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Raad Vorden besprak
dreigende afbraak stationsgebouw
De raad van Vorden heeft /ich dinsdagavond uitvoering be/ig gehouden met de
plannen van de Ned. Spoorwegen om hel stationsgebouw af te breken. De heer B.
van Tilburg (P.v.d.A.) ver/oeht het college alles in het werk te stellen om de
afbraak tegen te gaan. Dit alles binnen financieel redelijke gren/en, /oals de heer
van Tilburg dat stelde. Hij was van mening dat de commissie van financiën
wellicht nuttiger werk /.on kunnen doen dan de Stichting die voor dit doel in het
leven is geroepen en waarin onderandere de burgemeesters van Warnsveld en
Winterswijk zitting hebben.
Naar aanleiding van de opmerk ing van
de heer van Tilburg en de mededeling
van Burg. V u n d e r i n k dat /ojuist
genoemde S t i c h t i n g binnenkort met de
d i r c k t i e van de spoorwegen gaat praten,
besloot de raad het punt stationsgebouw
als nog op de agenda te plaatsen. De
"sloopplannen" van de Ned. Spoorwegen /uilen de gemeente Vorden (aldus
N.S.) ruim 4(K).(KK) gulden gaan kosten.
De raad ging uitvoerig in op de vraag ot'
het wel of niet terecht is dat die kosten
in rekening voor de gemeente Vorden
worden gebracht. De raad huldigde het
s t a n d p u n t van de heer .1. I . Gcerken
(C'DA) die /ei "Het gebouw is al
afgeschreven, het is in feite van ons. Het
behoort bij Vorden' 1 .

instelling, waarin de vertegenwoordiger
wordt benoemd, /o goed mogelijk dient
aan te sluiten bij het w e r k t e r r e i n van de
raadscommissie
waarvan
de
betrokkene deel u i t m a a k t . Wegens
beëindiging van het lidmaatschap van de
heer Ploeger ( l 1 . v . d . A ) in het Gewest
Midden I.lssel, werd voorgesteld de heer
B. van Tilburg ( P . v . d . A.) te benoemen.
Ge/.icn het uitgangspunt van het college
stelde de heer van Tilburg / i j n
toekomstige zetel ter beschikking. "Met
moet hier iemand /oekcn uit de
commissie algemeen bestuur", /o vond
hij. De meningen hierover waren /eer
verdeeld, /odat werd besloten de/e
kwestie tot een volgende vergadering te
houden.

Men was alom van mening dat ook
v a n u i t de bevolking a k t i v i t e i t e n moeten
worden ontplooid met als doel dat het
stationsgebouw niet wordt afgebroken.
Suggesties waren er vanuit de raad om
bijvoorbeeld de Cielderse Tramwegen er
bij in te schakelen, er bijvoorbeeld
wooneenheden van te maken, het
gebouw te plaatsen op de lijst van
gebouwen met historische waarde etc.
Uiteindelijk werk besloten dat /al
word* .
e h: hoe !'
het gesprek /al /ijn tussen de S t i c h t i n g
en de NS. De betreffende raadscommissie /al dan direkt op de hoogte
worden gesteld. Tevens /al dan worden
bekeken wat er verder dient te gebeuren.
"Wel k u n n e n wij nu alvast de politieke
kanalen inschakelen en proberen de
bevolking
op
te
wekken
met
ondersteunende
akties",
aldus
voor/itter V u n d e r i n k .

De l'raktie van de F'.v.d.A. is van
mening dat de behandeling van de
gemeentebegroting in breder verband
onder de loupe moet worden genomen.

Bij de aanvvij/.ing van leden c.q. vertegenwoordigers
in
commissies,
instellingen etc. stellen B&W van
Vorden /ich op het standpunt dat /oveel
mogelijk getracht moet worden dat de
doelstelling van de commissie c.q.

Voor merkspeelgoed

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
v a n tic t a r i e v e n voor sportaccomodaties
tot een peil dat meer overeenkomst met
dat in andere gemeenten leveren ook
niet /oveel op dat men daar hoge
verwachtingen van moet hebben, /o
w a a r s c h u w t het college.
Uitvoering van de lijst met geplande
investeringen betekent een t o t a l e
jaarlijkse last van ƒ 25().(KK),-. Dat

houdt in realisering van de bestemmingsplannen, v e r v a n g i n g van de
brandweerauto i n c l u s i e f aanhanger,
v e r b e t e r i n g van de wegen in Dekten,
v e r v a n g e n van een v r a c h t a u t o , het
a a n t r e k k e n van een jeugdleider in
samenwerking met andere gemeenten en
u i t b r e i d i n g van bmnensportaccomodatie.

Peuterspeelzaal "Ot en Sien"
nam afscheid van mevr. van de Velde

Bij het begin van de raadsvergadering
werd het VVD raadslid mevr. .1. C. W.
Bogaards beëdigd, /.ij komt in de plaats
van Mr. R. A. v.d. Wall Bake. Dit heeft
tot gevolg dat de heer H. Tjoonk /al
optreden als f r a k t i e v o o r / i t t e r van de
VVD. Burg. Vunderink was blij dat de
"magere jaren /onder een v r o u w e l i j k
raadslid voorbij waren". "W'ij vinden
het fijn dat u on/e gelederen komt
opsieren en wij hopen op een plezierige
samenwerking",
aldus
burg.
Vunderink.

De begroting in Vorden sluit met een post onvoorziene uitgaven van slechts rond
ƒ 65.200. Na het opstellen van de ontwerpbegroting is gebleken, dat daarin geen
rekening is gehouden met het door de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk op 27 september jl. nog toegekende eindsuhsidie voor het
kasteel/raadhuis project van rond ƒ 276.500,-, hetgeen budgettair doorwerkt tot
een bedrag van rond ƒ 29.300,-. Tevens is in de/e ontwerpbegroting nog geen
rekening gehouden met de recente afkeuring van een medewerker in de
buitendienst, waardoor de personeelslasten voor 1980, met rond ƒ 39.400,worden verminder. Resumerend kan worden gesteld, dat het bedrag voor
onvoor/iene uitgaven gesteld kan worden op rond ƒ 134.000,-.
Verder stellen B&W dat een vrij
rigoureuze verhoging van de onroerendgocdbelasting met vijfentwintig procent
de gemeente Vorden enige financiële
lucht kan geven. De meerderheid van
het college van B&W acht een verhoging
tot dat percentage (meeropbrengst een
ton) verantwoord. Unaniem is het
college van oordeel dat een verhoging
met tien procent in 1980 reëel is, maar
wethouder Bogchelman is het niet met
burgemeester Vunderink en wethouder
Lichtenberg eens dat de overige vijftien
procent dan in 1981 er bij moet komen.
Volgens hem /.ou dat percentage over
meerjaren moeten worden uitgesmeerd.
Het college zegt in de aanbiedingsbrief
bij de begroting dat meer nog dan in het
verleden voor college en raad een afweging moet plaatshebben van uitgaven
tegen nood/.aak, wenselijkheid en
verhoging van belastingdruk. "Het is
geen opgewekt perspectief, dat wij u
kunnen bieden", aldus het college.

