER, Citroen leasing B.V.

Ter gelegenheid van de her-opening van onze zaak
geven wij t/m 3 maart

orting
in de vorm van textielcheque's

RESTAURANT

„DE ROTONDE 1i
vraagt in verband met huwelijk tegenwoordige

flink meisje
Normale werktijden
A.N.W.B.-BONDSRESTAURANT
„DE ROTONDE" Tel. 05752 -1519

DE GROTE MATENSPECIALIST

De radio-tv-specialist
BIEDT AAN:

I.T.T. kleuren-tv
66 cm
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

I.T.T. kleuren-tv
56 cm

1845.1575.-

Turner/versterker
Altijd prijs in de Wel koop
kleurwedstrijd!
Doe mee en maak de kleurplaat
,4 van je leven. Tot 3 maart kun je nog
inleveren. Dus haal jouw kleurplaat
nu bij Welkoop (leeftijd t/m 10 jaar).

wel koop
altijd alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

Hengelo — Ruurlo — Vorden

2 x 30 watt met voorkeuze-toetsen

van Besouw H interior
GEWELDIG - DAT KATOENEN TAPIJT
VAN BESOUW
uitermate geschikt voor sportieve
mensen, die gevoel hebben vooreen
tapijt met telkens een ander gezicht.
Als wij U vertellen dat, wanneer het
tapijt vandaag gelegd is, U het gevoel
hebt, dat het al 5 jaar ligt, maar dat U
over 5jaar denkt..., het kon vandaag wel
eens gelegd zijn ..., dan weet U genoeg

Dat heeft alleen
het katoen tapijt

van besouw
* 5 jaar garantie
* kleurecht
* 400 breed

Uw dealer
van Besouw
staat er achter!

Hi-Fi cassettedeck + dolby 495, Ruime sortering in HiFi torens
•

Reparatie alle merken in eigen
service-werkplaats
• off.dealer van I.T.T. en Telefunken

Draayer's
Shop Centrum
Raadhuisstraat 2, Vorden - Tel. 05752-2124
Leverancier van l. T. T. - Telefunken - Philips Grundig en Sanyo met 2 jaar garantie.

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

Tijdelijk
30% korting op
de tweede
Lovable

in zaal Bodega 't
Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. 05752 -1770

op 19 en 20 februari
Aanvang beide avonden 19.00 uur

Inschrijven van nieuwe leerlingen

De nieuwste instrumenten

Karnavalssfeer
„DE ZWAAN

U kunt zich ook laten inschrijven voor
nieuwe orgelkursussen. Bovendien kunt u
zich volledig laten voorlichten over dit
unieke systeem van snel en professioneel
leren spelen in groepsverband. . En u weet
immers, dat het niet nodig is om zelf een
orgel te bezitten voor deze kursussen.

Tijdens deze demonstraties zult u.
geheel vrijblijvend, kennis kunnen
maken met de komplete serie nieuwe
Riha en Mark orgels. U zult de orgels
niet alleen zien. u kunt ze ook horen...
en als u wilt. er zelf op spelen.

in bar-diskotheek

II

van vrijdag 24 februari
t/m maandag 26 februari

Een interessante gebeurtenis

Wim Timmermans speelt

Rosenmonfaq

maandag 26 februari
wordt de naam van onze
bar-diskotheek ,,De Zwaan"
tijdelijk veranderd in

KARMAVALSNEST

„de Zwanehalzen"
Op deze avond verwachten we iedereen gekostumeerd in karnavalstenue.
Toegangkelijk voor iedereen. VRIJ ENTREE

Easy Life Collection

\

Jazeker, want Lovable heeft nu tijdelijk
een dubbelpak. Tweemaal Free Dressed of
tweemaal Easy Life.
30% korting op de tweede.

Lovable*

jumi

Deze aanbieding is verkrijgbaar bij:

Diskjokey Frans heeft alle karnavaskrakers in z'n
repertoire opgenomen.

