Donderdag 25 oktober 1979
41e jaargang nr. 33
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijn! eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Openbare
bibliotheek
Zaterdagavond organiseerde het Vordens Dameskoor een kontaktavond in het
Dorpscentrum, waaraan behalve de organiserende vereniging werd deelgenomen
door Het Brummens Mannenkoor uit Brummen, het dameskoor uit Rheden, de
gemengde zangvereniging "Laus Deo" uit Vierakker en de gemengde zangvereniging uit Heelweg.
Het programma werd geopend met een Sterrennacht" van A. M. Storch en het
optreden van het Vordens Dameskoor fraaie "Alpenlied" van Brunner.
dat onder leiding van dirigent de heer
P. J. M. Rouwen een zestal liederen ten Na de pauze werd de spits afgebeten
gehore gebracht. Geopend werd met door de gemengde zangvereniging
"Jezu rex admirabilis" van Da "Laus Deo" uit Vierakker dat onder
Palestrina, terwijl de slotnummers te leiding van dirigent W. Hermsen Nijenweten de bekende liederen "Zwaluwen" huis een zestal liederen zong. Een
en "Lente-avond" van J. Nauta goed bijzonder lied was toch wel "Op d'eigen
grond" met tekst van Dr. Jos ter
werden gebracht.
Heerdt, die gedurende 1931-1960 in
Hierna was het de beurt aan de chr. Vierakker pastoor was. De kontaktgemengde zangvereniging "Gloria in avond werd besloten met een optreden
Excelsis Deo" uit Heelweg, dat onder van het Brummens Mannenkoor dat
leiding van dirigent B. J. A. Hakstege, onder leiding stond van dirigent A.
een drietal liederen zong waar onder Ruysink. Dit koor zong zeven liederen,
"Die launige Forelle" een variatie op waarbij het slotnummer "Soldatenlied"
Schuberts lied. Het programma voor de van Sj. Djesacher sterk werd gebracht.
pauze werd besloten met een optreden Na afloop van het zangprogramma was
van het Rhedens Dameskoor onder er gelegenheid tot het maken van een
leiding van dirigent de heer Dekker. dansje met medewerking van "The
Gezongen werd onder meer "De Rythm Stars".

Verkoopbeurs
Voorlichtingsavond rommelmarkt werd
energiebesparing
succes
Het plaatselijke F.N. V. orgaan zal, zo is
bekend gemaakt, begin november in ons
Dorpscentrum een voorlichtingsavond
voor de in Vorden woonachtige F.N.V.
leden organiseren over het onderwerp
"Woningisolatie en Energiebesparing".
Hierbij zullen, 70 het /ich laat aanzien,
ook afgevaardigden van Gemeentebestuur en een Woningbouwvereniging
aanwezig zijn.
Dit idee is geboren uit het feit dat er
geruchten de ronde doen om de energieprijsverhogingen te zijner tijd niet meer
in de automatische prijscompensatie op
te nemen. Vandaar dat het F.N.V.
bestuur heeft gemeend dat zij hieromtrent actie moest nemen. Dit bestaat
dan in eerste instantie uit de hierboven
vermelde voorlichtingsavond, die wordt
geleid door de heer Vos namens de
Stichting Voorlichting Energiebesparing
te Apeldoorn. Meer bijzonderheden
hierover in "Contact" van volgende
week.

De Verkoopbeurs/Rommelmarkt, die
vrijdag 19 oktober in de vier zalen
achter de Gereformeerde kerk is
gehouden, is een volledig succes
geworden. Toen zaterdag na het
opruimen de ontvangen gelden werden
geteld, bleek de opbrengst ƒ 3854,80 te
zijn. De gelden /uilen door de Anti
Rente Klub ( A R K ) van de Gereformeerde kerk worden benut voor een
extra aflossing van de hypothecaire
schuld van de kerk. Bovendien kon na
afloop van deze Verkoopbeurs een
behoorlijke partij in /eer goede staat
zijnde kleding worden geselecteerd ten
behoeve van de reformatorische
Crhistcncn in Hongarije, waarmee
Gereformeerd Vorden al enige tijd
contact heeft en waarvoor op de vrijdag
vóór de oogstzondag 11 november
wederom een inzamelingsactie wordt
gehouden. Het ligt in de bedoeling dat
enkele gemeenteleden op 16 november
weer naar Hongarije vertrekken.

Taakstelling raadscommissie
voor openbaarheid en
openheid van bestuur
opnieuw aan de orde
In een van de laatste raadsvergaderingen besloot de raad van Vorden met zeven
stemmen voor en vijf tegen in te stemmen met het nagaan door de raadseommissie
voor openbaarheid en openheid van bestuur, of het reglement van Orde van de
vergaderingen van de raad aanpassing behoeft ten aanzien van enkel het punt van
openheid en openbaarheid.
Tevens kwam de vraag aan de orde of de
commissie ad hoc zich ook bezig dient te
houden met de vraag of en zo ja welke
regels gesteld kunnen worden ten
aanzien van de uitspraak van burgers in
het algemeen. Het college stelde niet te
gedetailleerd op de zaak in te gaan,
maar enkel te bekijken hoe de richtlijnen kunnen worden geformuleerd.
Omdat bij hoofdelijke stemming over
dit punt de stemmen staakten, zal één en
ander in de raadsvergadering van
dinsdag 30 oktober opnieuw aan de
orde komen. Staken de stemmen
opnieuw dan wordt het voorstel geacht
niet te zijn aangenomen.

fraktievoorzitter van de VVD in de raad
van Vorden. Mevrouw Bogaards zal
indien de raad haar fiat geeft worden
benoemd in de raadscommissie voor
sport, cultuur, sportraad, recreatieschap "De Graafschap", Stichting
Openbare Bibliotheek en leeszaal en de
raadscommissie ad hoc voor openheid
en openbaarheid van bestuur en als
plaatsvervangend lid van de commissie
voor georganiseerd overleg. Tevens
wordt de raad voorgesteld om de heer J.
Bosch te benoemen als lid van het
Gewest Midden Yssel en de heer van
Tilburg als plaatsvervangend lid.

Tevens zal in deze raadsvergadering
worden voorgesteld om de heer H.
Tjoonk te benoemen in de raadscommissie voor Algemeen Bestuur,
commissie komplan, commissie voor
georganiseerd overleg en als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
W.O.G., Vriga en Destruktiekring Oost
Gelderland. De heer Tjoonk zal
namelijk in de toekomst optreden als

De raad zal dinsdag 30 oktober tevens
worden voorgesteld het bestemmingsplan "Vorden 1979" no. l vast te
stellen. Dit impliceert tevens dat de
firma Bargeman aan de Ruurloseweg
mag uitbreiden. De vestiging van het
aannemersbedrijf Bargeman in de
Wildenborch is namelijk opgeheven en
thans ondergebracht bij de vestiging aan
de Ruurloseweg.

Voor merkspeelgoed

Volwassen romans: Francis D - Doodgeverfd; Gilman D - Een erepalm voor
Mrs. Pollifax; Gray M - Na de nacht het
uw speelgoedspeciaalzaak
leven; Havank - De schaduw grijpt in;
Havank - De zwarte Pontifex; Hewison
R - De keet; Jansen B - De /anger, niet
het lied; Konsalik
Het huis der
verloren harten; Kortooms T - De kleine
emigratie; Mc. Clurc - Slang; Mac.
Donald R - De instantvijand; Polet S Mannekino; Reve G. K. v. h. - Vier
wintervertcllingen; West M - Proteus;
Wetering J. v.d. - Het werkbezoek;
Sinds 15 oktober is in de bibliotheekZvonnik L - Dui/end jaar Thomas.
galerie werk te bezichtigen van de
Vordenaar
Willem Olthof.
Hij
Volwassen studiehoeken: Schneider M exposeert verschillend werk. Zoals:
De ncrderlandse krant 1618-1978;
stillevens, heidegezicht, laantje en
Riessen H. v. - Mondigheid en machten;
natuurlijk portretten. Ook hangen er
Advieslijst boeken voor peuters en
enkele getekende portretten van mensen
kleuters; Rhcncn J. v. - Prisma huisuit zijn omgeving. Wie er belangstelling
dierengids; Bree K de - Strips; Hellinga
voor heeft om zichzelf of een ander te
G - Drie theaterstukken; Boogaard G laten tekenen kan hiervoor contact met
En toch...; Josselin de Jong P. E. de exposant opnemen. Een aantal van
Contact der continenten; Landendokude geëxposeerde schilderijen zijn te
mentatie - Bra/ilic; Landendokumenkoop. Men kan nog terecht op de galerie
tatie - Nepal; Landendokumentatie tot en met 9 november a.s.
Turkije.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KOERSELMAN

Expositie Galerie

Jeugdleesboeken: Alexander L - De
buitengewonde
belevissen
van
Sebastiaan; Bromberg F
Wereldje
Wout; Gallico P - Het muisje zonder
staart; Ligthart J - Het boek van Ot en
Sien; Vernc J - De kinderen van kapitein
Grant.
Jeugdstudieboeken: Bouhuis M - De
klepel of de klok; Helden M. v. - Wij
zijn rijk; Hoffman H - Piet de Smeerpoets; Greenway K. - Bij het venster.

Vrijdag 26 oktober en zaterdag 27
oktober geeft de Vordense muziekvereniging "Concordia" ter gelegenheid van
het 110 jarig bestaan een jubileumuitvoering in het Dorpscentrum. Voor
de pauze wordt door het korps onder
leiding van de heer Wendt een concert
gegeven, waarna de drumband onder
leiding van de heer P. Papperse zal
optreden. Na de pauze zal de toneelvereniging "Vordens Toneel" het
blijspel "Zilveruitjes en augurken"
opvoeren. De receptie ter gelegenheid
Kleurplaat en kruiswoordpuzzel voor de van het 110 jarig bestaan vond reeds
jeugd.
begin oktober plaats.
De
kinderen
die
i.v.m.
de
kinderboekenweek een kleurplaat of
kruiswoordpuzzel mee naar huis
genomen hebben, kunnen deze nog
inleveren bij de bibliotheek vóór l
november a.s. Wat de kruiswoordpuzzel betreft: er is geen keuzelijst; lees een De voetbalvereniging "Vorden" belegt
boek wat je nog nooit gelezen hebt en op maandagavond 29 oktober een
vul daarna het formulier in. Onder de ledenvergadering. Onder andere komen
goede inzendingen worden enkele de jaarverslagen van de sekretaris en
penningmeester aan de orde.
boeken verloot.