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
4 november 10.00 uur Ds. W. I. Doude
van Troostwijk, jeugddienst; 19.00 uur
Ds. J. C. Krajenbrink, evangelie-lezing;
woensdag 7 november (dankdag) 19.30
uur Ds. .1. C . Krajenbrink, dankdienst.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 en 19 uur Ds. J. R. Zijlstra.
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.
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.

Dus meer doen dan alleen wat cijferwerk, en er meer raadsleden bij
b e t r e k k e n dan alleen een afgevaardigde
van elke f r a k t i c . Met name de CDA
f r a k l i e toonde /ich hier geen voorstander v a n . Wel werd besloten dal de
il be/icn in
hoeverre rekening gehouden kan
worden met de uitgangspunten van
P . v . d . A . l'raktie.

B&W bij aanbiedingsnota
gemeentebegroting:
"Verhoging onroerend
belasting noodzakelijk"

U i t g a a n d e van een bedrag van ƒ 10,- per
inwoner of rond ƒ 73.(XX),- voor de
opvang van werkelijk onvoorziene u i t gaven, resteerd derhalve slechts een
bedrag van rond ƒ 60.000,- voor de
opvang van de budgettaire last van
nieuwe kapitaalsuitgaven etc. "Een
teleurstellend resultaat derhalve, dal
bovendien slechts kon worden bereikt
door de begrotingsbedragen nogmaals
kritisch te be/icn, waarbij wij hebben
getracht het vcrzorgingspeil in on/e
gemeente niet of slechts in /eer geringe
doch nog wel verantwoorde mate aan te
tasten. Dit heeft geresulteerd in het
aanbrengen van enige be/uinigingen etc.
aldus B&W van Vorden. Het college
heeft gezocht naar bezuinigingen. Die
zijn gevonden in de apparaatkosten
(vier milk), het donatiefonds wegen,
gladheidsbestrijding,
onkruidbest rijding etc. van ƒ 70.400,- en een rentebesparing van ƒ 8700,- voor de stichting
rouwcentrum. In totaal komt men ope
een bezuiniging van ruim ƒ 83.000,-.

In de ontwerpbegroting voor 1980 is
rekening gehouden met een verhoging
van 3,4 procent van de tarieven voor de
sporthal en de sportvelden. Verhoging
van de h u i s v u i l b e l a s t i n g met ƒ 5,- per
aangesloten perceel, de hondenbelasting
niet ƒ 5,- per hond en de begrafenisrechten met 3.5 procent levert een
hogere opbrengst van / 26.(XX),- op.
Daar komt dan nog een ton bij die de
verhoging van de onroercndgoedbelasting o p l e v e r t . Het college /egt van
mening te / i j n dat grondig zal moeten
worden onder/ocht of verder kan
worden bc/uinigd op het huidige
u i t g a v e n p a t r o o n en of de i n k o m s t e n
redelijkerwijs
kunnen
worden
verhoogd. Als mogelijkheid om de
speelruimte wat te vergroten is gedacht
aan de verkoop van de woning bij de

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.

Op vrijdag 26 oktober nam mevr. van de Velde op een Jees
bestuur van de peuterspeelzaal "Ot en Sien". Deze morgen hadden alle 45 kinderen van de peuterspeelzaal zich
verzameld om op hun manier afscheid te nemen van hun "juf Conny", omdat deze in verband met de te
verwachten gezinsuitbreiding het werk moest neerleggen. In hun eigen zaaltje, aan de voorkant van de
sportzaal, vermaakten de peuters zich kostelijk met het feestprogramma, dat ter en van dit afscheid voor hen
was samengesteld.
Op het programma stond o. a. poppenkast en spelletjes en het programma werd verzorgd door enkele leden van
het bestuur en door de nieuwe leidster me j. Wilma Hagen uit Zutphen.
Ook boden de kinderen en bestuur mevr. van de Velde enkele kado's aan. Al met al was het voor de kinderen
een erg fijne morgen! De peuterspeelzaal telt momenteel 3 groepen van 15 kinderen, die of twee morgens of een
morgen en een middag de peuterspeelzaal bezoeken.

Plattelandsvrouwen
Gemeentenieuws
gemeente Vorden
Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Ter inzage legging van het ontwerp
Provinciaal Woonwagenplan;
2. Openbare commissievergadering;

3. Collectevergunningen;

dinsdag 6 november a.s. in het openbaar
vergaderen in het koetshuis. Aanvang
der vergadering te 19.30 uur.
Aan de orde komen ondermeer:
- Vaststelling
besluitenlijst
23-8-79 nr. 10.
- Behandeling schrijven d.d. 16 o k t .
1979 van de leden A. Ploeger en A.
J. Stoltenborg inzake:
1. Welzijnsnota
2. Taakomschrijving
kultureel
werker/jeugdleider
3. Beleidsvoornemens op basis van
de sportnota
4. Stand van zaken m.b.t. de b u i t e n
manege.
5. Verloop onderzoek door de heren
Doornbos en Versluis
6. Kostenvergelijking
nieuwe
sporthal en vergroting sportzaal
7. Organisatie ijsbaan
8. Zijn de vrijwillige deelnemers aan
oefeningen in het kader van het
rampenplan bij ongevallen verzekerd?
— Rondvraag.

Ontwerp Provinciaal Woonwagenplan:
De burgemeester brengt ter openbare
kennis dat voor een ieder tot 25
november a.s. op de afd. Algemene
Zaken ter gemeentesecrctarie ter inzage
ligt het ontwerp Provinciaal Woonwagenplan. Tot eerder genoemde datum
kan een ieder schriftelijk bezwaren
tegen het ontwerp indienen bij
Provinciale Staten van Gelderland.
Voor de indieners van bezwaren zal op 3
december 1979 een hoorzitting worden
gehouden in het Huis der Provincie.
Naast ter inzage legging ter gemeentesecretariën over wier gebied het plan
zich zal uitstrekken, ligt het ontwerp
tevens voor een ieder ter inzage op het
Huis der Provincie, op de woonwagencentra in Arnhem, Apeldoorn, Harderwijk,
Doetinchem,
Winterswijk,
Nijmegen en Tiel alsmede in alle Collectevergunningen:
openbare bibliotheken in Gelderland.
Het college van B&W heeft de volgende
collectevergunningen verleend:
- periode 29 oktober t/m 4 november
Openbare commissievergadering op 6
1979 t.b.v. Nat. Jeugd Fonds;
november a.s. te 19.30 uur;
- periode 5 november t/m
11
november 1979 t.b.v. Internationale
De commissie voor sport, cultuur,
Hulpverlening;
jeugd- en algemene welzijnszaken zal op

De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
kwamen weer bijeen. Ditmaal met een
discussie-avond. Het onderwerp van
gesprek was "Ik en hij hoe leven wij?".
De avond werd geleid door mevr. van
Randwijk uit Warnsveld. Het was een
goede avond. Aan het eind dankte de
presidente mevr. v. Randwijk dan ook
hartelijk voor de wij/.e waarop /ij de/e
avond had geleid. Hierna wenste /ij een
ieder welthuis. Woensdag 7 november
kegelen bij de Boggelaar, opgaven bij
mevr. v.d. Houwen, tel. 2112. Volgende
bijeenkomst 24 november.
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
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
E. R. F. Aalders, Silvolde, tel. 083504008; J. H. H. de Lange, Lochem, tel.
05730-4357. Spoedgevallen 11.30-12.00
uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand november: Mevr.
Wolters, tel. 1262. Bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. 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^avv
POLITIE 18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
•
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455 voorlezen van 14.00-14.30 uur.