Alaaf - tot in „de Zwaan"

Voor iedere orgelliefhebber, of u al speelt of
het graag zou leren, belooft het een boeiende
gebeurtenis te worden. Onder het
genot van een kop koffie of een
, drankje zult u met
f
verbazing
-s vaststellen dat de
,/
mogelijkheden
..«•'f van de nieuwste
Riha en Mark
orgels vrijwel
onbegrensd zijn.

De sales promoter
.*
v \
van Benelux Musical
Instruments zal u laten J ÜHR ^^v
beleven hoe eenvoudig
een modern orgel te
bespelen is en
hoeveel
mogelijkheden een
Riha of Mark
instrument
in zich bergt.

DRAAYER'S ORGELSTUDIO

VORDEN - TEL (05752) 1381

Holterweg 14 - Laren - Tel. 05738-1252

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

administraties
verzekeringen

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

„Stender kasten "
een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

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

Te koop: z.g.a.n. roldeur,
metaal, breedte 298,5 cm;
Hoogte 274 cm. Zeer geschikt
voor garage of werkplaats.
Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 12, Vorden. Tel.
05752-1404.
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.
>

VAN WOONCENTRUM TEUNISSEN

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Ot en Sien
stofjes

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

binnengekregen.

• verzekeringen
• boekhoudingen
• automatische gegevens
verwerking

Eterspan:
een bouwplaat
de bovenste plank

• belastingzaken

Volkorenbrood

Vraag vrijblijvend inlichtingen.
IS UW TAPIJT OF BANKSTEL VUIL TOT
ERG VUIL?
Snel en probleemloos reinigen.
Huur een tapijtreinigingsmachine.
Wij geven alle inlichtingen en staan daar volkomen achter.

RUURLO

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELT

VAN

Bestand tegen water, ^
Als hout bewerkbaar

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

De Olde Meulle

Algemeen ziekenfonds
„Oost Gelderland Zuid Overijssel
Goor

II

Aan de verzekerden te Vorden
De vertegenwoordigers in de ledenraad van de verzekerden de heren
J. C. van Langen, Prins Willem Alexanderlaan Gen J. Slagman, 't Hoge
39 te Vorden zijn aftredend als vertegenwoordigers.

Dorpsstraat 9-Tel. 1301

i H O LT S L AG

. een produkt

i BOUWMATERIALEN B.V.
Spoorstraat 28, Ruurlo - Tel. 05735-2000
i heeft het voor U.

Drogisterij

Te huur: op mooie rustige
camping in Lochem. (verhuur
van rijpaarden) 8 pers. stacaravan. ƒ 250,- per week.
Voorzien van toilet, koelkast
en aansluiting op water, electro en gas.
Tel. 05752-1301

4fc

HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

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

Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden

meubelbekledingsstoffen

Wooncentrum

HUVO VORDEN B.V.

De Olde Meulle

Wij STOFFEREN uw versleten bankstel of
fauteuil.
Grote sortering

• bedrijfsadviezen

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

„Welkom op de ba/ar van de
voetbalver. „Vorden"
vrijdagavond j6 februari
en zaterdag 17 februari in
het clubgebouw.
Toegangkelijk voor iedereen!

RUURLO

g

Wij hebben thans volop

Wij maken van oud
weer nieuw

Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

SERVICE

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker *
10 verschillende soorten

Speciale februari aanbieding
EFFEN „ELMIOR"

heren-overhemden
ecru, camel, groen, blauw
en donkerbruin
Maten 37 t/m 44

NU

/35,-

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

textiel en mode

schooldermctn
raadhjisst/aat UL1J67 vortivn

Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

De heer J . C . van Langen heeft zich herkiesbaar gesteld terwijl de heer
Slagman niet herkiesbaar is.
Voor de heer Slagman is thans kandidaat gesteld:
de heer A. Turfboer, Insulindelaan 18 te Vorden.
Desgewenst kunnen tegenkandidaten gesteld worden door tenminste
10 kiesgerechtigde leden (langer dan 1 jaar lid en tenminste 21 jaar) bijde
sekretaris de heer G. W. Wissink, Scherpenzeelseweg 30 te Goor.
Indien binnen 4 weken geen tegenkandidaten zijn gesteld worden de
genoemde kandidaten op grond van het verkiezingsregelement geacht
te zijn gekozen.
Voor het Bestuur,
G. W. Wissink,
Secretaris.