Jaarvergadering
v.v. Vorden

Gemeentemeuws
gemeente
stuks). Scherpe voorwerpen, glas e.d.
dienen van extra vóórverpakking te
worden voorzien. Lang tuinvuil dat niet
in gemeentezakken past mag afzonderlijk worden aangeboden. Grof huisvuil
mag afzonderlijk bij het vuilnis worden
Openbare raadsvergadering 30 oktober gezet, voorzover dat te groot is voor de
zakken. Huis- of tuinvuil los, in doosjes
a.s.
In de raadsvergadering van 30 oktober verpakt o.d. wordt dus niet door de
a.s. zullen de volgende agendapunten ophaaldienst meegenomen.
aan de orde komen.
b. Bedrijfsvuil.
- Beëindiging van het nieuw toege- Van de tot heden geldende regeling om
laten raadslid mevrouw mr. J. C. W. ook de afvoer van bedrijfsvuil via de
gemeente te laten iplaatsvinden is weinig
Boogaards;
- Aanwijzen leden c.q. vertegenwoor- gebruik gemaakt. Deze mogelijkheid
digers in commissies, instellingen vervalt daarom met ingang van l
januari 1980. Afvoeren van dat soort
etc;
- Taakstelling raadscommissie voor vuil dient daarna dus door ieders eigen
openbaarheid en openheid van zorg, b.v. via een transport- of
containerbedrij f te geschieden. Desgebestuur;
- Wijziging "Verordening op de Win- wenst kunnen over deze methodes op
het bureau gemeentewerken nadere adkelsluitingswet 1976, nr. l";
- Vaststelling
bestemmingsplan viezen worden verkregen.
"Vorden 1979, nr. l";
- Verkoop van twee bouwterreinen in c. Het storten van vuilnis.
het bestemmingsplan "Brinkerhof Bedrijfsvuil of grotere hoeveelheden
1973, nr. 2" voor particuliere wo- ander vuil kunnen ook rechtstreeks
ningbouw;
door eigen zorg worden afgevoerd naar
- Aanbieding
ontwerp-gemeentebe- de stortplaats "Armhoede" te Lochem.
groting van het grondbedrijf voor Het storttarief bedraagt ƒ 6,25 per m 3
het jaar 1980;
niet samengedrukt vuilnis. Geringe
- Verdaging beslissing op beroep- hoeveelheden huis- en tuinvuil kunnen
schrift tegen weigering bouwver- gratis worden gestort. Chemisch afval
gunning van G. J. Rossel.
of vuilnis dat lucht- of bodemverontreiniging kan veroorzaken mag niet
De raadsvergadering begint om 19.30 worden gebracht. De openingstijden
uur en is voor een ieder toegankelijk.
van de stortplaats zijn: maandag t/m
vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur en van
Afvoer en storten van vuilnis.
13.00 uur tot 16.30 uur. 's Zaterdags
Daar regelmatig vragen worden gesteld idem doch sluitingstijd om 16.00 uur.
over bovengenoemd onderwerp volgen
hierna de voorwaarden die daarvoor op Het storten van vuilnis is alleen
mogelijk na afgifte van bonnen, welke
het ogenblik gelden.
a. Het ophalen en aanbieden van vooraf op het gemeentehuis gekocht
moeten worden. Het gemeentehuis is
huisvuil.
In de gehele gemeente Vorden wordt alleen 's ochtends geopend van 8.00huisvuil opgehaald
van percelen, 12.30 uur en vrijdags bovendien van
gelegen langs openbare verharde wegen. 13.30-17.00 uur. Nadere inlichtingen
In het dorp Vorden en op de Kranen- over het storten van vuilnis op de
burg op donderdag en in het Buiten- genoemde stortplaats kunnen worden
gebied op dinsdag om de veertien verkregen op het bureau gemeentewerken Lochem, tel. 05730-1141.
dagen.
Voor de gehele ophaaldienst geldt dat
het huisvuil moet worden verpakt in
plastic zakken met gemeente-opdruk, De genoemde stortbonnen zijn zowel op
welke bij diverse winkeliers in de het gemeentehuis van Vorden als op het
gemeente verkrijgbaar zijn (ƒ 8,- per 20 gemeentehuis van Lochem verkrijgbaar.
Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Openbare raadsvergadering op dinsdag 30 oktober 1979;
2. Afvoer en storten van huisvuil.

Jubileumuitvoering
muziekvereniging
"concordia"

Industriebonden
N.V.V. en N.K.V.
gaan samen.
In juli van dit jaar werd het startschot
gegeven tot de vorming van de grootste
vakbond van Nederland: de Industriebond F.N.V. Vakbonden met een
verschillende historie besloten een
federatie aan te gaan met een fusie tot
doel. Meer dan 300.000 vakbondsleden
sloten zich aaneen, omdat zij in de
bundeling van krachten de beste manier
zien om de belangen van de werknemers
in de industrie te behartigen.
Met het besluit om een nieuwe grote
bond op te richten is de kous niet af. De
organisaties waaruit de Industriebond
F.N.V. is opgebouwd moesten worden
opgeheven en een integratieproces op
gang gebracht: aan de top en aan de
basis. In "Contact" van volgende week
zullen wij bekend maken waar één en V
ander voor afdeling Vorden van de
Industriebonden gestalte zal krijgen in
de oprichtingsvergadering.
Voor werknemers in de industrie die
zich nog niet bij de grootste bond
hebben aangesloten is wellicht dit het
moment.

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
; ^an afspraken is het kantoor te Hengelo
l bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
105753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

^Kerkdiensten!
HERVORMDE KERK VORDEN
28 oktober 10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink, Dienst van Schrift en Tafel.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. C. R. de Jong, Ruurlo.
GEREFORMEERDE KL.RK V O R D E N
10.00 uur Ds. J. R. /ijlstra, bediening
H.A; 19.00 uur Ds. J. R. /ijlstra,
bediening H.A. en dankzegging.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.
R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: voor en na iedere dienst in
de pastorie te Vorden.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
v. Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 u u r . Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende
konsulten
bij
de
dienstdoende huisarts van 9.00-9.15
uur.
Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NA( l M
DIENSTEN DIERENARTS1 N
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.
WEEKENDDIENST TANDARTS! N
R. Mulder-Griffioen, Doetinchem, tel.
08340-23145;
J.
H.
Hagedoorn,
Lochem, tel. 05730-1483. Spoedgevallen
11.30-12.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand oktober: Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen tussen 8
en 9 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.
OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
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.
STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij^av,,
POLITIE 18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455 voorlezen van 14.00-14.30 uur.
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ZUTPHEN
/ • BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR
• RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAALS

ERMARKTEN B.V.

• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse
groente en fruit
• Snijbloemen
en potplanten
2 X per weeft
van veiling
Aalsmeer
• Keus u/f a//e
merken voor
<,
prettig lage
4
prijs
• Ster/c /n vers
/

>"

HERSCHI
GOU

DIEPVRIES

BRAAD
KUIKENS

literfles
van 79

Haas- of
ribkarbonade

VOOR

Biefstuk tartaar..

gewicht 950 gram

500 gram

NU
3 STUKS

Borstlappen
heel kilo

van 13,95

525

898

9901
Sausijzen

698

Soepvlees

275

heel kilo

250 gram

VOOR
Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober

Schouderkarbonade
heel kilo

WAT EEN PRIJS!!

BONDUELLE

DOPERWTEN

WITTE REUS

zeer fijn,
1 literblik
van

169 VOOR

Dengerink

Hamworst

120 Boeren

150 gram

ZEEPPOEDER

leverworst

koffer 2 kilo
geen 475
of 398

125

MAAR NU

5981
238

1201

KATENSPECK
100 gram

UNO* ji UNOX
Uit onze kaashoek!

Magere yoghurt on ;
pak T liter NU

GROENTE- EN VLEESAANBIEDINGEN GELDIG
T/M ZATERDAG

TOMATENSOEP

Reclames geldig van
25 t/m 31 oktober 1979

4 bordenblik geen 155 of 125 MAAR

Goudse kaas
v.v. jong,

Mona

heel kilo
slechts

0,5 liter
van 150 voor

Dessertvla

OO ZZ

1351

SPAANSE MANDARIJNEN
NIEUWE OOGST - GRATIS PROEVEN
30-22 of 16 stuks voor

Saroma

Grolsch
bier
pullen,

Instantpudding

pak geen 59 of 49, maar nu

krat 20 fles, deze week

Strooigoed
11 n
zak 250 gram, van 125 voor l l U
<OO

i

Choc. sprenkeltjes

i«

pak van 179 voor

l OU

Negerzoenen
i qc
pak 10 stuks, van 149 voor l UU
' DROGISTERIJ -COSMETICA

%

2 tubes, van 325 voor

loilofUlay

flacon 1 50 c.c.,
geen 795 of 575 maar

fc

BOS GROTE BOL CHRYSANTEN

Chivers

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

Witte peper
blik 50 gram

198

85

grote flacon, 500 gram,
van 239 voor

189

95

SOcTgram,
gratis gesneden, NU

165

Koopmans zelfrijzend

Bakmeel

pak 500 gram, van 120 voor

Raket transportwagen

89

Sneeuwster

met advocaat en slagroom,
van 525 NU voor

QQC
OiJÜ

toilet air
onc Peli
2 geuren,

125

2 kiio WINTERWORTELEN
+ H. EXPORT UIEN

Bols

179
1495

475

125 i

Bols

JONGE JENEVER

NON-FOOD

M.S. TOY, van T295 voor
OSIü
l W
SHERRY/WIJN/BORREL/BIER of COGNAC-

GLAZEN
nu van 195 voor

Old Englishmarmelade
pot van 325 voor

NON-FOOD

Colgate fluor tandpasta 91 R

10 stuks

Palmolive of Cadum
toiletzeep pak 3 stuks 1 39

Theebiskwie

i no

FORSE RODE GRAPE-FRUITS
diverse soorten + gratis chrysal

Ten Doesschate

Uw

169

blik 220gram, van 229 nu voor l öU

blik 570 gram, van 98 voor

en

1kilo

Pink zalm

Yapo ananas

pak 200 gram, van 69 voor

diverse soorten,
geen 245 of 215, maar

HARDE EXPORT SPRUITEN

Dreft afwas

grote flacon, 600 gram, NU

Mini Koetjesrenen

baal 24 stuks, van 259 voor

1272

Calvé
vleessauzen

350 i
128 i
350 i

1 literfles,
+ +r*\
geen 1 295 maar! 1 1«|
deze week
1 IUU

Bessenjenever of
kersenbrandewijn
1 liter NU

1 UüU

bus geen 239 of 198 maar NU

Tabouret

inklapbaar,
bruin onderstel, van 1995 voor

Coppelstock

Bols

Jonge jenever
1 literTles,
van 1195 voor

1 f|Cf|
1 UÜU

Advocaat

fles van 625 voor

ccn
UÜU

l

Ik heb een ... broertje erbij gekregen. Zijn naam is
ERIK

BERT KULSDOM
en
LIANNE AGTERBERG

Zijn gelukkige ouders zijn
Willem en Wilma
Oldenhave

Kerkelijke bevestiging om 14.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door
ds. J. Ribbink uit Zelhem.