OPENING

Groot feest in Vorden
Op 1 november 's morgens om 9 uur is het zover,
dan gaan de deuren open voor'n grandioze start van

Supercentrum
Heel Vorden en omgeving zal dan kunnen profiteren van een groot

prijzen-spektakel
30-delig kristallen glasservies
Uni herenoverhemden

in verschillende prachtige kleuren, met kleine boord en met Wendler Einlage in boord en
manchet, dus gegarandeerd.
Normaal 22,50
Tuunteprijs 16,95
Openingsstunt

12,95

Heren anklets
een ijzersterke anklet met 30% wol, 30% acryl, 40% polyester, donkere kleuren met een
klein werkje.
Normaal 2,95
Tuunteprijs 2,50
Openingsstunt 5 paar

6,95

met smalle pijp en een fantastische pasvorm, de echte Amerikaanse 14 Va oz voorgewassen denim-kwaliteit. Deze prijs hebt u nog nooit gezien.
Normaal 2,95
Tuunteprijs 49,50
Openingsstunt

24,95

f

Uni damesblouses

een prachtige moderne blouse met klein kraagje en kleine plooitjes5 in
schouder,
in de
de ai/iiuuuei,
vele kleuren en alle maten.
Normaal 19,50
Tuunteprijs 14,95
Openingsstunt

è,95

Damestruien

een zeer warme grof gebreide trui in moderne uni-kleuren met V-hals.
Normaal 29,50
Tuunteprijs 19,5O
Openingsstunt

15,95

Kinder corduroybroeken
merk Daniell Philippe, een stoeisterke ribcord in gedekte kleuren, de maten zijn 98 tot en
met 122
Normaal 27,50
Tuunteprijs 19,5O
Openingsstunt

12,95

Kinder Uni-pulli's
een prachtige Italiaanse acryl-kwaliteit met heerlijk warme col en vele
tut: kleuren.
Kiouren.
Normaal 14,95
Tuunteprijs 8,95
Openingsstunt

6,95

5 x D theedoeken
de bekende theedoek die direkt droogt, in fantastische ruitdessins, een zeer royale theedoek en een sieraad in de keuken.
Normaal 4,25
Tuunteprijs 3,50
Openingsstunt 2 stuks

4,95

B.K. 6-delige pannenset
4 kookpannen, 1 steelpan en 1 fluitketel in prachtig gedecoreerd emaille.
Het allernieuwste van B.K., alleen deze openingsweek een
lage prijs.
ju extra
tjxira idye
Normaal 298, Tuunteprijs 275,—
Openingsstunt

250,

Brabantia closetrolautomaat
in een bruine kleur, de kwaliteit is Brabantia-garantie.
Normaal 15,95
Tuunteprijs 12,75
Openingsstunt

7,95

De openingsweek wordt een echte feestweek, dan gaan we iedere klant
heerlijk verwennen
GRATIS geven wij iedereen die voor minimaal f 50,- besteed een prachtige kwaliteitsbaddoek kado (winkelwaarde 12,95). Voor iedere klant die minder koopt dan f 50,- een fantastische badstof vaatdoek (uit eigen produktie)

Graag tot ziens op 1 november, want
ISUPERCENTRUM,

een sieraad op tafel want het is een zeer chique model; 6 borrel, 6 wijn, 6 bier, 6 sherry,
6 vruchtenglazen.
Zo'n servies kost normaal 139,—
Tuunteprijs 89,—
Openingsstunt

59,5O

Curver koelkast-stapelbakjes
in een set van 4 stuks, alles blijft langer vers en u zet ze zo op tafel.
H.
Normaal 4,95
Tuunteprijs 4,5O
Openingsstunt

3,50

Leif heit diepvries-zaksluiter
de handige clac-sluiter voor al uw diepvriesprodukten.
Normaal 18,50
Tuunteprijs 14,75
Openingsstunt

1O,95

Schemerlamp
met mahoniehout
deze prachtige lam
Normaal 49,50
Tuunteprijs 37,5O
Openingsstunt

en echt leren kap, 32 cm hoog. Uw kamer siert er van op met

24,95

Royale fe
eis- of weekendtas
met meerdere vakken en ritssluiting, een mooie skai-kwaliteit. Profiteer van deze aanbieding want dat komt niet meer terug.
Normaal 35,—
Tuunteprijs 22,75
Openingsstunt

17,95

Spaanse boodschappentas
de bekende tas met stalen beugels, gemaakt van ijzersterk nylon.
Normaal 2,75
Tuunteprijs 1,95
Openingsstunt

Multo ringbanden
een zware kwaliteit kaft met 17 ringen en zonder inhoud.
Normaal 4,95
Tuunteprijs 3,95
Openingsstunt

i,5O
1,95

Fietsbanden
2 binnen en 2 buitenbanden, kleur zwart, maat 26 x 1 3/8, nog nooit kocht u een dubbel
stel banden voor deze gekke prijs.
Normaal 19,50
Tuunteprijs 15,95
Openingsstunt

11,95

Polistil autobaan
een komplete 8-baan met vanghekken, 2 race-auto's en drukknopregelaar en transformator. De onderdelen zijn los verkrijgbaar. Koop nu vast, want St. Nicolaas staat zo voor
de deur en deze prijs is abnormaal.
Normaal 89,Tuunteprijs 79,—
Openingsstunt

Lima treinset
een fantastische beginsel met veel extra attributen. De inhoud is: elektrische loc met
goederenwagons, een auto los-inrichting, een ovale baan maat 120 x 75 cm kompleet met
transformator. De hele Lima-kollektie is het hele jaar door bij De Tuunte te koop en let
vooral op de prijzen want het scheelt guldens.
Normaal 79,—
Tuunteprijs 59,50
Openingsstunt
u

45,

is er voor
iedereen

Margaret en Gerhard
Groot Obbink
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun
dochter
KATALINKA
zij is geboren om
18.15 uur 29 oktober
oktober 1979
,, Spiekerman"
Ganzensteeg 11,
7251 LC Vorden
Tijdelijk adres: Nieuwe
Spittaal te Warnsveld
Iedereen die onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt, willen wij
vriendelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
kado's.
Henry en Janny
Strookappe-Sj ouken
Vorden, november 1979
Ruurloseweg 10

VERPLEEGINRICHTING

HANS HOEN
en
RIET ROTHMAN

Baal schoenaker

Huize „het Enzerinck"
Almenseweg 60, Vorden

organiseert op zaterdag 3 november a.s.

gaan trouwen op vrijdag 9 november
a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

In onze huishoudelijke dienst kunnen
wij een

WIM HARWIG
en
SANDRA LIGTENBERG
gaan trouwen op vrijdag 9 november
1979 's middags om 15.15 uur in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".
Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in hotel
Bloemendaal, Stationsweg te Vorden.

met medewerking van

plaatsen voor plm. 30 uur per week.