Donderdag 15 februari 1979
40e jaargang nr. 49

p«TOHii
Dammen
Winst voor Johan Krajenbrink
Tijdens de provinciale damkampioenschappen behaalde Johan Krajenbrink
zaterdag een overwinning op Sanders
waardoor hij fraai bovenaan de ranglijst
blijft. Johan Masselink speelde remise
tegen Disveld. In verband met het
schooldamtoernooi moest Wieger Wesselink twee partijen spelen tegen Jansen
en van Doever. Beide partijen eindigden
in remise. Robert Brunsma verloor
tenslotte van leyser.
Voor de onderlinge competitie van de
damvereniging DCV uit Vorden werden
de volgende wedstrijden gespeeld: Sloetjes - Hiddink 2-0; Wansink - Bruinsma
1-1; Slüter - Hoenink 2-0; Lankhaar Rossel 2-0; Hulshof - Masselink 2-0; KI.
Kranenbarg - Esselink 0-2; H. Graaskamp - Wesselink 2-0; Krajenbrink Ruesink 1-1.
Junioren.
E. Bruinsma - A. Plijter 0-2; H. Dijk N. de Klerk 0-2; B. Voortman - E. te
Velthuis 2-0; B. de Jonge - J. Dijk 0-2;
L. Stokkers - J. v.d Kamer 2-0; H.
Hoekman - R. Brummelman 0-2; R.
Bouwmeester - D. Hoekman 2-0; E.
Jansen - J. Eggink 0-2; G. de Jonge - R.
Bruinsma0-2; R. Mullink - B. Nuessink
0-2; R. Bouwmeester - G. Brinkman
2-0; D. Hoekman - H. v.d. Kamer 2-0;
P. Eckringa - W. Rietman 0-2; N. de
Klerk - H. Dijk 2-0; R. Bulten - J. Dijk
0-2; M. Bulten - E. Brummelman 0-2;
G. Brummelman - P. Eckringa 0-2; R.
Jansen - G. de Jonge 2-0; R. Bulten - L.
Stokkers 0-2; H. Dijk - H. Hoekman
0-2; W. Rietman - P. Eckringa 2-0; N.
de Klerk - G. Brummelman 0-2; B.
Nuessink - J . Eggink 1-1; E. te Velthuis L. Stokkers 2-0; R. Bouwmeester - B. de
Jonge 2-0; J. Dijk - R. Bulten 2-0; N. de
Klerk - E. Brummelman 2-0; G. Brummelman - N. Bulten; G. de Jonge - E.
Jansen 0-2; B. Voortman - G. Brinkman
1-1; J. v.d. Kamer - B. Nuessink 1-1; R.
Brummelman - A. Plijter 2-0; B. Rietman - E. Bruinsma 2-0; R. Bulten - J.
Dijk 0-2; E. Brummelman - H. Dijk 0-2;
R. Bruinsma - R. Bouwmeester 0-2.

Derde blad CONTACT - VORDEN
overwinningskans en men hield mede
door inbreng van de coach het hoofd
koel. De 2e set werd met 15-10 in het
voordeel van Dash besloten. Hansa was
aangeslagen en beduusd zodat de aanvalsdrift van Dash niet kon worden
gekeerd. Stand 3e set 15-2 voor Dash.
Hansa kwam in de 4e set behoorlijk
terug zodat Dash snel met 8-2 achter
stond. Het getuigt echter van een goede
mentaliteit, dat Dash ook terug kon
komen. ,Het eindspel was bijzonder
spannend zodoende. Het werd 13-13,
vervolgens 14-14 en zelfs nog 15-15. Tot
slot had Hansa net iets meer geluk,
zodat de 4e set met 17-15 in hun
voordeel eindigde. Uitslag derhalve 2-2.
Het 3e gelijke spel van Dash in successie.

In de B-afdeling bleek Vorden ook
favoriet en trok /ich met veel elan naar
een eerste plaats met tien punten.
Oosterwijk gaf aanvankelijk goed partij
en werd tweede met acht punten verdere
uitslag: 3. Noordijk. Neede 6 p; 4.
EHTC 4 p; 5. TC Twente, Almelo 2 p; h.
Bekveld Hengelo O p.