7251 RA Vorden
16 oktober 1979
Spiekerweg 6

Gelegenheid tot gelukwensen tijdens de receptie op
vrijdag 26 oktober a.s. van 16.30 tot 18.00 uur in zaal
,,De Herberg", Dorpsstraat lOa te Vorden.

Iedereen die onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt, willen wij
vriendelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
kado's.

Inplaats van kaarten

Om 11.45 uur geven wij elkaar het jawoord in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.
Vorden, Wilmerinkweg 3
Warnsveld, Lochemseweg 16
Ons nieuwe adres, waar een ieder van harte welkom
is: Potgieterstraat 22, 7204 CZ Zutphen

Heden werd toch nog onverwacht uit ons midden
weggenomen, onze lieve broer, zwager en oom

in de gezegende ouderdom van 89 jaar.
Lochem:

B. Leusink-Assink

Barchem:

G. J. Vruggink

Vorden, 18 oktober 1979
Mosselseweg 18

Heden overleed mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader en grootvader

't WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET"
A. G. Schurink, Burg. Ga leéstraat 22, Vorden
telefoon 1877

Mogen wij iedereen hartelijk danken die met de
opening van onze zaak zoveel belangstelling hebben
getoond.
Familie van Lochem
en medewerkers

Griepvaccinatie
DINSDAGAVOND 6 NOV. EN
MAANDAGAVOND 12 NOV.

Algemene kennisgeving

Te koop: Winterfan stoofperen. G. J. Rossel, Deldenseweg 6, Vorden, tel. 1439
FRUITVERKOOP
Cox Orange
Goudreinetten
Golden Delicious
Lobo
Kar m i j n

Hand- en stoof peren
Elke zaterdag van 9-12 uur.

op de leeftijd van 71 jaar.

Leiderdorp:

D. C. Jansen-van Soest

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

open
vrijdag S. november a.s.
van 15.3O tot 2O.OO uur.

Ziekenfondspatiënten met chronische hart- of longziekten, alsmede suikerpatiënten kunnen op vertoon
van hun ziekenfondskaart gratis gevaccineerd wor-

uw/ aanwezigheid bij de
openstelling van ons nieuw/e

den.

kantoor zal zeer op prijs
worden gesteld.

cods woord houdt stand
in eeuwigheid

G. H. Bos-Jansen
H. L. Bos
Karin en Dorien
H. P. Pieterman-Jansen
F. J. Pieterman
Erik, Lidia, Elsbet

Woudenberg:

M. J. Jansen

Vorden:

J. H. Jansen

Nijmegen:

H. C. Jansen

Vorden, 19 oktober 1979
Mispelkampdijk 24

Lees Zijn Woord, bestudeer het, ove*peins het en gehoorzaam het.
Wilt u samen met ons de bijbel bestuderen, dan bent
u iedere woensdagavond om 19.30 uur welkom.
FAM. A. POSTMA, Ruurloseweg 6, Vorden

ANTIEKBEURS

De begrafenis heeft 24 oktober plaatsgehad.

Uit ons midden werd op de leeftijd van 71 jaar weggenomen onze oud-predikant

De wijze waarop hij vanaf 2 februari 1941 tot l mei
1973 als predikant in onze gemeente werkzaam was,
stemt ons tot dankbare herinnering.
Namens de Hervormde gemeente
te Vorden,
de Kerkeraad
Vorden, 19 oktober 1979

Met verslagenheid vernamen wij dat van ons is heengegaan
Ds. J. H. JANSEN
Zijn beminnelijke persoonlijkheid heeft in ons huis
een onuitwisbare indruk nagelaten.
Bewoners, bestuur en personeel van
,,De Wehme"

HUITINK

Ruurloseweg 60, Vorden

Fijne ribcordblouson f 102,50.

JOHANNES HERMANUS JANSEN
em. predikant

Vorden:

Vorden, 19 oktober 1979

Kombi neert blits met een
grof gebreide p.ullover f 33.50

van 19.OO tot 2O.OO uur.

a.s. zondag in hotel
Bakker te Vorden

architektenburo de wijs b.v.
st. michielsstraat S
7255 ap Hengelo Cgld.)

tel. O5753 -1375

Aanvang 11.30 uur

Voor veilig en prettig werken . . .

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

Chintzjacket met leuke
tricot sjaal kraag
en dito manchetten f 110,-.

Vorden, oktober 1979

Kosten f 20,— per persoon.

Hengelo (G):

ROZIJNENBOLLEN
(groot)

De crematie zal plaats hebben donderdag 25 oktober
om 13.00 uur in aula l van het crematorium te Dieren.
De overledene ligt opgebaard in het rouwcentrum aan
Het Jebbink 4 te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren aldaar woensdagavond
24 oktober van 20.00 tot 20.30 uur en na de crematie
in de koffiekamer van het crematorium.

Condoleance-adres: Fam. Leusink
Albert Hahnweg 168 7242 EM Lochem

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

Weekendreklame:

Vorden, 21 oktober 1979
Nieuwstad 10

De 3 plaatselijke huisartsen geven wederom gelegenjeid tot inenting tegen griep op:

De begrafenis heeft 22 oktober op de Algemene
Begraafplaats te Vorden plaats gehad.

Te koop: 80 are gras.
G. J. Beek, Het Hoge 61,
Vorden

H. H. Eckhardt-Smit
Peter en Coby
Joep en Jopie
Mieke en Joe
Ferdy en Erica
Rob en Annie
en kleinkinderen

GERRIT JAN ASSINK
weduwnaar van H. Camperman

Te koop: 95 are bladkool.
Briefjes inleveren voor zaterdag 27 oktober om 12.00 uur.
G. Schurink, Enzerinckweg
10, Vorden

Te koop: jonge patrijs leghorn-hennen tegen de leg.
D. Lettink, Lieferinkweg l,
Vorden

op de leeftijd van 65 jaar.

i

neven en nichten

Ook in de herfst kunnen er
nog goede fietsdagen zijn.
Neem dan een FONGERS
toer-, sport-, trim- of racefiets
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Heden overleed geheel onverwacht mijn lieve en
zorgzame man, onze lieve vader en opa

leveren hun vrijgezellentijd in op vrijdag 2 november a.s.

DOKTER STERRINGA
is van 29 oktober
t/m 4 november
AFWEZIG

Te koop: z.g.a.n. kinderwagen, slechts 6 maanden gebruikt. En bruine rieten wieg
met zwenkwielen.
Te bevragen tel. 05752-1828

Vorden, 19 oktober 1979

TOON WENNEKER
en
MARJAN TE WINKEL

Vorden, oktober 1979
De Stroet 9

Gevraagd:
huishoudelijke
hulp voor l ochtend of middag per week.
Dr. Staringstraat 14, Vorden

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.
Bestuur en personeel
school „Het Hoge"

THEODORUS ECKHARDT
echtgenoot van H. H. Smit

Jan Willem en Lia
Wennekervan der Zande

Verloren: luierzak met sieraden van persoonlijke waarde.
Beloning ƒ 100,-. Bel tel. nr.
040-515792

J. H. JANSEN
em. predikant

hebben het genoegen u kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op
vrijdag 26 oktober 1979 om 11.45 uur in
het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Zij en ik'zijn daar zeer blij
mee
Elke Oldenhave

Voor patiënten wier achternaam begint met de letter A
t/m K neemt waar: dr. Vaneker, Zutphenseweg 62, telefoon 2432
Voor patiënten wier achternaam begint met de letter L
t/m Z neemt waar: dr. van
Tongeren, Christinalaan 18,
telefoon 1678

Heden overleed onze ere-voorzitter, de heer

De vraag naar tandheelkundige verzorging is de
laatste jaren aanmerkelijk toegenomen.
We zijn dan ook verheugd over de komst van onze
nieuwe kollega-tandarts, de heer Houtman.

Sdchs-Dolmcm
kettingzagen

Een en ander heeft tot gevolg dat we het werk moeten
verdelen. We zullen een aantal van u verzoeken zich
in het vervolg tot tandarts Houtman te wenden.
We hopen hierbij op uw medewerking. De heer en
mevrouw Houtman heten we van harte welkom in
Vorden.
N. J. EDENS
W. F. HACCOU

Gevestigd:

W. A. HOUTMAN, tandarts
De Steege 41 7251 CL Vorden
telefoon 05752-2253
Behandeling volgens afspraak

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden, telefoon 05752-1261

*%&ffi\

Calvé-deBetuwe

extra voordelta

&A

<%s

Supermarkt Oonfc,
J

J

Smidsstraat2* ~ ~

25 okt 1979 Tweede blad CONTACT
ledere woensdagmiddag

alle coupons
voor
halve prijs

Met de winter voor de deur presenteren wij u een grote
kollektie

DEKENS

SchrÖdcr bij de kerk
1
'engelo (G.)
*

alle maten, vele dessins, zuiver wol, draion o.a. AaBó,
van Wijk, Didas

. . .

GAS

DONSDEKBEDDEN

flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks

diverse kwaliteiten, 65% dons - 15% dons en synthetisch
in de maten 140x200 - 200x200 - 240x200

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

DEKBEDOVERTREKKEN
ook in alle maten

SPREIEN
groot assortiment, vele kleuren

HOOFDKUSSENS,

Te koop: i.p.st. HanomagHenschel bestelbus, verl. model b.j. 1974, diesel, km-stand
130.000 zeer geschikt om om te
bouwen voor kampeerwagen.
Telefoon 05735-1361 na 18.00
uur 2081

MATRASSEN

U bent uitgeslapen met ons beddegoed

Wooncentrum

SU PERBEN ZIN E

Op vrijdag 26 oktober a.s. om ± 19.00 uur
komt Torn Mulder (Klaas Vaak) met zijn neefje Casper naar
Jeans-shop Derksen, Spalstraat 32/Michielstraat, Hengelo,
ter gelegenheid van de heropening.
Met 10 mensen uit het publiek zal het spelletje van de radio worden gespeeld,
waarmee u Lois jeans, jackets, shirts
en zelfs een komplete Lois garderobe kunt winnen.

de laagste prijs
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Zondag 28 oktober organ seert „Exokan" een

Ruurlo

Maak kans op een komplete Lois garderobe en kom naar:

JEANS-SHOP DERKSEN

VOGEL- EN
KLEINDIERENMARKT

SPALSTRAAT 32/MICHIELSTRAAT HENGELO

in dorpshuis
„De Horst"
te Keyenborg
Vrije inbreng, aanv. 10 uur

Goedkoop stencilpapier

GEVRAAGD:

PRODUKTIEMEDEWERKERS

PAARDRIJDEN

500 vel A4.

Stoeterij
,,De Hessenkamp"
Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737

zondag 28 oktober

voor onze zagerij.

excl. btw

Afwisselend wei k met een goed loon.