Doetinchem, Kol. Wilsonstraat 43
Vorden, Graaf van Limburg Stirumstraat 7
Wij gaan wonen:
Bevrijdingsstraat 138 te Doetinchem

disco-avond

part-time
medewerkster

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

'SCODRIVE.INSHO*1

Disco-drive-in-show
Vorden

VORDEN

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u een afspraak maken voor een gesprek met mevr. Ottens,
telefoon 1372

Programma o. a. danswedstrijd
met diverse prijzen.

Te koop:

klei-aardappelen

Konsumptieprijzen: pils en fris f 1,—
overige konsumpties vanaf f 1,50

steeds in voorraad Bintje, Irene, Eigen
heimer. Per 35 kg thuis bezorgd.

Aanvang 20.00 uur, toegang f 2,50

J. c. Rossel
Elzeboomweg 3, Ruurlo, telefoon 05736-476

Toekomstig adres: Blaauwweg 229, Dordrecht
Hartelijk dank voor de bloemen, kado's enz. welke wij op
onze huwelij ksdag in ontvangst mochten nemen.
Gerrit en Gerrie
Wentink
Vorden, november 1979
De Bongerd 5
Voor uw deelneming, betoond bij het heengaan van
onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder
FREDRIKA BARGEMANESKES

FEESTAVONDEN

OPENB. LAGERE SCHOOL DORP

Vorden, november 1979

op donderdag 8 en vrijdag 9 november a.s. in het Dorpscentrum, aanvang half acht.

Op zaterdag 10 november hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen ons
45-jarig huwelijk te vieren.

Opgevoerd worden het toneelstuk

M. NIJLAND
G. NIJLAND-TE VELTHUIS

veldlapper en
Schoenwachter"

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 17.00 uur in zaal Eykelkamp 't Medler, Ruurloseweg 114.

en de musical

Damesmuil
blauwe

ribcord

AO

"W v

„Spionnen In het circus"
Entreeprijs f 2,50 p.p.

7251 DH Vorden, november 1979
Zutphenseweg 51

Leren muil

Voor zover u geen bericht hebt gehad: kaarten zijn
ook verkrijgbaar aan school en 's avonds aan de zaal

betuigen wij u hiermede onze
hartelijke dank.
Fam. B. Bargeman
Fam. D. Bargeman

Herenmui

Inplaats van kaarten

Heden is van ons heengegaan onze lieve, zorgzame
vader en onze fijne opa
HENDRIK JAN GOTINK

Oprichtingsvergadering van de
Industriebond FNV afd. Vorden

op de leeftijd van 94 jaar.

's-Gravenhage:

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

op woensdag 7 november a.s. in hotel Bloemendaal, aanvang 20.00 uur.

Toer-, sport-, trim- en
Vorden:

Schoenen
I edeiAvaren
Reparatie

M. G. Klein Brinke-Gotink
G. Th. Greup-Gotink
D. M. F. Greup

KOMT ALLEN

en kleinkinderen
BC

l

Vorden, 31 oktober 1979
Beatrixlaan 8

Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Te koop: jonge konijnen
(Hollandertjes), billijke prijzen. Sander Haccou, tel. 6627
Gratis af te halen: jonge hond
l jaar oud. J. Zweverink,
Deldensebroekweg 13 Vorden
Tegen beloning terug te bezorgen:
fototoestel merk
Olympus Trip. Verloren op 17
oktober in de buurt van de
Zelstweg.H. Wullink, Almenseweg l, Vorden
Wegens aanstaand moederschap van huidige hulp, gevraagd:
vriendelijke hulp
voor oude dame, 2 ochtenden
per week. Koken en lichte
huish. bezigh.
Wagener, Vennemansweg 2,
Vorden, tel. 05752-6877
Te koop: 3 z.g.a.n. gevelkachels 2500 cal. Bakkerij
Oplaat, Dorpsstraat 11, telefoon 1373

Gratis
kleurvergroting
1 3 x l 8 e n 13x13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.
Gevraagd voor zaterdags: net
meisje plm. 17 jaar voor verschillende lichte werkzaamheden.
Dijkerman, Zutphenseweg 5,
telefoon 1334
Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

FONDUE . . .?
JA, GEZELLIG!
Bestel eens een schaal

De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 5
november in de Hervormde kerk te Vorden om 13.00
uur waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vader is opgebaard in het rouwcentrum aan Het Jebbink 4 te Vorden, waar zaterdag 3 november van
16.30 tot 17.00 uur afscheid kan worden genomen.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in „'t
Pantoffeltje", Dorpsstraat 34.

FONDUEVLEES
bij:
Krijt DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Op onze computer-afdeling hebben wij plaats voor een
jonge kantoorassistente om opgeleid te worden tot

IJSVERENIGING VORDEN

operatrice

Liever geen bezoek aan huis.
U wordt uitgenodigd voor de 15e ledenvergadering die gehouden zal
worden op dinsdag 6 november 1979
om 20.30 uur in het Dorpscentrum.

Dit betekent bediening van onze computeV-apparatuur.
Hierbij is netheid en akkuratesse een belangrijke vereiste.

AGENDA:

Dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft gedaan,
overleed heden nog vrij plotseling in Huize Maria
Postel, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
ELIZABETH EGGINK-HEUVELINK
weduwe van H. J. Eggink
op de leeftijd van 92 jaar.
Fam. Eggink
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Keyenborg, 30 oktober 1979
Maria Postel
Condoleantie-adres:
H. J. Eggink, Mosselseweg 14, Mossel-Vorden

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Opleiding: bij voorkeur Mavo-nivo, leeftijd 17-19 jaar.

Opening door M. Groen, voorzitter.
Notulen vergadering 6 november 1978.
Jaarverslag door J. F. Geerken, sekretaris.
Verslag penningmeester A. Schipper
Verslag kaskommissie
Benoeming lid kaskommissie
aftredend C. van de Kluft.
Mededelingen.
Bestuursverkiezing; aftredend:
M. Groen, H. G. Harmsen, H. M. Visschers.
Kontributie 1979-1980.
Wat verder ter tafel komt.
Het bestuur.

Nedacweg 4, Vorden - Eventueel telefonisch 05752-1773, mevr. De Jong

Dinsdag 6 november a.s. vindt in het
Dorpscentrum (zaal 28) de voorlichtingsavond plaats over:
„WONINGISOLATIE EN
ENERGIEBESPARING"

Avondmis voor de overledene vrijdagavond 7 uur in
de kerk op de Kranenburg.
Bezoekt allen de

TENTOONSTELLING
van vogelvereniging

JEZUS CHRISTUS, DE ZOON VAN GOD
STIERF VOOR UW ZONDEN
OP GOLGOTHA

FAM. A. POSTMA, Ruurloseweg 6, Vorden

SORBO NEDERLAND B.V.

FNV-leden in Vorden opgelet

De gezongen uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 3 november om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Antonius van Padua te Kranenburg-Vorden,
waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar.

Kunt u rustig doorgaan met zondigen?
Wilt u méér weten, bezoek dan onze
huiselijke bijbelkring, iedere woensdagavond om 19.30 uur.