Het wordt eentonig, maar zelfs in de
C-klasse domineerden de Vorden-teams.
Hun kracht bleek uit twee eervolle
plaatsen. Winnaar werd hier Vorden
C-2 met acht punten. Verdere uitslagen:
3. Erichem 6 p; 4. Eibergen A 5 p; 5.
Eibergen B 2 p; 6. EHTC O p. Tegen
twaalven kon de heer Vervelde namens
de NTB de prijzen uitreiken, bestaande
uit bekers voor de eerste drie in elke
poule en standaards voor de overige
Uitslagen: heren 2e klas: Valto 2- Dash deelnemers, zodat elke ploeg met een
4 0-3; Dash 3 - Valto 22-1; heren Ie kl. prijs tevreden huiswaarts ging. Op zonBruvoc l - Dash 2 3-0; dames 2e kl. dag 11 maart /.al het vierde en tevens
Wilh. 4 - Dash 3 3-0; Dash 4 - Valto 2 laatste toernooi voor de lichte klassen
3-0; dames 3e kl. Hansa 6 - Dash 6 1-2; worden gehouden in manege de Dalenk
Dash 5 - Wilh. 6 3-0; meisjes jun. te Loenen (Vel.).
Bruvoc - Dash 3-0; meisjes asp. Epse b Dash d 1-2.

HOE ZIT DAT NOU MET DE FIJNE WAS?
De fijne was, misschien een wat
"beladen" woord voor de hedendaagse huisvrouw. Zeker indien zij,
net als ik, een deel van de week
ook werkende vrouw is, waardoor
zij weinig tijd heeft en daardoor
minder aandacht aan de behandeling van de was kan besteden.
Voor de huisvrouw anno de jaren
'70 geen typische maandag-was dag meer. Gewoonlijk begint zij aan
de was zodra de wasmand vol is.
Daarom wat handige "Was 'weetjes" in het bijzonder over de fijne
was.

zig, waaruit valt op te maken hoe
het stuk kan worden gewassen, gestreken en of dit al dan niet mag
worden gebleekt.
Let er vooral bij de aankoop van
bovenkleding op, of dit etiket met
behandelingssymbolen aanwezig is.

Winst en verlies voor poloheren
Voor de heren van Vorden was het een
druk weekend waarbij voor de competitie twee wedstrijden moesten worden
gespeeld. Zaterdagavond verloor Vorden
de uitwedstrijd tegen mede-degradatiekandidaat Triton uit Putten met niet
minder dan 11-5. Herman van Dijk gaf
Vorden weliswaar een 0-1 voorsprong,
het antwoord van Triton liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Aan het
einde van de tweede speelperiode leidde
Putten namelijk met 6-2. De Puttenaren
voerden de voorsprong geleidelijk aan op
tot de 11-5 eindstand, waarbij de aantekening dat Arjan Mengerink voor de
tegendoelpunten zorgde.