Drukkerij WEEVERS B.V.

Sollicitaties aan:

Nieuwstad 12, Vorden

HOUTHANDEL

Te huur gevraagd: stalling
voor aanhangwagen.
Telefoon 05752-2679

B. H. WESSELIIMK EN ZN. B.V.
Ruurlo, telefoon 05735-1395
Voor de a.s. winter nu een

DE
"VELDT)0EK"

nieuwe mantel
kopen bij:

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

LEMON
FIVE
Hengelo G ld. telefoon O5753-I461

Oafé.Reataurant

dc
nostalgiezaah
van de
achterhoek

't Wapen
van 't Medler

tussen Doetinchrm en RUU
Vcldhockseweg nOJ7J6-49Z

ZUTPHENSEWEG 29

VORDEN TEL 05752-1971

Medler

Discount Centrum

-

Tel. 6634

Ruurlo

Wim Polman
levert Weston tapijt precies
op maat en zonder verlies

't is herfst, de dagen en nachten worden kouder. Zorg dat uzelf niet koud ligt . . .

Wij hebben voor u een pracht kollektie dekens
1- en 2-persoons, zowel in wol als draion
Heeft u belangstelling voor een DEKBED? Nou dan bent u bij ons aan het juiste adres.

zeer grote keuze in: gcmzedonzeti, eendedonzen, synthetische,

wollen en kameelharen dekbedden.
Grote hoeveelheid prachtige overtrekken met bijpassende hoeslakens
Kamerbreed tapijt vanaf 49,- per meter, gratis gelegd.
(Indien u zelf haalt en legt 20% korting)
Deze week:

al vanaf 5,- per meter - grote serie voor 7,- per meter. Wees erbij!!!

STOFFENBOETIEK

Jeans tinneroy
broeken
pracht kwaliteit
Normaal 79,- bij ons voor

Blouses
modische kleuren, modisch wijd
model, geruwde katoen
Iets moois, per stuk
*^f •

Dorpsstraat 29 - Tel.

De nieuwste stoffen
de nieuwste patronen
ritsen, garen etc.
te veel om op te noemen!
TOT ZIENS!

-1361

signatuur van
beter woonkomfort
Vorden - Dorpsstraat 22 - 05752-1314
Warnsveld - Rijksstraatweg 108 - 05750-1 73.32

CONIFEREN, HEIDE,
VRUCHTSTRUIKEN,
VASTE PLANTEN, HEESTERS, BOMEN
E:\KLIMPLANTEN. Alles in diverse soorten
en rechtstreeks van de k wekerij.

BOOMKWEKERIJEN

M. G. SPIEGELENBERG

Keef t voor U
uit voorraad leverbaar:

Ruurloseweg 26, Vorden - TELEFOON 05752-1464

Particulierenverkoop alleen op VRIJDAG EN ZATERDAG

Maak zelf

Occasion?

We gaan ons steeds meer richten op het

dubbele beglazing

RUSTIEKE EIKEN MEUBEL

met aluminium
profielen en glas

Uitvoering:

van

GELOOGD IN DE WAS/GELOOGD MATLAK

Hubo Dolphijn

Daarin brengen we:

BANKSTELLEN, KASTEN EN KLEINMEU
BELEN, EETKAMERAMEUBLEMENTEN

Barchemseweg 13, Ruurlo, telefoon 05735-1368

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOP EN
£. J 39 V volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100. 000 km.
TOYOTA Corona 2000 De Luxe
1978
TOYOTA Cressida De Luxe
1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupél 976/77
TOYOTA Corolla 1200E
1978
TOYOTA Corolla 30 De Luxe
1977
FORD Taunus 1600 L Kombi
1976
VOLKSWAGEN 1600 Variant
1971
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd
1976
SIMCA 1307 GLS
1976
OPEL Ascona 16S
1978
FORD Granada 6 cylinder
1974
TOYOTA Starlet 5 Speed
1978
YOYOTA Carina 2 stuks
1978
Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wenting

TOYOTA TOYOTA TOYOT TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA lO^OTA «

h TOYOTA TOYOTA TOYOT TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA M

OYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA)

Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256
£rkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
OYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOT

c Ook modellen naar eigen ontwerp kunnen in de fabriek
gemaakt worden.

BIJENHOFfe Fijnhout Bewerking

Voor de dames do -het-zelvers hebben we leuke
en vlotte

VORDEN

05735-1426
Specialisten met aandacht
voor u
AUTOBEDRIJF

Ruurlo, Stationsstraat 1**

Tel. 05752-1216

tooooooooooooooooci

00000000-

stofjes

Modecentrum Teunissen
Ruurlo brengt een grote en modieuze kollektie

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.
- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijdartikelen
Tegen kontante betaling

wintermantels
coats en japonnen

CONFECTIE EN MODE

179,00
185,00
Jaugdige mantels vanaf
85,00
JcRks en coats vanaf
Bont en suède Jasjes v.a. 159,00
Japonnen en pakjes v a 59,00
39,00
vanaf
19,50
vanaf
.....................

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo (G)
Telefoon 05753-1637

MCHliGlS klassiek, t/m maat 50 vanaf .
ZUTPHENSEWEG 29 -

- TEL. 05752-1971

Grote opruiming van antiek
uit de vorige eeuw

Pullovers, sweaters etc,

uw eigen
naambord?

26 oktober t/m 10 november aangeboden
met kortingen van 20 tot SO%

antiek

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

Een belangrijke kollektie meubilair en gebruiksvoorwerpen uit de 19e eeuw wordt van

óók een kant-en-klaarservice van

Ruurlo

Zutphenseweg 57-59 Eefde (Rijksweg Zutphen-Deventer tussen Eefde en Gorssel) - Telefoon 05750-17983

nieuwe
sleutel?

in modieuze kleuren

Modecentrum

Hoeve Enkzlcht

BEL DAN

TEGER

Industrieweg 2,
Openingstijden: van 9—21 uur / 13—17 uur
Vrijdags van 19—21 uur koopavond
Zaterdags van 10—12 en van 13—16 uur

aaan

Gratis heerlijk kopje koffie
Vrijdags koopavond - Woensdagmiddag open - Maandags gesloten

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBOOBQ l

Citroen Ruesink Ruurlo
Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11
(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

...19761977
Citroen CX 2200 D
.1977
Citroen CX Pallas 2400
Citroen CX 2000 super
1977
Citroen CX 2000 S met LPG 1976
Citroen 2000 S
1975
Citroen GSX 2 met sdiuifdak

1978

Citroen GS Pallas
1978
Citroen GS Club Break1974-1978
Citroen GS Club.. 1973 t/m 1977
Citroen G Special
19771978
Citroen CX 2200 D Break. .1977

Citroen G Special Break 1977-78
Citroen LN
19771978
Citroen CX 2500 D Break... 1978
Citroen Ami 8 Break
1976
Citroen Dyane 6
1976
Citroen 2ÓV6
19771978
Cjtroën2CV4
1975 t/m 1977
Citroen Visa Super, demo. .1979
Alfa Romeo LPG
1975
Alfa Romeo Alfetta 1.8.... 1976
Opel Ascona 16
1977

Honda Civic
1975
Austin Allegro
1976
BMW 528
1977
BMW 518
1976
Fiat 131 1600cc met LPG.. 1978
Mitsubishi 1200 Lancer... .1977
Renault 6
1975
Simca 1100 LS
1976
Simca 1307 GLS
1976
Simca 1100 GLS. .1974

Toyota Carina 1600 de Luxe
met LPG
1978
Toyota Corolla
1977
VW Passat met LPG 1975
V W Passat Stationcar LPG 1978
Mazda 1000.
.1975

Speciale aanbieding: RANGE ROVER 1977

Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350 400 500 kg.
In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

i

Automobielbedrijf A. Ruesink Ruurlo
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11

Telefoon 05735 - 1753 - 2004

Grijp uw kans
in onze grandioze
verbouwingsopruiming
van donderdag 25 oktober
t/m zaterdag 17 november
De prijzen die nu op onze prijskaartjes staan, brengen iedereen in een opgeruimde stemming. Kom ze maar
eens vlug bekijken en grijp uw kans voor het te laat is.
WANDMEUBEL

ZWAAR MASSIEF EIKEN BANKSTEL

zwart essen, 2,50 m breed bestaande uit
3 elementen
^R^MÏ
van 895, —
opruimingsprijs i^P «FWf

3-1-1 zeer fraai model, kussens in
zuiver wollen mohair, normaalprijs
4475,- als toonzaalmodel nu voor

ELEMENTENWAND

SLAAPKAMER

3 delig
massief eiken front
opruimingsstunt

ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes + spiegel
uitvoering geheel massief vuren

<• C^CfcQ
• *M*3%ïB m

HANC/LEGKASTEN in grenen struktuur
1-deurs
opruimingsprijs 124,2-deurs
opruimingsprijs 149,3-deurs
opruimingsprijs 230,SCHUIFDEURKAST (2-deurs)
opruimingsprijs 189,-

^9€^C^Q
!•• *J *0%M]

normaalprijs 925,- opruimingsprijs

^V CE IC

•

'V^^ariP jr

BOEKENKAST grenen struktuur (hoog)

nu

SCH RIJFBURO grenen struktuur

nu 1 39,-

DISCO-MEUBELEN grenen struktuur

79,"

v. a. 75,-

d i

WANDMEUBELEN EIKEN

COC

SAkAPKAMER

in fineeruitvoering vanaf

OÏ7«9r"

ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes, opbouw
inkl. spots en spiegel, uitvoering blank
eiken struktuur. Opruimingsprijs

H

met massieve panelen vanaf

• 3Sr5^

EIKEN SLAAPKAMER

3-1-1
met zware draion velours
opruimingsprijs

140x200
zware uitvoering inkl. kaptafel en
bovenbouw, van 2665,- opruimingsprijs

TIENERKAMER bestaande uit:
ledikant 90 x 190, nachtkastje en
secrétaire-element
BIJPASSENDE LINNENKAST
155,-

3-1-1
met losse rundlederen kussens
"D VI ^^^^
normaal 3895,- als toonzaalmodel nu voor ^Ct«7%£v *

VOOR KNALPRI JZEN

«k

MASSIEF EIKEN BANKSTEL

MASSIEF EIKEN BANKSTEL

diverse maten (zie etalage)

^5€ÏC
W «P «9 ƒ

A

*• ^P £% ••
• t9 SP^F ƒ

COUPONNEN TAPIJT

A

Couponnen overgordijnen en
vitrages met grote kortingen
*• ffft^V ^*
• ^0 jr ^9 *

Diverse stukken voor m gm

2 veren kussens
opruimingsprijs 29,Synthetlsche dekbeddeni-pers. 75,Taf elk leden
vanaf 39,-