Sollicitaties te richten aan:

„ONS GENOEGEN '68"
op 3 en 4 november bij caféwegrest. de Boggelaar te Warnsveld
Grote verkoopklasse aanwezig.
Openingstijden zaterdag 3 november van 10.00 tot
21.00 uur en zondag 4 november van 13.00 tot 17.00
uur

Jonge Florijn
Bessen Coebergh
10,95
Cashba koffielikeur
van 9,95 voor

Kom a.s. zaterdag in onze zaak een
Irish koffie drinken

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT

Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

mfyaiim

Supermarkt OonJc,
^B^

Smidsstraat2,Vorden.
ft.
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Tweede blad CONTACT

Donderdag l november 1979

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

Een
Bankgirorekening bij
de Bondsspaarbank
verrijkt de oogst van
uwwsrk.

volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km,
TOYOTA Carina 4-deurs de Luxe
1978
TOYOTA Corona 2000 De Luxe
1978
TOYOTA Cressida De Luxe
1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé 1976/77
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
OPEL KADETT
1972

Wie geld verdient, neemt
een Bankgirorekening met een
goed stuk service. Voor een vlotte
afhandeling van alle inkomsten
en uitgaven.
Met duidelijke rekeningoverzichten voor een goede "boekhouding" en veilige, handige
Eurocheques.
De Bondsspaarbank doet
daar nog een stukje persoonlijke
service bovenop. Men heeft tijd
en aandacht voor u. Er valt op een
prettige manier te praten over
geldzaken.
Ook bij u in de buurt is wel
een kantoor van de Bondsspaarbank.
Daar zult u merken dat de Bondsspaarbank er voor alle mensen is wat hun inkomen ook is.
't Is de bank met de S
van Service.

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) Vorden - Ruurlo - en Zieiwent.

Bennie Wen t ing

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

Uitschieter van de week
Restanten „Lievertjes
modellen"
nu met 25 en 50% korting

BONDSSPAARBANK

Alle zaken voor alle mensen

met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

Grote opruiming van antiek
uit de vorige eeuw

Op vrijdag 2 november 1979 presenteren wij de meest
dolle en populaire disc-jockey van oost-Nederland:

Franky Carricane

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

26 oktober t/m 10 november aangeboden
met kortingen van 20 tot IO%
Hoeve Enkzlcht

Tevens organiseren wij in dit weekend in
ons café het kurkbiljarttoernooi van
B.B. „de IJsselkring".

antiek

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

Hoofdprijs 1 volledig verzorgde achtdaag
se wintersportvakantie naar Oostenrijk.

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

Citroen 2500 D Demo
1979
Citroen CX Pallas automaat airco
1977
Citroen CX 2200 D
1976-1977
Citroen CX 2000 Super
1977
Citroen CX 2000 D break
1978
Citroen CX 2200 D break
1977
Citroen CX 2000 S met LPG
1976
Citroen 2000 S
1975
Citroen GS Pallas
1978
Citroen GS Club break
1975-1976-1977
Citroen GSX 2
1978
Citroen GS Club
1973 t/m 1977
Citroen G Special
1974 t/m 1978

Citroen CX 2400 Pallas
Citroen G Special break
Citroen Visa Super
Citroen Dyane 6
Citroen LN
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4

1977
1977
1979
1977-1978
1977-1978
197&1977
....197&1977
1974 t/m 1978
.1974
1978

Simca 1100 GLS .

.1974
1974

SimcallOOLS
Simca 1307 GLS....
VW Passat met LPG

1976
1976
.1975
. 1978

VW Passat stationcar met LPG..

Alfa Romeo AJfetta 1.8.
Atfa Romeo LPG
Opel Ascona 16
BMW 518
BMW 528
Mitsubishi 1200 Lancet.
Hat 131 1600 met LPG.
Austin Allegro
Renault 6
Mazda 323 5..

Toyota 1200 Coupé

.1976
.1975
.1977
.1976
.1977
.1977
.1978
.1976
.1975
.1978
1977

Speciale aanbieding: RANGE ROVER 1977

Toyota Carina 1600 de Luxe met LPG.. 1978
Toyota Corolla..
.1977
Kom eens geheel vrijblijvend een kijkje ne
men.
Alle auto's met volledig 3 of 6 maanden
garantie.
Inruil, financiering en leasing mogelijk

Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens

L

350-400-500 kg.
In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

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

Telefoon 05735 - 1753 - 2004

\

Groot keuken nieuws
Nieuw: Nu rechtstreeks uit Amerika
het volledige inbouwprogramma van

KitchenAid
met o.a. demonstratie van de inbouw

Vuilniskompaktor
De Kitchen Aid vuilniscompactor helpt
U bij het oplossen van Uw afvalproblemen. Flessen, dozen, blikken
enz., worden binnen 35 seconden tot
één vijfde van hun volume samengeperst. Dit betekent .... één vuilnisbak
in plaats van vijf.

Om- in de sfeer
prijzen te blijven:
Alleen zaterdag

Witte Wandkasten
50 cm. breed afgehaald nu

f 45,--

50 cm. breed afgehaald nu
f 45,-60 cm. breed afgehaald
f 56,-80 cm. breed afgehaald
f 63,-100 cm. breed afgehaald
f 71,-kasten boven de afzuig 60 x 30
afgehaald
f 50,-witte servieskasten SG 60/52f 198,witte servieskasten SG 50/52* 168,--

Op alle aankopen van KitchenAid
apparaten tijdens
Open Huis, ontvangt U een korting
van zelfs 20%
Dit kan alleen bij de H.C.l.

De nooit geëvenaarde vaatwasser, met
fohndroging
en de KitchenAid keukenmachine met
de duizend en één mogelijkheden.

In onze af d. ijzerwaren en
gereedschappen

Grote demonstratie
van Black/Decker

Hobby en industriële
gereedschappen.
Op alle aankopen van Black/Decker
gereedschappen, deze dag
20%

korting in contant

afgehaald.

Keukenbloks wit- met palisanden
kleurige laden.
150 cm. lang nu afgeh. è contant f 179,-170 cm. lang
,,
f 184,-180 cm. lang
,,
f 206,-200 cm. lang
„
f 219,220 cm. lang
„
f 233,--

(Uitsluitend voorraad artikelen)
Tijdens open huis, op alle ijzerwaren
en gereedschappen l O /O
( a contant afgehaald)

Natuurlijk /111 \

Afvalemmers

i n e l i is u ' l B l W

van edelstaal om zelf in uw aanrecht
te bouwen.
bij het openen van de deur gaat het
deksel vanzelf omhoog.
normaal f 94
Open huis prijs

Af d. Keukens.

uitgesloten

Een prachtigéj^ken keuken, 2,70 m.
lang
een van de meest verkochte
tijdens open huis voor de spectakulaire
lage prijs van slechts f 3520,-- incl.
BTW inclusief een gaskookplaat,
elektrische oven, afzuigkap en
inbouwkoelkast.
Vanzelfsprekend met kunststofblad en
RVS spoelbak.

Kunststof keuken
geheel volgens afbeelding 2.70 m.
lang
keuze uit 8 kleuren, inclusief koelkast, gas kookplaat, elektrische oven,
afzuigkap en blad + RVS bak nu v.a.
f 2655,-- (afgehaald è contant).