Touwtrekken

Zondagmiddag trad Vorden in Zwolle
Achttien iouwtrekploegen in actie in aan tegen Steenwijk. Dat een kat in het
nauw rare sprongen kan maken ondermanege te Groenlo
vonden
de Steenwijkers die hun kamVorden teams klasse apart
pioensaspiraties een geweldige deuk zaDe touwtrekvereniging Vorden beschikt gen krijgen door met 7-8 van Vorden te
op het ogenblik over zeer sterke ploegen verliezen. De eerste periode werd afgein de lichte klassen; op het zondag
sloten t^^een 2-1 voorsprong voor
gehouden toernooi - in het kader van de Steemvij^^waarbij Arjan Mengerink
wintercompetitie - wisten liefst drie voor het tegendoelpunt zorgde. In de
Vordense achttallen de eerste prijzen te tweede periode was het opnieuw Mengebehalen. Het toernooi - het derde voor
rink die er lustig op los scoorde en
de lichtgewichtklassen van deze winter - Vorden j^ü een 2-4 voorsprong hielp.
werd gehouden in de manege 't Marhul- De der^^periode verliep uitermate
ze te Groenlo en door de TTV Eibergen spannend. Eerst kwam Steenwijk terug
op uitstekende wijze georganiseerd.
tot 4-4, waarna debutant Frans KarmigAchttien ploegen waren hier zondag- gelt Vorden een 4-6 voorsprong bezorgmorgen present, toen na de weging, de. Binnen enkele minuten was deze
Eibergen-voorzitter A. Scharpert de of- stand weer "recht" getrokken 6-6. In de
ficiële opening verrichtte. Scheidsrech- laatste speelperiode waren het Han
ters de heren Hamerstede, Knoop en te Hazekamp en Arjan Mengerink die
Dames van Dash klaren kwarwei in 45 Vaanholt - het toernooi werd onder aus- Vorden de overwinning bezorgden 7-8.
piciën van de Nederlandse Touwtrekkers De dames van Vorden verloren zaterminuten.
dagavond kansloos met 8-3 van Livo.
Het was afgelopen zaterdag weer raak in Bond gehouden, hielden de touwen Mariet Doornink en Anneke Sikkens
de Sportzaal aan het Jebbink. In de strak in handen. In de jurywagen gaf (2x) scoorden de Vorden doelpunten.
Nationale competitie 3e div. C werd de NTB-official H. Vervelde duidelijke apwedstrijd verspeeld tussen Dash dames licaties daarbij geassisteerd door de
en de damesploeg uit Vaassen met de dames Minie Brouwer en mevrouw Verfraaie naam JUMP. Het was bepaald velde (voor de puntentelling). Tijdwaargeen 'jumping Vaassen'. Dit gold veel nemer was de heer T. Brouwer. In de
meer voor de Vordense dames. Goed A-poule was Vorden - evenals de beide
gemotiveerd en ontspannen traden onze andere toernooien - duidelijk een klasse
dames aan tegen de ploeg waartegen zij apart. Het trok alle concurentie over de
al eerder in het seizoen 2 maal hadden streep en haalde tien punten binnen.
gespeeld. In de competitie te Vaassen: Bekveld wist de race lang vol te houden
3-2 voor Vaassen en in de bekerwedstrijd en werd eervol tweede met acht punten
met dezelfde uitslag maar dan in het met in /.ijn kielzog het team van EHTC
voordeel van Dash. Dus men kende uit Hall-Eerbeek (6 p.). De verdere
elkaar. In de eerste set was het des- uitslagen waren: 4. Bathem 4 p; 5.
ondanks aftasten geblazen. Altijd weer Oostenvijk, Zelhem 2 p; 6. Warken l p.
moet Dash de zenuwen de baas trachten
te worden. Dit lukte in de loop van de
eerste set reeds, zodat met 15-12 werd
gewonnen. In de tweede set gaf Dash
helemaal geen krimp. Zowel aanval als
u
verdediging liepen perfect. Jump had
AANBIEDING • AANBIEDING • AANBIEDING>
geen antwoord en werd naar alle hoek
van het veld gestuurd; eindstand 2e set
15-4. Vanwege het succes kon Dash het
kalmer aan doen, hetgeen fataal kan
zijn, maar zo niet deze keer. Met grote
overtuiging werd het karwei in 3 kwartier geklaard (15-8 in de 3e set) met een
volledige 3-0 zege. Zo rukken de dames
op naar de bovenste helft van de ranglijst (nu een gedeelde 7e plaats). Aanstaande zaterdag in Apeldoorn tegen de
bovenste (Texocl. Dynamo) hoeft Dash
Tegen inlevering van uw
zich niet de vloer te laten aanvegen.