^) C^C^
\\^\ ^m*3*3 g

D rO lOn dekenS

i

i

1

opruimingsprijs 69,-

STUNTPRIJZEN OP ONZE TEXTIELAFDELING
Dames japonnen
Damesrokken
Damespullovers
Damesblouses

vanaf 49, OO
19,OO
vanaf 1 2,50
vanaf 10,00

Heren terlenka pantalons
Heren rib-pantalons
weekenders
Schipperstruien

49,00
39, OO
15,OO
25,00

Kinder rib-pantalons
27,5O
Kinder schipperstruien 18,95
Kinder pullovers
10,00
Kinder pyama's
1 7,50

Jorzolino baddoeken
washandjes
Theedoeken

2 stuks 1 5,OO
3 stuks 3,50
2 stuks 8,95

Dameshemdjes ren cate
2 stuks 1O,OO
Herens inglets/slips ren cate 2 «. 10,OO
Kinderondergoed ren cate 3 stuks 10,00

Kindershawl (patemsteek)
3,5O
Kinderkousjes
2Paar 7,5O
Geruite kinderblousjes
1 7,95

Damespulli's
Da mes vesten
Panties

5,OO
vanaf 1 5,00
2Paar 1,50

Damesdusters
39, oo
H u is h ouddus ters
vanaf 1 3,95
Damesnachthemden 1O,00

RESTANTEN WOL - - ft

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES
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per bol

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

Zutphenseweg 24
Vorden
- Telefoon 05752-1514

HELMINK BV

*

in 't centrum van vorden

* Opslag latere levering is mogelijk

De opruiming begint donderdag 25 oktober 's morgens om
8 uur (met toestemming van de Kamer van Koophandel)

OP
^

op 1 november start

Supercentrum
De Tuunte"
in het hartje van Vorden
Het voormalige pand van de firma Draayer is omgetoverd in een groot warenhuis. Door interne verbouwingen heeft de zaak een geheel nieuw aanzien
gekregen. Het assortiment waaronder heren-, dames- en kinderkonfektie,
textiel, dekens, matrassen, huishoudelijke artikelen, gereedschappen, verlichting, lederwaren, speelgoed enz. is zeer uitgebreid en op een overzichtelijke wijze gebracht.

De Tuunte
De Tuunte
De Tuunte
De Tuunte

is voor veel mensen uit Vorden en omgeving geen onbekende, omdat zij hun inkopen al in
Winterswijk deden.
i»en weverij en konfektiefabriek in Wii^rswijk en opgericht in 1921. Er wordt geproduceerd op spoelloze weef machines in 3-ploegensysteem. De produkten zijn de bekende
SORBO wafel- en werkdoeken/baby badstof artikelen, baddoeken en washandjes. Deze
produkten worden via verschillende verkoopkantoren in Europa verkocht.
is een groothandel in konfektie en textiel en levert aan psychiatrische en zwakzinnigenhuizen in heel Nederland.
heeft een groot detailbedrijf in Winterswijk met een oppervlakte van 2000 vierkante meter
en een filiaal in de Autorama te Wierden.
Thans start De Tuunte met een filiaal in Vorden waar het gehele assortiment van Winterswijk ook te koop zal zijn.

De prijzen zullen zeer laag zijn door de groothandelsf unktie en door volledige zelfbediening.
Het artikelenpakket is van hoogwaardige kwaliteit waarvoor verschillende
bekende merken borg zullen staan.
Ons grote devies is dan ook: „NIET GOED, GELD TERUG"
Let op onze openingsadvertenties!

ii

De Tuunte

het supercentrum
voor iedereen
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Feestavonden
GMvL, Jong Gelre
Plattelandsvrouwen
De afd. Vorden van Jong Gelre, H M v L
en Plattelandsvrouwen houden hun
gezamenlijke feestavonden ditmaal in
het dorpscentrum op vrijdagavond 2
november
en
zaterdagavond 3
november. De eerste avond wordt
verzorgd door de GMvI. en de Plattelandsvrouwen, terwijl de zaterdagavond
wordt verzorgd door .long Gelre.
Vrijdagavond wordt in de pauze van het
toneelstuk "Het hing in de lucht" (dat
wordt gespeeld door Jong Gelre) een
verloting
gehouden
waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de Kerstmiddag voor bejaarden, invaliden. Vrijdagavond is er na afloop bal m.m.v.
"De
gebroeders
Kamperman".
Zaterdagavond wordt de dansmuziek
verzorgd door "Excalibur".

Huisvrouwenorkest
op bezoek bij
Vrouwenclub
Medler
De Vrouwenclub Medler is weer gestart
met haar wintcrprogramma. Het was
een goede gedachte van het bestuur om
het Huisvrouwen-orkest uit Barchcm uit
te nodigen in het clubhuis van de touwtrckkcrs op het Medler, waar de
avonden steeds worden gegeven. Er was
een grote opkomst. Na het openingswoord
van voorzitster mevrouw
Fokkink-Wensink
kwam
het
Huisvrouwen-orkest op de proppen met
een leuk en uitgebreid programma. Niet
alleen bracht men allerhande m u z i k a l e
nummers, deze werden afgewisseld met
korte skctsjcs en toneelstukjes die
bijzonder leuk werden gebracht. De
heer Nijma begeleidde een en ander met
de trckharmonica.
De eerstvolgende avond van de
Vrouwenclub is op donderdag l
november. Men gaat dan kegelen bij De
Boggclaar
halverwege
VordenWarnsvcld. Op maandag 12 november
komt mevrouw Lutkc Willink uit
Cicestercn en geeft een demonstratie
over het opmaken van droogbloemen en
boeketten.

Architectenburo
De Wijs"
is verhuisd
99

Het Hengelose Architectenburo De
Wijs B.V. is verhuisd van de Wilhelminalaan naar de St. Michielstraat 2 te
Hengelo, een verhuizing wat voor dit
buro nog wel wat betekend. De ruimte
in het pan aan de Wilhelminallan was
wat beperkt, doordat aan de St.
Michielstraat een prachtige ruime
gelegenheid werd geschapen is het
Architectenburo daar nu gevestigd.
Voor de vele opdrachten betekend het
benutten van meer ruimte, veel beter
werken, er worden hier alle soorten
bouwopdrachten
ontwikkeld
en
verwerkt. Nu met een tekenruimte van
plm. 1502 is het derhalve voor de 8
mensen die er werken heel wat overzichtelijker en daarnaast is ook de accomodatie van het geheel prettiger geworden. Met een royale entree naar dit
buro, heeft De Wijs B.V. gemeend
meerderen hiervan kennis te laten
nemen, zo zal op vrijdag 2 november
a.s. z.g. "Open huis" worden gehouden
om iedereen en allen de gelegenheid te
geven, eens te zien hoe e.e.a. werkt.
Overigens is het niet alléén op 2
november dat dit buro open staat voor
hen die interesse hebben in bouwprojekten, maar dan hangt over het geheel
een feestelijk tintje.

Sparta
Tijdens de jl. zaterdag gehouden turnwedstrijden van het Rayon Berkelstreek
in Neede behaalden beide meisjesgroepen van onze gymnastiekvereniging
"Sparta" een goede plaats. Het waren
voor de ouder meisjes een ereplaats en
voor de wat jongere een eerste plaats.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
Ds. J. H. Jansen overleden.
Ook in deze rubriek "Nieuws v.d.
Kerken" berichten we, dat Ds. J. H.
Jansen, emeritus-predikant van de
Hervormde gemeente te Vorden te
zijnen huize, Mispelkampdijk 24,
overleden is op de leeftijd van 71 jaar.
Hij heeft als predikant drie Hervormde
gemeenten gedien: Batenburg, van 30
sept. 1934 - 9 jan. 1939. Den Helder,
van 15 jan. 1939 - 26 jan. 1941. Vorden
van 2 febr. 1941 - l mei 1973. Vele jaren
heeft Ds. Jansen met goede trouw en
pastorale in/et de Hervormde gemeente

werd gelijkelijk over beide teams
verdeeld! In de 20e m i n u u t kreeg deert
Hccrsink een uitstekende kans om te
scoren. De pass van Chris H i s s i n k werd
evenwel verkeerd door hem beoordeeld.
Aan de andere kant gelukte het Dinxperlo e v e n m i n zich scoringskansen te
scheppen. Dat gebeurde in de tweede
helft wel. Toen kregen de mannen van
trainer Jan Hendriksen een drietal
uitermate fraaie kansen, die evenwel
allemaal werden verknoeid. Vorden
kreeg één mogelijkheid toen Chris
Hissink alleen op het Dinxperlo-doel
afging. Hij strandde echter op de
keeper. Met nou een half uur te spelen
was de fut er aan beide kanten v o l l e d i g
u i t . Het enige wat nog te zien was: hoc
hoger de bal, hoc mooier!!!

(Advertentie)

Uitslagen: Vorden l - Dinxperlo 0-0;
Grol 5 - Vorden 2 1 - 1 ; Sociï 3 - Vorden 3
0-4; Vorden 4- Deo 3 1-1; Vorden 5 Brummen 6 14-2; Vorden 6
Witkampers 8 5-0; Zutphen 6 - Vorden
7 13-3; Baak se Boys 5 - Vorden 8 2 - 1 .
Programma: Winterswijk - Vorden 1;
Vorden 2 - MEC 2; Vorden 3 A/C 4;
Fortuna l - Vorden 4; Zutphania 6 Vorden 5; Hercules 6 - Vorden 6;
Vorden 7 - Ockcn 5; Vorden 8 Zutphania 7.