Wij leveren deze keuken met inbouwapparaten van een zeer bekend
Hollands merk en onder garantie.
(prijzen alleen geldig indien afgehaald
en è contant betaald).

tegen een geringe meerprijs in alle
denkbare maten leverbaar.

Deze keukens zijn tegen een geringe
meerprijs, ook leverbaar in alle lengtes.

Isolatie materialen
te kust en te keur
De H.C.l. helpt U om alle isolatie
problemen op te lossen.
Hebt U onze energiebesparende
Open haard nog niet gezien?
Kom zaterdag naar de H.C.l.
Wij zijn gaarne bereid U er alles van
te vertellen.

Levenslange
garantie 9
zwart op wit!
Nicolay Casting is de enige die u een open
haard levert met levenslange garantie, zwart op wit:
de Jupiter
volledig in gietijzer (de beste warmtegeleider),
onverwoestbaar sterk voor een heel mensenleven en
uiterst doordacht van konstruktie.

Een sierlijke, praktische
haard

u

<*r.

H.C.l

BOUWCENTRUM

U.B.l

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121
V

\

OPEN HUIS BIJ H.C.I.

KAN
TEGER VOEDERS
U HELPEN bij dé

Atag afzuigkappen

voeding, verzorging en huisvesting
van uw dieren?

geen f 365,-- alleen bij de H.C.I.
open huis prijs
^4%^^
(afgehaald a contant) II ^f f% —

Doublock sphinx
80-uitlaat in de
kleuren mosgroen,
beige, kal.geel

VOEDERS

camel «ll^D, honing
ESTSTOFFEN

zeker weten!

Vloertegels

SPOORSTRAAT 4 - RUURLO - Telefoon na kantoortijd 05753-1756

Teeuwen 515 20 20 cm
van 50, m- voor
Teeuwen 228 20/20cm
van 52,70 m- voor 33, m
Teeuwen 520
20 20 cm
van 58,20 m- voor 30, - mV en B 534
20 20 cm
van 82,60 m voor 38,20 m
Bauxiet 4673
20 20 cm
van 76,70 m voor 38,20 m
Malaciet 4373
20 20 cm
van 76,70 m' voor 38.20 m

GAS

flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks

Wandtegels prijzen om
van te watertanden.

25.-

enkele voorbeelden.
Villeroy/Boch 15/15 type
L 35 f 64,-- nu.
Villeroy Boch 15/15 type
L 37 f 64,-- nu f 25,- m 2
Villeroy Boch 15/15 type
L 38 f 64,-- nu f 25,--m 2
Villeroy Boch 15/15 type
L 39 f 64,-- nu f 25.--m 2 .

r* 67:

Plaatstaal ligbad
in de kleuren
mosgroen, beige,
kal. geel

125

badmengkraan
mklusief handdouche

ALUMINIUM SCHUIF PU
.4 Mank 10% korting

Gratis Haardstel

ledere koper van een
open haard tijdens open huis,
ontvangt een haardstel t. w. v.
geheel gratis.
Wij zijn dealer van:
• CV cirkelbeluchtmgs
open haard
• oldenstijn
• belfires
• helex
• gas open haard
Dru- en Ardi

40

18. .

Belinda effen + decor
van 29,40 m 2 voor
Harmonie effen + decor
van 34,50 m 2 voor 19,75 m 2
Santerno effen + decor
van 35,50 m 2 voor 19,75 m 2
Solans Uni + decor
van 40,60 m 2 voor 19,75 m 2

301°
50
64.
56?

m
3 cm. dik nu slechts
afgehaald a contant
(alleen 3 november tijdens open huis)

The
Miljonairs

BEL DAN

luxueuze keuken mengkr
hendelbediening
zolang de voorraad
strekt slechts

douchemengkraan
met handdouche

zondag 4 november

aaaa

x

zeer

Tanen

Occasion?
autoccasion

van 28,90 m- voor

camel l «3«£, honing l O\J,

wastafel me ngkraa n

i

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

Div. Restanten

Klose

BEL ze maar! telefoon 05735-1224

Div. Restanten
Mozaik

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

^fc^^'

16:

S.P.D. 8 van 25,96 voor
V en B 495 van 76,70 voor f 36,-- m 2
V en B 435 van 94,15 voor f 40,-- m 2
provencaal model
Z.L. 406 van 41,80 voor f 20,--m 2
GT 2 van 70,-- voor f 30,-- m2

2

Specialisten met aandacht
voor u
AUTOBEDRIJF

IA

V il

05735-1426

Uw Geld in Brand Steken .. doet u niet
Waarom wel meer betalen dan
nodig is??
Gelukkig zijn er heel veel mensen,
die anders denken en prijsbewust"
kopen bij de H.C.I.
Wij houden van lage prijzen ... U ook,
kijk en vergelijk.
alleen zaterdag a contant en afgehaald,
zo lang de voorraad strekt.

16.-

SPD 8 normaal f 25,90 m 2
nu
Z.L. 406 normaal f 41,80 m 2 nu f
GT 2 normaal f 70,80 m 2
nuf
Villeroy en Boch, Mozaik
normaal f 76,70 m 2
nuf
Villeroy en Boch, Mozaik
normaal f 94,-- m 2
nuf

20,-- m 2
30,-- m 2
36,--m 2

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

Voor een betrouwbare gebruikte auto
naar uw
V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Tegen kontante betaling

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

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325
Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

-

voorgoed
antiek

GEVESTIGD:

SE
"VELDT^OEK"
<

i. j. m. van aken
buro voor:

ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
PENSIOENEN
FINANCIERINGEN

tuuen Doctinchem en Ruurlo
Vïldho*k*«wee l I-IJ
Oï7Jfc-49T

40,--m 2

O
SUPERBENZINE

de Heurne 27

Hengelo (G)

Telefoon 05753-1800

de laagste prijs
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden
ledere woensdagmiddag

alle coupons
voor
halve prijs
Prijzen: mkl. 18% b.t.w.
uitsluitend a kontant afgehaald
Geldig: zolang de voorraad
strekt

SChrÖder bij de kerk
Hengelo (G.)
Te koop: VIOLEN
Zelledijk 12, Hengelo (G)
PAARDRIJDEN
Stoeterij
,,De Hessenkamp"
Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737

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

Te
huur:
gemeubileerde
woonruimte tot l april. Liefst
iets ouder echtpaar, omgeving
Hengelo (G).
Brieven onder nr. 1-1 buro
Contact

Alle soorten
bouwmaterialen in
steen, kunststof etc.
Grote kollektie
keukeninrichtingen.
Wend-, vloertegels en
plavuizen: duitenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,
tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc.
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroosters
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Open haardaccessoires
uit voorraad leverbaar zoals
pook, tang, schep, borstel, blaasbalg,
houthak, lucifers, houtdraagtassen,
aanmaakblokjes, barbecue's, fire-blokken, vonkenschermen
HOUT

GAS
ELEKTRISCH
uit voorraad leverbaar

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur
zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur
^^•••••••••••••••••••iB^B^IB^BVBB^BVBla^BVBVHal

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv

Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Grijp uw kans
in onze grandioze
*

verbouwing

pruiming

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

SLAAPKAMER

zwart essen, 2,50 m breed bestaande uit
3 elementen
van 895, —
opruimingsprijs

ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes + spiegel
uitvoering geheel massief vuren
normaalprijs 925,- opruimingsprijs