Volleybal

kapotte aansteker

De heren maken een goede beurt.
Maandagavond in de Hanzehal te Zutphen moesten de Vordense heren in het
veld tegen Hansa 2. Deze laatste ploeg
staat in de competitie op de 2e plaats,
terwijl Dash de 4e van onderen bezet.
Ogenschijnlijk dus een peuleschilletje
voor Hansa. Beide ploegen hadden vervangende spelers in het veld moeten
brengen. In de eerste set gaf Dash al
duidelijk zijn bedoelingen te kennen.
Regelmatig stond Dash voor met o.a.
5-2 en 11-9. Niettemin werd de stand
15-11 voor Hansa. Dash proefde een

(geen wegwerp-aanstekers)
Deze aanbieding is geldig tot 1 maart 1979

SIGARENMAGAZIJN

„DE OLDE MEULLE"
Fa. V. d. Wal, Dorpsstraat 9, Vorden
Tel. 1301
< AANBIEDING • AANBIEDING • AANBIEDING

Synthetische en kreukherstellende
artikelen mogen niet of slechts zeer
kort worden gecentrifugeerd. Deze
na het met de handen glad strijken
van vooral kraag en manchetten in
huis te drogen hangen.

Het kan voorkomen, dat in een bepaald kledingstuk elk etiket ontbreekt. Kies dan de meest veilige
weg door dit op de hand te wassen.
Desnoods test u eerst of de kleuren
wasecht zijn aan de hand van een
bijv. uit de zoom genomen stukje
stof. Vermijd elk risiko door het gekleurde kledingstuk in een ruim,
lauw sop te wassen en direkt daarna
in ruim water te spoelen. Vooral
niet in sop of water laten liggen.
Lees ook de gebruiksaanwijzing en
eventuele wastips op de verpakking
van het wasmiddel.

WAS WEETJE 6.
MAG WOL IN DE WASAUTOMAAT?
Dit kan alleen indien in het kledingstuk een etiket met de aanduiding
SUPERWASH-MACHINEWASBAAR voorkomt en de wasautomaat een speciaal wolwasprogramma heeft. Er wordt dan automatisch in ruim sop gewassen. Wol altijd centrifugeren.
WAS WEETJE 7.
NEEM DE MAAT.

WAS WEETJE 1.
•SORTEREN.
De goederen uit de volgeraakte wasmand gaan we eerst sorteren. Daarbij houden we niet alleen de soorten textiel gescheiden, maar ook
moet onderscheid worden gemaakt
tussen wit en gekleurd goed en die
weer onderverdeeld in lichte en
donkergekleurde artikelen. Let
vooral op het etiket met behandelingssymbolen! Dezelfde wijze van
sorteren geldt voor de kledingstukken van synthetische vezels. Deze
bovenkleding, maar ook die van katoenen- of andere fijne stoffen worden tot de fijne was gerekend en
vragen extra aandacht.
Denkt u eraan nieuwe gekleurde
goederen altijd de jttste malen
apart te wassen. De^^Brmaat aan
kleurstof(fen), die i ^^?n de vezel
is gebonden, wordt dan weggewassen, zonder dat andere textiel daardoor kan worden aanoeverfd.
ig^er
WAS WEETJE 2.
LET OP HET ETIKET MET BEHANDELINGSSYMBOLEN!
Gelukkig is er tegenwoordig in vrijwel elk stuk textiel een etiket aangebracht, waarop de samenstelling
van de stof is aangeduid. U kunt
dus zelf zien met welke soort stof
u te doen hebt.
Daarnaast is meestal ook een etiket
met behandelingssymbolen aanwe-

Het is noodzakelijk van wollen- en
ook katoenen tricot kleding vooraf
de maten te noteren, omdat deze na
het centrifugeren weer in model
moeten worden gerekt. Wollen breisels altijd liggend laten drogen, in
huis maar niet bij een warmtebron.
WAS WEETJES.
VEILIG WASSEN.

WAS WEETJE 4.
FIJNE WAS IN DE WASMACHINE
De moderne poedervormige fijnwasmiddelen, bijv. ROBIJN, bevatten
geen bleekmiddelen en zijn daardoor uitstekend geschikt voor de
fijne was. Ze lossen bovendien gemakkelijk op, zijn goed uit te spoelen en lenen zich meestal voor gebruik in een wasautomaat.
Bepaal de keuze van het wasprogramma aan de hand van de soort
textiel en de daarvoor toelaatbare
soptemperatuur. Voor zowel de
synthetische als katoenen en andere fijne kleding geldt, dat met een
geringe trommelbelading moet wor-

STENCILPAPIER

AANBIEDING!!
GRATIS
wegwerpaansteker
of 10% korting
op een nieuwe

WAS WEETJE 5.
VOORZICHTIG MET CEIMTRIFUGEREN.