Programma Sv. Ratti: afd. zaterdag:
Sinar Moluka l - Sv. Ratti 1; Sv. Ratti 2
- Almen 2; Sv. Ratti 3 - A.Z.S.V. 12; Onder grote belangstelling opende Meubelstudio Lochem haar poorten. De heer H. Kraxner uit Vorden en de
afd. Jeugd: Sv. Ratti Al - Sp. Brummen heer A. Pompe uit Lochem hebben zich speciaal toegelegd op gestraalde en geloogd boeren eiken meubelen.
A l ; Almen BI - Sv. Ratti BI; Sv. Ratti In een mooie ruime studio aan de Kwinkweerd 10 te Lochem kan men keus maken uit diverse modellen.
B2 - Wilh. SSS B2; afd. zondag: Sv.
Ratti l - SHE l; Hercules 4 - Sv. Ratti 2;
Sv. Ratti 3 - Be Quick 6; Sv. Ratti 4 dagavond in de competitiewedstrijd
Sp. Brummen 7; Afd. dames: Sv. Ratti
tegen Thetis uit Gendt met 4-2 aan het
kortste eind getrokken. In de eerste
Vorden gediend. Hij hoorde er helemaal l - Sp. Teuge 1; De Hoven l - Sv. Ratti Vijfde plaats voor jeugddammers uit Flink pak slaag voor heren Vorden
Vorden
bij
Nederlandse De heren van Vorden hebben zaterdag- periode nam Vorden dankzij Anneke
bij, bij Vorden. In verschillende 2.
kampioenschappen.
besturen en colleges heeft hij zitting
avond in de competitiewedstrijd tegen Sikkens een 0-1 voorsprong. Deze stand
Afgelopen week vond in Vlissingen het Zignea uit Emmeloord een pak slaag werd enkele minuten later gelijk
gehad. Zo was hij voor de Classis Ratti gelijk tegen Oeken.
Zutphen enige jaren lid van de Generale Ratti l afdeling zondag ging naar kampioenschap van Nederland plaats gehad van jewelste. Met niet minder dan getrokken, waarna Thetis in de tweede
Synode van de Nederlandse Hervormde Oeken, maar ondanks een pittige voor aspiranten. Damclub DCV uit een 18-1 nederlaag konden de Vorden- periode een 2-1 voorsprong nam.
kerk.
Met
grote
dankbaarheid wedstrijd, waarin zowel Oeken als R a t t i Vorden was met twee spelers te weten spelers de terugreis naar Vorden
herdenken wij hem. De begrafenis heeft niet wensten te verliezen, werd er niet Johan Krajenbrink en Wieger Wesselink aanvaarden, in een wedstrijd waarbij de Anneke Sikkens zorgde voor 2-2,
plaats gehad op woensdag 24 oktober gescoord. Het bleef bij een dubbel- op
dit
kampioenschap doelpunten gelijk over de vier periodes waarna het damesteam uit Gendt in de
1979 op de Algemene Begraafplaats te blanke eindstand: 0-0. R a t t i was in de vertegenwoordigd. Met in totaal 8 werden verdeeld.
resterende speelperiodes verdiend tot 4Vorden, na de gehouden Dienst van eerste helft zeker niet de mindere en ook wedstrijdpunten eindigden beide spelers
2 uitliep. De heren H van Vorden
Woord en Gebed in de Hervormde de tcgenp.' fc^^ccldc zonder enig risico op een gedeelde vijfde plaats.
Dames met 4-2 ten onder tegen Thetis.
verloren zaterdag met 2-1 van Livo
n
!
Dorpskerk.
•'"'•
" Vorden hebben zater- (Lichtenvoorde).
te nemen. H^^heidsrechter. die nogal
wisselvallig floot, was bepaald niet op De winnaar van het toernooi de 12
de hand v a n de Rattianen want, hoewel jarige Hendrik v.d. Zee bleek het best
Dienst van schrift en tafel.
v pi;ev\aSNcn tegen de zware weck.
De kerkdienst op a.s. zondagmorgen 28 Robbie Heuvelink tweemaal onderuit Wieger Wesselink begon leuk, had na
oktober zal D.V. in de Hervormde werd gehaald, kende hij geen straf vijf partijen zes punten, maar viel
schop toe.
dorpskerk een dienst zijn van Schrift en
daarna terug door nog ntfl^Btwee
Tafel, van Woordverkondiging en
punten uit vier partijen te scorenTlohan
viering van het Heilig Avondmaal. In Oeken probeerde in de tweede helft Krajenbrink speelde een regelmatig
door te drukken, maar Ratti wist van
het bejaardencentrum De Wehme zal
toernooi, alhoewel hij slecht van start
a.s. zaterdagavond 27 oktober het geen wijken en werd zelfs gevaarlijk. ging. Hij kwam echter snel terug door
Rudi Heuvelink had pech toen zijn
Ze hadd'n alles al zo mooi veur mekare, vegangen zondagmargcn.
Heilig Avondmaal worden bediend en
schot rakelings over ging. Dank zij de onder andere een remise tegen nummer
gevierd.
Op tied 't bedde uut en dan de fletse op. De weerberichten want n
twee
Johnny
de
Leeuw.
goed
keepende
Oeken-doclman

Waterpolo

Bi'j ons in d'n Achterhoek

Collecte voor vluchtelingen in Hong
Kong.
De uitgangs-collecte zal a.s. zondag (na
de dienst van Schrift en Tafel) bestemd
zijn voor het Wereld-diaconaat en dan
speciaal,
doelgericht
voor
de
(boot)vluchtelingen in Hong Kong. De
nood is daar groot. Samen kunnen we er
iets aan doen.
De aktie: Gast aan tafel.
Graag herinneren we alle deelnemers/
sters nog eens aan de bekende Novibactic voor blijvende voedselverbetering
in de arme, derde wereldlanden: "Gast
aan tafel..." De spaarkartonnetjes
kunnen ingeleverd worden tijdens de
Dankdienst voor gewas en arbeid op
woensdagavond 7 november in de
Hervormde dorpskerk.

Voetbal
Vorden-Dinxerplo boeide niet 0-0.
Vorden en Dinxperlo hebben er zondagmiddag op het gemeentelijk sport park
te Vorden weinig van gebrouwen. Het
uiterst saaie duel eindigde zoals het was
begonnen 0-0. Qua sterkte ontliepen de
ploegen elkaar niet zoveel, hetzelfde
kan gezegd worden van het aantal keren
dat foutief werd afgespeeld. Ook dit

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies
Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749

ontsnapte de thuisclub enkele malen aan
een doorboring. Het bleef 0-0, waarmee Vadac Varsseveld met lege handen
beide ploegen slechts een p u n t j e hadden terug.
Het tweede tiental van de Vordense
eek reeen.
damclub DCV doet het op dit moment
in de competitie uitstekend. Dit
weckend kwam Vadac uit Varsseveld in
Vorden op bezoek. De thuisclub won
verdiend met 13-7. De individuele
Dash-dames halen het net niet tegen uitslagen waren als volgt: Wicrsma Reehorst.
Gronert 2-0; Wassink - Gerristen 2-0;
Afgelopen zaterdag kwamen de Dash- v.d. Schaaf - Nahuis 2-0; ter Beest dames op hun competitie-weg het hun Seinhorst 0-2; Breuker - Bruggink 0-2;
bekende Reehorst uit Ede tegen. De Lankhaar - Vriese 1-1; kl. Kranenbarg wedstrijd werd gespeeld in de sporthal D. Wassink 2-0; Hulshof - kl. Wassink
in Bennekom. De hele wedstrijd gaf een 1-1; Sloetjes - Seinhorst 2-0; Wentink vrijwel gelijk opgaande wedstrijd te Rougoor 1-1.
zien. In de eerste set trok Reehorst aan
het langste eind en in de 2e en 3e set was Het vierde vijftal van DCV behaalde in
het Dash. Vooral de 3e set pakte Dash Terborg een 4-6 zege op DVT II.
gemakkelijk, maar het was misschien te Opvallend was dat de twee benjamins
veel eer voor Dash, de dames uit Ede G. en R. Brummelman drie punten in de
lieten het er niet bij zitten en kwamen wacht sleepten. Voor de onderlinge
terug met een serie geweldige opslagen competitie van DCV werden de
wedstrijden
gespeeld:
waar Dash geen vat op kon krijgen. Met volgende
Masselink
2-0;
een set-stand van 15-4 in het voordeel Grotenhuis
van Reehorst moest Dash toestaan, dat Brummelman - Eckringa 0-2 en
Reehorst langszij kwam. De 5e set Wansink - Slutter 1-1.
moest dus één van beide ploegen de
beslissende winst opleveren. Men gaf
elkaar weinig toe en de strijd golfde op
en neer. In het allerlaatste deel van de
wedstrijd viel de beslissing met 15-13 in
het voordeel van Reehorst uit. Er was
een leuke wedstrijd gespeeld en Henk Heilegers wint grasbaanraces
Reehorst werd de zege volledig gegund. Op het terrein van Harry Stapelbroek
Dash pakte gelukkig nog één puntje werd zaterdagmiddag de traditionele
grasbaanwedstrijd van de "Graafschapmee.
rijders" georganiseerd. In totaal namen
Overige uitslagen: Dames 3e kl. DVO 4 - er 31 coureurs aan deze wedstrijden
Dash 6 1-2; jong. jun. DSC b- Dash 2-1; deel. Er werd fanatiek strijd geleverd
j. asp. Dash a - Colmsch. 3-0; m. j u n . met als inzet de "OkhorstgrasbaanDash a - Isala 2-1; m. asp. Dash a - Vios trophee", een wisselbeker, die telkenb 3-0; Dash b - Colmsch. 2-1; Dash b - jare aan de beste grasbaanrijder wordt
Bruvoc b 3-0; dames 3e kl. Wilh 5 - uitgereikt. Dit keer mocht Henk
Dash 5 0-3; dames 2e kl. Dash 4- Dash 3 Hellegers deze fraaie beker uit handen
2-1; dames 3e kl. Dash 6 - Wilh. 7 0-3; van de heer J. Slagman in ontvangst
heren Ie kl. Dash 2 - Dash 3 2-1; dames nemen.
l e k l . Dash 2 - V i o s 10-3.
Programma: Warnsveld: heren Ie kl. De einduitslag werd: 1. Henk Hellegers,
Hansa 3 - Dash 1; Eefde: m. asp. Dash c 2. Jan Klein Brinke, 3. Ab. Boesveld, 4.
- Epse; Vorden: j. asp. Dash a - SVS b; Jan Oosterink, 5. Harry Stapelbroek.
Dash b - Isala; j. jun. Dash - Isala; m. Bij de jeugd werd Gerrit Bosch winnaar,
asp. Dash a - Isala; m. jun. Wilp a - 2. Marcel Bulten, 3. Erik Bulten, 4. Jos
Dash a te Wilp.
Eulink, 5. Hans Bosch.

Motorsport

goed en zo urn dizzen tied van 't jaor mo'j i t'r nog maoi
nemm'n want 't weer kan zo umme slaon en dan is 't in huus
eblaozen. D'r waarn broodjes ehaald um te gaon picknicken, aan
konn'n ze 'n helen dag wegblieven, 'n ander veurdeel was dat ze
dan wat wieter van hand konn'n gaon. Harm en Grete stonn'n net
zo'n betjen gepakt en gezakt too d'r anebeld wier. "Guns, wie zol
daor al zo vrpg wean". Grete ging nao de veurdeure um te zien
wie daor wel was. 't Was toch maor neet te hopp'n dat t'r ene bi'j
eur op vesite wil komm'n.