398,

ELEMENTENWAND

EIKEN SLAAPKAMER

MASSIEF EIKEN FRONT
3-delig 210 cm breed
OPRUIMINGSSTUNT

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

1998,

MASSIEF EIKEN BANKSTEL
3-1-1
met zware draion velours
opruimingsprijs

1395,

3-1-1 met losse rundlederen kussens
Normaal 3685, —
Speciale opruimingsstunt nu

massief eiken
met skai-bekleding. Opruimingsprijs

149,

Bijpassende ronde
mettuimelblad. Opruimingsprijs

HANC/LECKASTEN
1-deurs
2-deurs
3-deurs
SCHUIFDEURKAST (2-deurs)

nu

79,'

SCHRIJFBURO grenen struktuur

nu 139,'

DISCO-MEUBELEN grenen struktuur v.a. 75,'

2 veren kussens
opruimingsprijs 29,synthetlsche dekbeddem-pers. 75,Donzen dekbedden
i-Pers vanaf 119,

1875,-

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

Diverse eiken TV-kasten
Zwaar massief eiken eetkamerstoel
met biezen zitting van 295,- nu
Massief eiken fauteuil
Eiken mimiset 3-delig
Manou draaifauteuil

MASSIEF EIKEN BANKSTEL

485,-

BOEKENKAST grenen struktuur (hoog)

opruimingsprijs 69,'

COUPONNEN TAPIJT

299,-

diverse maten (zie etalage)

VOOR KNALPRIJZEN

Kwaliteitsmatrassen
diverse maten, nu tegen

opruimingsprijs 275,opruimingsprijs 145,-

STUNTPRIJZEN

nu 369,-

couponnen overgordijnen en
vitrages met grote kortingen

in grenen struktuur
opruimingsprijs 124,opruimingsprijs 149,opruimingsprijs 230, •
opruimingsprijs 189,-

Diverse stukken voor

i,-

STUNTPRIJZEIM OP ONZE TEXTIELAFDELING
Damesjaponnen
Damesrokken
Damespullovers
Damesblouses
Jorzolino baddoeken
washandjes
Theedoeken
Damespulli's
Damesvesten
Damesmutsen

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

vanaf 49,OO

19,00
vanaf 12,50
vanaf 10,OO

2 stuks 15,OO
3 stuks

3,50

2 stuks

8,95

5,00
vanaf 15,OO

7,50

ZIE ETALAGES

Heren terlenka pantalons 49,oo
Heren rib-pantalons
39,oo
weekenders
15,OO
Spijkerbroeken
19,OO

Kinder rlb-pantalons
Kinder schipperstruien
Kinder pullovers
Kinder pyama's

Kleuterondergoed
2 stuks 5,OO
Herensinglets/slips Ten cate 2*. 10,OO
Kinderondergoed ren cate 3 stuks 10,00

Kindermutsen
Kinderkousjes
Kinderblousles

Damesdusters
Huishouddusters
Damesnachthemden

ZIE ETALAGES

39,00

Flanellen lakens

vanaf 13,95

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

18,95
10,00
17,50

4,95
2 paar

7,50

2 paar

7,5O

vanaf 22,50

Planellen hoesiakens

10,00

27,50

ZIE ETALAGES

17,50
ZIE ETALAGES

Zutphenseweg 24

Vorden

in 't centrum van vorden

-

Telefoon 05752-1514

* De opruiming duurt t/m zaterdag 17 november (met toestemming van de Kamer van Koophandel)
* Vrijdagavond koopavond
* Opslag latere levering is mogelijk

Donderdag l november 1979
41e jaargang nr. 34

Derde blad CONTACT - VORDEN

Voorzitter Fred Scharrenberg
laakt inzet leden voetbalvereniging "Vorden"
De heer Fred Scharrenberg, voor/itter van de voetbalvereniging "Vorden"
maakte tijdens de najaarsvergadering hekend dat hij het komende voorjaar de
voorzittershamer /al neerleggen. Hij liet duidelijk doorschemeren dat /.ijn besluit
mede is genomen door de geringe in/et van de leden. "Het bestuur wordt veel te
/waar belast met de /aken die nu niet direkt tot de bestuurlijke taken behoren. De
in/et van de leden is niet optimaal. Op dit moment kost het voorzitterschap mij 19
uren in de week. Het is niet verantwoord ten op/iehte van m'n ge/in een dergelijk
aantal uren in de voetbalvereniging te stoppen. Het is te hopen dat de leden hel
bestuur in de toekomst meer werk uit de handen /uilen nemen. Men moet eens
leren /.elf het werk te /ien", aldus een toch wel teleurgestelde voor/itter Fred
Scharrenberg.
Door de harre w i n t e r lieert de vereniging
"Vorden" het financieel / u a a r te verduren gehad. De v e r w a r m i n g van de gehouwen, de h u u r en onderhoud heeft
een nadelig saldo ten gevolg gehad, /o
k w a m vast te staan uit het jaarverslag
van penningmeester (i. Bloemendaal.
De v o o r u i t / i c h t e n voor het komende
jaar lijken gunstiger, mede door het
aantal toeschouwers dat het eerste elftal
t r e k t . Sekretaris .1. .lansen memoreerde
in / i j n jaarverslag de resultaten van de
verschillende e l f t a l l e n waaronder het
kampioenschap van het Al e l f t a l en de
F2 pupillen.
Bij monde van de heer Joh. l'ardijs
h r a c h l de commissie die het v i j f t i i » inrit?

BURGERLIJKE
STAND
Geboren: Erik Oldenhave.
Ondertrouwd: H. G. A. Oosterholt en
J. H. M. Gotink; H. Wassink en H. G.
Brinks; G. .1. L.ijftogt en W. M. H.
Jansen.
Gehuwd: G. Bruggink en H. A.
Kettelcrij; W. C. F. Willems en M. A.
Visser; A. l•'. .1. de Vries en M. Sikkens;
H. J. Vaags en E. M. van Dijk; I.. M.
van Steenes en J. M. van Karsen; .1. I...
S. Kulsdom en L. J. Agtcrberg; A. H.
N i j m a n en G. C'. R. van Sou; S. G.
Wentink en G. .lansen.
Overleden: J. H. .lansen, oud 71 jaar;
Th. Eckhardt, oud 65 jaar.