WAS WEETJE 3.
IS EEN GEKLEURD KLEDINGSTUK ALTIJD WASECHT?

Waterpolo

Programma: Twello: meisjes jun. Voorst
- Dash; Hengelo: dames Ie kl. DVO 2 Dash 2; Vorden: jongens asp. Dash a SVS a; meisjes asp. Dash d - SVS f;
jongens aso. Dash b - DSC; Dash c ÜVC; Apeldoorn: dames 3 div. Texoelean Dynamo 2 - Dash 1; Zutphen:
jongens asp. Hansa c- Dash b; dames 2e
kl. Dash 3 - Wilh. 3; Hansa 4 - Dash 4;
heren 2e kl. Hansa 7 - Dash 4; Vorden:
dames 3e kl. Dash 5 - Bruvoc 4; Dash 6 Wilh. 6; heren prom kl. Dash l - V en K
1; Almen: meisjes jun. Almen - Dash;
heren Ie kl. Dash 2 - DVO 1; Harfsen:
dames Ie klas Dash 2 - Hansa 3; heren
2e kl. Harfsen - Dash 3.

den volstaan. De machine zal automatisch met meer water worden gevuld en een geringere wasbeweging
geven, nodig om kreuken zoveel
mogelijk tegen te gaan.

Deze was 'weetjes heb ik voor een
deel ontleend aan het handige boekje "Veilig Wassen", zoals dat wordt
uitgegeven door de Ver. Textieletikettering voor Was- en Strijkbehandeling. U kunt dit boekje "Veilig
Wassen" bestellen door overmaking
van f 4,20 op gironummer 66 64 02
t.n.v. VTWS, Adriaan Goekooplaan
5, Den Haag, onder vermelding van
"Veilig Wassen".
1

Formaat A4 - 80 grams
Pak a 500 vel
excl. btw

leEMS Nieuwstad 12, Vorden - Telefoon 05752-1404

RADIO-TV-SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP
STATIONSWEG 1

It

- VORDEN - TELEFOON 05752-2577

OOK VOOR U HET JUISTE ADRES
VOOR HI-FI STEREO EN KLEUREN-T.V.

JJIJI
ITT-dealer voor
\t/orden, Lochem

en omgeving

SPECIALE AANBIEDING:

ITT KLEUREN-T.V
66 cm met inschuif bare afstandsbediening
en heliochrom beeldbuis
MODEL 3620

ADVIESPRIJS/2598,ALLEEN BIJ ONS
zolang de voorraad strekt
voor slechts .

1998

EN.. 4 JAAR ECHTE GARANTIE!!

- .

Bij ons in de winkel:
LEGOLAND®
verzamelspeelgoed voor
zakgeldprijsjes

Zandschuiver 607

Stomerij voor Vorden e. o.

Good Clean

Dorpsstraat 8, Vorden
Tel. 05752-2675

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
1'niekf l-dat'-siTvifc

neuw!

645

nieuw!
ƒ7,75

Er zijn weer nieuwe doosjes
verzamelspeelgoed van
LEGOLAND®. We hebben
ze allemaal in de winkel.
Ze zijn niet duur wel
helemaal kompleet.
Kom maar eens kijken om je
verzameling aan te vullen.

Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderijen, borduurwerken,
foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen
passe-partouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en
restaureren van
schilderijen.
Snelle levering.
IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN UIT
DE 18e EN 19e EEUW

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

Ridders met buit
677

f 11,25

Kom eens kijken bij:

BAZAR

Draayer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 2, Vorden - Tel. 05752-2124

Mosselen
tegen gewrichtspijnen

LITORAMA

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

Politie w"w
helikopter

LEGO is elke dag
nieuw en anders

f3,55

van de voetbalvereniging
,,Vorden" op vrijdagavond
16 en zaterdag 17 februari in
het clubgebouw.
Iedereen is welkom.