"Now, kiek us an Grete, wat heb i'j ow goed eholl'n". Veur eur
ston Hendrik Jan uut 't Broek. Die was vrogger eerste peerdeknech ewes bi'j eur oldcrshuus, maor 't kon onderhand al wel
twintug jaor eleen wean dat zee um 't leste had ezeen. "Zo,
Hendrik Jan, hoe kom i'j dan hier zo vezeild?". "Oh, ik hadde
vanmargen de slaop vrog uut en wazze un endjen an 't rondfietsen. Opens schot mien too in de gedachten dat i'j hier bi'j
inetrouwd wazzen. Allichte schot t'r nog un köpken koffie oaver
dach ik bi'j mien eigen". "Dat dut 't zeker, komp t'r maor effen
in", 't Ene köpken koffie wodd'n d'r drie en un borrcltjen luss'n
Hendrik Jan ok wel. Hee had jao tied zat en um um te zeggen dat
e gaon mos dat lek eur ok te gek af. 't Was onderhand al zo'n
betjen middag ewodd'n veurat Hendrik Jan anstalten maken um
weer weg te gaon. Al te late wol e 't ok neet maken "anders is de
soep kold en 't wief heite" zo at hee dat nuumen.
De stemmings-barometer was deur dit veurval now neet bepaold
de zunnuge kante opelopen bi'j Grete en Harm. 't Brood veur 't
bos wier maor in huus gebruukt, ze gingen dan maor nao de
middag en dan neet zo wiet. Zo tegen half twee hadd'n ze de jesse
weer an en wol op de tietse trean "Wat he'j in 's hemelsname met
mien fietse uutevoerd, d'r zit gaars gin trappers meer an". Grete
leazen nog volle meer op tegen Harm maor dat zö'w ow maor
bespaorn.
"Veduld nog an too, da's waor ok". Harm was zaoterdag tegange
ewes um ni'je reflektors op de fietsen te maken De trappers van
Grete eur fietse had e d'r ok afedraaid want die hadd'n nog neet
van die geale venster. Hee had nog ni'jen will'n haal'n in 't darp
maor deurdat e nog wat anders onderhanden hadde was t'r dat
helemaols bi'j ineschott'n. Daor stonn'n ze now. Grete zo hellug
as un spinnekop: "I'j gaot margenvrog eers maor us nao 'n dokter
en laot ow 's goed naokieken". Harm zoch nog nao de olde
trappers maor daor waarn un paar kleine kinder uut de buurte
gistermiddag al met an 't spöll'n ewes en now natuurluk nargens
meer te vinn'n. Dat t'r veur eurluu den zondagmiddag neet volle
aardugheid meer an was zo'j wel will'n gleuven maor dat gebeurt
wel in meer huushollings bi'j ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman.

Ingezonden

' - ' "•' J&~'''

(Buiten verantwoording v.d. redaktie).

FOTOSTRIP.
VERHAAL

Beste mensen,
We zijn hier nu een paar weken en is het
tijd om onze eerste indrukken eens op
papier te zetten. De eerste dagen dat we
hier waren was het ongewoon fris voor
de tijd van het jaar. Gelukkig is het nu
beter en genieten we volop van het
zwembad bij het hotel. Alhoewel het nu
hier droge tijd is, is er toch veel moois te
zien. Er zijn prachtige bloeiende bomen
met meer bloem als blad en geweldige
struiken
die
in
Holland
als
kamerplantjes staan. Op het projekt is
nog geen elektriciteit zodat we alles op
gas krijgen. Een koelkast, diepvries,
gasfornuis, lampen en zelfs een strijkijzer zodat op gas. Daarbij hebben we
nog een kampeerset met barbecue
gekregen voor noodgevallen. Dit ook op
gas, natuurlijk. Verder is er brandhout
in overvloed zodat we altijd wel een
potje zullen kunnen koken.

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik
Fotograferen is leuk, omdat je er de gelukkige uren van je leven
mee kunt bewaren. Een leuk familiefeest . . . een vakantie . . . de
jeugd van de kinderen . . . ze blijven zichtbaar. Mensen worden
ouder maar foto's veranderen niet. Op een avond pak je een doos
met familiekiekjes en dan geniet je weer: ja, zo was het leven toen.
Zo waren de mensen vroeger. Zelfs een bijna vergeeld zwart/wit
fotootje van lang geleden krijgt dan een grote waarde. Waarom
- dacht Ik - berg ik die foto's eigenlijk op in een doos? Ik zou er
méér mee moeten doen, er iets van maken, anderen er mee verrassen. Denkend over wat je zou kunnen doen, ontstonden er drie
toepassingen van mijn foto-kollektie, die hier in beeld zijn gebracht.

Een van de problemen waar we hier al
mee geconfronteerd zijn en waardoor
we zo lang hier in Blantyre moesten
blijven, is het benzine tekort. Een auto
hebben we echter gekregen en gelukkig
tot nu toe altijd benzine, maar we
moeten afwachten hoe het verder zal
gaan. Na zes maanden in een land van
overvloed is het wel weer even wennen
aan armoede. Wat dat betreft zou het
voor velen leerzaam kunnen zijn om
hier eens een kijkje te komen nemen.
Op de makrt verkoopt men oude lege
potjes en flessen die we in Holland met
veel moeite in glascontainers opbergen.
Wat het werk betreft is er nog veel in
voorbereiding. Jan heeft alle stukken
doorgenomen die daarop betrekking
hebben en is bezig met oriëntatie op het
gebied van tabak. De mensen zijn erg
behulpzaam en bijzonder vriendelijk en
dat maakt kontakten leggen makkelijk.
Wij gaan nu tijdelijk op een Missiepost
dichtbij het projekt wonen. Daar zijn
een Spaanse, een Canadese en
Hollandse broeder, dus we hebben wel
internationaal kontakt. Een huis voor
ons op het projekt is waarschijnlijk met
een maand klaar en dan kunnen we daar
gaan wonen. Ons eigen huis moet
daarna nog gebouwd worden. Er zijn al
enkele blinden op het projekt aanwezig
maar wij hopen dat nog voor de tabakoogst in february er nog meer zullen
komen. Over de tabak en de teelt ervan
de volgende keer meer.
Ons adres hier is vanaf l oktober:
ing. J. Lenselink, Macoha Estate, Postbox 2, Kasinje, Malawi.
Hartelijke groeten van ons vieren,

De eerste was: een verjaarskado voor een jarige
zus. Ik koos uit onze verzameling een serie foto's
die betrekking hadden op haar gezin en leven en
verwerkte die in zo'n klein foto-etui, dat past in
elke tas of zak. Een klein levensverhaal in foto's:
haarzelf als kind, op school, als padvindster, de
eerste foto van haar man, de trouwerij en een
vakantie . . . plaatjes van de kinderen enzovoort,
't Was een goedkoop kado, maar ze was er verschrikkelijk blij mee en ze liet het aan iedereen
zien.

Voor de kinderen maakte ik van bestaande foto's
een v/andversiering. In de fotohandel kocht ik een
setje fotokaders, die je om foto's heen kunt plakken. Het geheel plakte ik op een ondergrond van
spaanplaat. De derde fotoserie maakte ik voor
mezelf: een foto-collage geplakt op stevig karton
met een glasplaat er voor. Foto's van familie,
vrienden en van onszelf zomaar door elkaar heen.
Hier is een gedeelte er van. Uit deze drie ideetjes
blijkt wel dat er met foto's van alles te doen is.

Eierdranken warm en koud

GEEF DE JEUGD EEN KANS
Duizenden kinderen worden in hun
ontwikkeling klemgezet.

Eierpunch
met rode wijn

GEEF DE JEUGD EEN TOEKOMST

% LITER rode wijn, 50 gram suiker, 8
eierdooiers, 14 pakje vanillesuiker,
wat kaneel en 2 kruidnagels.
Eierdooiers en vanillesuiker kloppen
en wat koude rode wijn toevoegen.
De rest van de rode wijn met de
kruiden verwarmen, zeven en wat
laten afkoelen. Het eierschuim door
de wijn roeren en op een zacht vuur of
au bain-marie, kloppen tot de punch
'opkomt'.

Vele kinderen en ook ouders
kunnen geholpen worden.
DANK ZIJ UW HULP:
leert een gezin weer met elkaar
praten;
voelt een kind zich weer begrepen;
hoeft een jongere misschien niet
weg te lopen.
KOOP DE ORANJEKALENDER
Om de kinderen goed te helpen is inzet
nodig, maar ook goede voorzieningen
en deskundige mensen.
De overheid betaalt lang niet alles
en daarom hebben wij Uw hulp
hard nodig.

KOOP ÉÉN OF LIEFST MÉÉR
ORANJEKALENDERS1980

Crème de cacao
met melk
Een ei, 25 gram suiker, 1 theelepel
oploscacoa en 2 likeurglazen crème de
cacao schuimig kloppen met de
mixer, voeg dan % liter melk toe.
Schenken in kleine glazen.

^^

DE PRIJS IS F 6,75
Verzendkosten f 2,25 extra
POSTGIRO 517400

Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101 -1007 JC Amsterdam
Telefoon (020) 79 09 49

(Nederlands en/oTOiertalig)

fam. Lenselink.

Zomersneeuwdrank

Familiedrukwerk?
,

1/8 LITER melk en 1/8 liter room met
1 eierdooier, vanillesuiker en geraspte
citroenschil schuimig mixen. Eventueel met cognac vermengen en in
een glas over ijsblokjes gieten.

de allernieuwste

Geboorte- Huwelijks- \
yèrlovings- en Jubileumkaarten
vindt u in de kollektie van

Orange-koffie
EEN sinaasappel, 1 dl water, 2 dl
sterke koffie, suiker, 1 ei, stijgeslagen
slagroom.
Het sap van de sinaasappel vermengen met 1 dl water, 2 dl sterke koffie,
suiker en het ei. Flink kloppen of
mixen en suiker naar smaak toevoegen. In glazen schenken en gameren met een flinke toef slagroom.

/"

iiitcrcaril
verkrijgbaar bij uw drukker
IMKIflf/

Melkpunch
met room

Eierpunch
met kirsch
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Kruisbergseweg 13. Hengelo (G). Tel.: 05753-2121.

Te koop: 1-pers. bed + laadjes + matras; mimi-set teak;
kinderledikantje; kinder- en
wandel wagen; box; standaard
+ badje; wipstoeltje; rieten
fietsmand;
kinderstoel;
platea-potje; flessenwarmer;
trekkerfietsje, z.g.a.n.
F. Nieuwenhuis, Barchemseweg 28, Ruurlo
Wij ontvangen geen Amerikaanse eikels meer, ALLEEN
Hollandse.
Uiterste inleveringsdatum zaterdag 27 oktober.
Boomkwekerij
M. G. Spiegelenberg B.V.
Vorden, tel. 05752-1464
Te koop: i.p.st. HanomagHenschel bestelbus, verl. model b.j. 1974, diesel, km-stand
130.000 zeer geschikt om om te
bouwen voor kampeerwagen.
Telefoon 05735-1361 na 18.00
uur 2081

L

Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

Modebewuste mannen
dragen composé's
Een kombinatie van kolbert, pantalon en vest door modeontwerpers samengesteld, in diverse kleurstellingen
verkrijgbaar.

Met een modern overhemd
uit de kollektie van „FABLO", struktuurstofjes met kleine
boordjes.

3/8 LITER kirsch, 150 gram suiker,
3/8 liter water, 6 eierdooiers.
Suiker met het water opkoken tot ze is
opgelost, even laten afkoelen en met
kirsch vermengen. Eierdooiers schuimig slaan, onder voortdurend roeren
door de op een zacht vuur of au
bain-marie, verwarmde vloeistof gietien, stevig blijven kloppen tot het
'opkomt'.

H. J. RIJKENBARG
en
W. J. RIJKENBARG-ZIEVERINK
hopen met kinderen en kleinkinderen
op 2 november a.s. hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dit alles bij:
Modecentrum

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal „de Luifel".
Ruurlo, oktober 1979
Haarweg 7
>

Ruurlo
Vrijdags koopavond - Woensdagmiddag open - Maandags gesloten
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Adverteren
doet verkopen

të LITER melk, % liter room, 75 gram
suiker, Vi vanillestokje, 2 eierdooiers,
% liter rum.
Vanille en suiker met melk en room
warmen, af laten koelen en de vanille
er uit nemen. Roer de rum door de
eierdooiers en vermeng het met het
melkmengsel, blijven kloppen en au
bain-marie verwarmen.
RIT A DE JONG

wist u
dat wij een

elektro hydraulische pers
hebben die zo nodig een druk levert van
28 ton.

Problemen met lagers die niet van
de as af willen en ploegbalken die
niet echt willen, kennen we hier niet

MECHANISATIEBEDRIJF

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

Gratis
kleurvergroting

de grote mode

1 3 x l 8 e n 13x13
Bij afhalen ontwikkelen afdruk werk.
DROGISTERIJ

Bloemen
horen
erbij ! !

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.
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 05618214.
Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean

87,90

Jubileumuitvoering

KUNSTNIJVERHEID
GLAS EN PORSELEIN
KERAMIEK EN AARDEWERK
RIETEN MANDJES
BLOEMBOLLEN
ZIJDEN BLOEMEN
DROOGBLOEMEN

Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

1979

MUZIEKVERENIGING
„CONCORDIA"

met sleehakje en kruisbandjes
in zwart leer

Voor een leuk kado slaagt u altijd
snuffel eens rustig rond

110

jaar

met rits

Damesschoen

J.W.TENKATE

op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober
in het Dorpscentrum.
Aanvang beide avonden om 19.30 uur.

PROGRAMMA

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Het adres voor modern bruidswerk
Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman

Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

1869

instapper
97,90

i**"'

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Sportieve bruin suède

Concert o.l. v. de heer Wendt.
Optreden drumband o. 1. v. de heer P. Papperse.
Na de pauze ,, Vordens Toneel" met het blijspel
„Zilveruitjes en augurken"
stuk in 3 bedrijven van D. J. Eggengoor.

KKINK

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

De Olde Meulle

ZATERDAG BAL NA

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Dorpsstraat 9-Tel. 1301

voor ai uw loodgietermateiïalen

De bekende sokpantoffel
van Etefanten, waabaar
in uw wasmachine. Voor het
wasvoorachrtft moet u
even kjjken op de sterke
kwpzooL
MATEN 20-27
28-35 19.96
36-41 23.95

naar de vakman, met gratis advies.
LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Het postdistrikt Arnhem vraagt voor het
postkantoor te Vorden loketmederwerk(st)er(s).
Funktie-informatie
Na een ca. 6 maanden durende bedrijfsopleiding
te Arnhem, volgt een zelfstandige en verantwoordelijke funktie, welke bestaat uit het
verrichten van loket- en eventueel voorkomende
administratieve werkzaamheden.
In verband met wisselende diensten (vroeg/laat)
dient men in Vorden of binnen een straal van
plm. 10 km daarvan woonachtig te zijn.
Verder dient bereidheid tot reizen aanwezig te zijn,
daar men regelmatig naar postkantoren in de
regio wordt gezonden.
De opleidingen voor deze funktie zullen op
28 januari, 10 maart en 31 maart 1980
van start gaan.
Funktie-eisen:
- tenminste in het bezit zijn van het MAVO-4
diploma;
- representatief voorkomen en goede
kontaktuele eigenschappen;
- goede uitdrukkingsvaardigheid;
- snel en nauwkeurig kunnen werken;
- leeftijd 17 t/m plm. 23 jaar;
— bereidheid tot het werken in teamverband.

Arbeidsvoorwaarden:
Het aanvangssalaris bedraagt, bij een leeftijd van
17 jaar, f 1.199,— bruto per maand. Bij een
gebleken geschiktheid is, afhankelijk van het
aantal dienstjaren, een uitloop mogelijk tot
f 2.756,— bruto per maand.
Minimaal 22 dagen
8% vakantietoeslag.
Een schriftelijk psychologisch onderzoek en een
medische keuring maken deel uit van de
selektieprocedure.
Kandidaten kunnen hun schrtftelijke sollicitaties
binnen 10 dagen, na het veisjpjnen van deze
advertentie, richten aan:
het Hoofd van de Personeelsdienst
Postbus 99600
6800 PD ARNHEM

PTT

POSTDISTRIKT
ARNHEM

ti

SPARTA"

Gymnastiekvereniging „Sparta" geeft op zaterdag 3 november a. s. een

feestelijke uitvoering ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum v**de heer
J. Groot
Na de pauze een spektakulaire springploeg en een keurturnploeg die een grote show g
Aanvang 18.30 uur precies, zaal open

ELEKTROMONTEUR

TOT ZIENS OP 3 NOVEMBER

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis, dat de goedkeuring
van de bij besluit van 19 december 1978 nr. 13, door
de Raad van de gemeente Vorden vastgestelde nieuwe
overgangsbepaling, behorende bij het bestemmingsplan „Buitengebied 1970" onherroepelijk is geworden.
Genoemde overgangsbepaling ligt vanaf heden voor
een ieder ter inzage ter sekretarie, afdeling algemene
zaken.

HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken

DEKKER ELEKTRO B.V.
Zutphenseweg 8, Vorden, telefoon 05752-2122

in de modekleuren, water- en winddicht, ijzersterk, gelaste naden
NAAR:

G.M.v.L - Jong Gelre
Bond van Plattelandsvrouwen

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 te Vorden

Voorverkoop van kaarten op zaterdag 27 oktober
's morgens van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de sportzaal aan
Het Jebbink.

Volkorenbrood
Gevraagd:

WULLINK

om 18.00 uur.

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELT

Vorden, 25 oktober 1979
De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Wapen- en sporthandel

delen u mee dat de

GEZAMENLIJKE
FEESTAVONDEN

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

DONDERDAG, VRIJDAG

Keurslager

B. viogman

gehouden worden op

2 en s november a.s. In het
Dorpscentrum te Vorden.
Opgevoerd zal worden door leden van
Jong Gelre het toneelstuk

„Het hing in de lucht"

Zutphenseweg 16, Vorden, tel. 1321

Gevraagd:

VERKOOPSTERS
op part-time basis.
Ervaring op kledinggebied gewenst.

Doorregen
runderlappen

klucht van Bart Peets.

2 nov. na afloop dansen
met de gebr. Kamperman
S nov. na afloop dansen
met de topgroep Excallbur
aanvang beide avonden 19.30 uur.
Iedereen /s van harte welkom.
De gezamenlijke besturen

500 gram
MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

biefstuk
100 gram

Telefoon 05752-1367

DINSDAG

verse worst dag
500 gram
ELKE WOENSDAG

gehaktdag

gebraden
rollade

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
,, De 01 de Me u l Ie"

Vijf wijdtematen. Dat is Piedro voor

élke kindervoet.

Goeden niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

Gratis aangeboden: dikke
drijf mest.
Krijt, Delden

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar

9NEDAO
WULLINK

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

DE WILD

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Stoere jongens
doen mee met
de mode!
En gelijk hebben ze Voor 't /elfde geld ben je hele
meal bij de tijd gekleed Kom mier eeni neer om
toe Oen kun je naar hartelust dét uitzoeken, wet je al
10 lang wilde hebben l De keuie Ie groot. De prlje
kaartjes vriendelijk

Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

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

Gevraagd: l a 2 ha land om
aardappelen te verbouwen.
Tevens te koop: prima eetaardappelen. H. v. Kouswijk,
Okhorstweg 6, Wichmond,
telefoon 05754-793

Op overzichtelijke wijze kunt u keuze maken uit onze
kollektie

GORDIJNSTOFFEN
EN VITRAGES

26 en 27 oktober:
Jubileumuitvoering
MUZIEKVEREN.
„CONCORDIA"

o.a. HOME-DECOR
AaB' en EGGER
Wij adviseren u vakkundig.

m.m.v. „Vordens Toneel"

SLIPP1

Het M/ster Steam tapijtreiniger staat
voor u klaar

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Wooncentrum

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

De zaak voor betere jeugdmode
NICKY

Dorpsstraat!3, Ruurlo -Telefoon 1438

Weekendreklame:
TOMPOESEN

bij
„'t WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET"

Vrijdag- en zaterdagreklame

A. G. Schurink, Burg. Galleéstraat 22, Vorden, tel. 1877

Voor een lekkere haché:

HACHÉ-VLEES

Drogislerij

De Olde Meulle

Jan

Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Tel. 05750-13813

Herfst = lange avonden

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

LOTTO EN TOTO

In de ejjektenwereld is de laatste jaren heel wat
gebeurd. Waardoor het deskundig advies van
specialisten onontbeerlijk is om verantwoord te
kunnen handelen. Bij de Rabobank vindt U die
specialisten. AA

BRIL
bij hebben.
DAAR KUNNEN WIJ U
AAN HELPEN

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"

s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

tttt

Bij zo'n heerlijke lange avond past een
spannend boek en daar moet je soms
een heel goede

HUVO VORDEN B.V.

Nu ook voor

DE

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

ECHTE

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

Wij maken v*»n oud
weer nieuw
- staaSstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Krijt

SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK

MODE VOOR HET HELE GEZIN

van

Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden

dk<

Rabobank

^AGROOTKORMELINK

geld en goede raad

^horlogerie goud & zilver optiek

^

maandags gesloten
woensdags open

Sint Nicolaaskrant 1979
In de week van 13 november a.s. verschijnt de
Sint Nicolaaskrant in Vorden, Hengelo, Steenderen,
Baak, Wichmond, Warnsvelden Almen met een oplaag
van plm. 8000 exemplaren.
Uw advertentie hiervoor gaarne
voor donderdag l november a.s. in ons bezit
Wij maken u er op attent dat de Sint Nicolaaskrant alleen voor leden van de Vordense Winkeliersvereniging is, dus leden welke meedoen aan de Sint Nicolaasaktie. Een en ander in overleg met het bestuur.
Mits de advertenties op tijd binnen zijn.

De redaktie