Vorden - Ridderkerk
Dieren

WAT IS SEATONE?
vlees

SEATONE is een prcul'.
-.iliculus)
De groenlippige mossel komt lui
l
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„DE OLDE MEULLE"

nieuw

Fa. V. D. WAL

" L C C i O c n "l.CdOI.AND/ijn geregistreerde Handelsmerken

Dorpsstraat 9. Vorden

Opgave fotocursus
Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.
GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301
Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Verzekeren
De Rabobank
is altijd in de buurt.

In ons drukke verkeer zijn misverstanden schering
en inslag. Vandaar dat je soms tegen een flinke
schade aankijkt voor je er goed en wel erg in hebt.
Twee dingen zijn dan belangrijk, namelijk
hoe en waar je verzekerd bent. Dat geldt trouwens
niet alleen voor uw autoverzekering, maar voor
al uw verzekeringen. Bij de Rabobank bent u zeker
van een korrekte schade-afhandeling
en een goede.
nazorg. En daar
gaat't om. l
geld en goede raad

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

%

Te koop: l paar noren, maat
46. Kruisdijk 2, tel. 2398.

KW AR K
punten

FOTO
Kerkstraat 1, Vorden - Tel. 05752-1313

„'t Winkeltje tt
A. G. Schurink

Burg. Galleestraat 22, Vorden - Tel. 1877

Speciale aanbieding:
Lamswol

Dames V-hals
pul|f>ver
Normaal 39,75
Nu

"7C

CARNAVAL AANBIEDING
Diverse

damesrokken
maten 361/m 50

ff!

UITZOEKEN

/15,VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

textiel CA modo

/chooldermciA
ra»0h<j,»»tr»»t 1*11367 vorctan

Extra voordelige
aanbiedingen

TRAGTER
Te koop: komplete doka-uitrusting voor ƒ 500,-.
Oude Zutphenseweg 2. Tel.
na 5 uur 05752-1964.

Handgoudreinetten 2 kilo... 149

Te koop: wegens te weinig
stalruimte 14 hoog drachtige 2
jarige stamboek-schapen en
een goed ontwikkeld zeer mak
merrie veulen.
J. van Zeeburg, Het Jebbink
11 of Zutphenseweg 31, Vorden. Tel. 1531.

BAZAR

WEEKENDREKLAME:

JHELWIINK

een echte merk fiets met
stalen BASTA slot en 28
inch wielen, dan nog 5 jr.
garantie op frame en
vork en reeds
vanaf
ƒ 345,is dit fietsplezier verkrijgbaar bij
UW FIETSENSPECIALIST

Bezoekt op vrijdagavond 16
en zaterdag 17 februari de

worden verzocht voor 24 februari a.s. aan te melden bij

UW ZAAK

UNION FIETSEN

SPECIALE AANBIEDING
Op alle
Barbypoppen
en kleding
15% KORTING!
Draayer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 12, Vorden

Geïnteresseerden voor de
FOTO-FILMCURSUS

Tel. 1301

Mooie bloemkool

259

Clementines 20 voor

o9o

Gesneden Rode kool 500 gram

Wij ontvingen zojuist
een pracht kollektie

Leefmee
met je tijd...

vitrages en
overgordijnen

Weekendaanbieding bloemen ^rtl1 bos Tulpen
395

WEEKENDREKLAME
Verschillende soorten:

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Penseetaartjes
WARME BAKKER

Ook alles te leveren op
kamerhoogte en -breedte
Voor 'n minimum aan kosten door ons
vakkundig gemaakt.

je tijd!

van de voetbalver. „Vorden"
in het clubgebouw. Toegang
voor iedereen.

OO

OPLAAT
Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334
RUURLO

BROOD van de
Warme Bakker is brood
waar aandacht aan
besteed wordt.
U proeft het
elke dag weer.

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

BAKT HET VOOR U
P.s. heeft u onze

honing-ontbijtkoek
al geproefd?

HIFI STEREO
KLEUREN T.V.
Vooraan in service en vooraan in techniek
FA.
BREDEVELD
Eigen snelle technische dienst

SABA

^^^^^^^^^^^^^^•^^^••^^•^^^•^^••^•^^^•^•^^••^^^K

Weg naar Laren 56, Zutphen

Telefoon 05750-13813