Voetbal
Vorden verslaat Winterswijk met 1-4.
"Hoe kom je er nou bij om te stellen dat
wij in uitwedstrijden beter spelen dan
thuis. Ik ben het daar helemaal niet mee
eens". Dit /egt Bert Vlogman toen wij
hem vroegen hoe dat nu /iet met Vorden
1. I e n week geleden een ontstellend
/ w a k k e parlij en dank plotsklaps /oals
afgelopen /ondag een uitstekende
prestatie door Winterswijk op eigen
terrein met 1-4 te kloppen. Het
antwoord op de/e vraag is eigenlijk v r i j
simpel. Vorden heeft in Jan A d d i n k ,
Geert Heersink en Chris Hissink drie
uiterst gevaarlijke en snelle spitsen.
Speelt Vorden een uitwedstrijd dan
pleegt de t h u i s c l u b het spel te maken.
Vorden wacht r u s t i g af en speelt op de
counter, het sterkste wapen van de geel/wartcn. Het zou n a t u u r l i j k niet fair
zijn om de overwinning op Winterswijk
toe te schrijven aan alleen de
voorhoede.
De
middenlinie en
achterhoede
verrichten
eveneens

bestaan van de vereniging heeft georganiseerd het eindverslag u i t . Daarbij
bleek de penningmeester van de
jubileumcommissie de heer A. Nijenhuis nog een aardige surprise in petto te
hebben. Ook in financieel op/icht is het
gouden j u b i l e u m geslaagd. De acht
seniorenelftallen kregen n a m e l i j k elk
een bal aangeboden, t e r w i j l het b e s t u u r
een enveloppe met inhoud kreeg aangeboden, te bestemmen voor de renovatie
van vier kleedkamers. Voor/itter Scharrenberg bracht de jubileumcommissie
d a n k voor hetgeen /ij voor de
v e r e n i g i n g heeft gedaan. Tot slot \verd
medegedeeld dat de feestavond op 12
j a n u a r i /al worden gehouden in /aal
Bakker.

uitstekend w e r k , door elkaar goed aan
te v u l l e n . En wat te denken van Wim
Harms. Een pracht wedstrijd speelde
hij. Voor de winterswijkse aanvallers
om moedeloos van te worden. Steeds
was het e i n d s t a t i o n Wim Harms.
Tussen de bedrijven door werd er
n a t u u r l i j k aan de andere kant vrolijk op
los gescoord. Al na tien m i n u t e n 0 1 .
Een pass van Chris H i s s i n k bereikte
Geert Hersink die listig scoorde. Nadat
de doorgebroken Jan A d d i n k vlak voor
het doel ten val was gebracht, een
geheide strafschop, kreeg hij tot
stomme verba/ing van iedereen een v r i j e
schop legen! André te V e l t h u i s m a a k t e
/ich hierover b l i j k b a a r /o kwaad dat h i j
plotseling van 40 meter a f s t a n d
ontstellend
hard
uithaalde. 0-2.
Doelman wiggers kreeg het schaamrood
op de k a k e n . Waar hebben wij meer een
dergelijke keeper gc/ien?
In de tweede helft van het/elfde laken
een pak. In de vijftiende m i n u u t een
pass van Theo naar Jan Addink die 0-3
liet a a n t e k e n e n . Even later een solo van
Bertus N i j e n h u i s over de gehele lengte
van het veld. Hij strandde evenwel op
de keeper. Geen nood, moei Bertus
gedacht hebben en schoot een paar
m i n u t e n later in eigen doel 1-3! /o kan
het ook, n i e t w a a r . U i t e i n d e l i j k schoot
Jan A d d i n k / i j n ploeg naar een
verdiende 1-4 /ege.
Uitslagen: Winterswijk - Vorden 1-4;
Vorden 2 - Mee 2 2-2; Vorden 3 - A/.C 4
1 - 1 ; Eort. W i n t e r s w i j k l - Vorden 4 6-0;
y.utphania 6 - Vorden 5 0-2; Hercules 6 Vorden 6 3-0; Vorden 7 - Oeken 5 1-2;
Vorden 8 - Zutphania 7 0-8.
Programma: Vorden - /elhem; Sp.
Eibergen 4 - Vorden 2; de Hoven 3 Vorden 3; Vorden 4 - N o o r d i j k 2;
Vorden 5 - Rat t i 2; Zutphen 5 - Vorden
6; SU E 5 - Vorden 7; Vorden 8 - A/.C S.

Betaalde clubs tonen belangstelling voor
Vorden doelman Kjo Klburg.
De verrichtingen van Ejo Elburg doelman van het A e l f t a l van "Vorden" / i j n
niet
onopgemerkt
gebleven.
De
Vordense doelman werd onlangs
geselekteerd voor het Uefa-jeugdteam
(in totaal werden hiervoor 25 spelers
geselekteerd waaronder drie doelverde-

SClbtt

digers). "Het /al moeilijk worden om
Ejo voor Vorden te behouden, want
inmiddels hebben /ovvel Go Ahead
Eagles als F. C". Twentc belangstelling
getoond", aldus vertelde v o o r / i t t e r
lied Scharrenberg op de n a j a a r s v e r gadering van de \ o e t b a l \ i T e i i i " i m j
"Vorden".

De Deurdreajers

KARIMAVALSVERENIGIIMG

zaterdag 10 november:

met medewerking van:

PRINSENBAL

DANSMARIETJES
HOFLIEDERENTAFEL
HOFKAPEL
PRINSENKAPEL The Flamingo's

RESIDENTIE ZAAL SCHOENAKER KRANENBURG
R a t t i - S H K 1-1.
R a t t i is er niet in geslaagd om thuis te
winnen van het op be/oek komende
SHE uit Hall, het werd een gelijkspel 11. De gasten konden al na tien m i n u t e n
de leiding nemen door een verrassend
schot van de middenvoor 0-1, waarop
R a t t i weliswaar iets meer in de a a n v a l
k w a m maar het antwoord niet in doelpunten kon u i t d r u k k e n . Het d u u r d e tot
enkele m i n u t e n voor de rust v o o r d a t de
gelijkmaker scoorde. Doordat P'•>'•>
H ' " " < > l i n k werd gevloerd in hei
stialschopgcnicd kreeg men een strafschop toegewe/cn, Wim Koers m a a k t e
geen fout en scoorde resoluut 1 - 1 . Na de
thee was SHE beter in vorm. Bij R a t t i
werd Martin Heuvclink nog vervangen
door Johan Hartman, maar ook dit
/et l e geen /oden aan de dijk. Het bleef
een 1-1 eindstand, waarmee beide
partijen tevreden konden / i j n .

aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur - na afloop rijdt de borrelbus

individuele
Krajenbrink

uitslagen
waren:
.l.
P. Hoopman 0-2: \V'.
Wessclink
W. Ruesirïk 2-0; H.
Hoek man - H. Gerritsen l - l ; A.
C i r a a s k a m p - .1. Bakker 2-0: B. H i d d i n k
- R. Kij/er 0-2. Het tweede t i e n t a l van
DC'V' versloeg Denk & /et l uit l aren
met 8-12. Hier waren de persoonlijke
uitslagen: .1. Beltman - S. Wiersma 0-2;
A. .1. Haytink - A. Wassink 0-2; W.
Leuks - H. KI. Kranenbarg 2-0; B. J.
Stegink - B. H. Breuker 0-2: l . Hut - G.
ter Beest 2-0; H. W. Endeman - .1.
l.ankhaar 0-2; H. J. Beltman
G.
Hulshof 1-1; .1. W. Koerselman - H.
Sloctjes 2-0; J. Schilstra - H. Wansink
1-1; Joh. Beltman - H. W. Esselink 0-2.
DC'V IV speelde met 5-5 gelijk tegen
Rekken.

Sv. Ratti (dames) moeiteloos langs
sp. Teuge.
Voor de onderlinge competitie van I X ' V
de
volgende wedstrijden
Sv. Ratti ging /eer snel in de aanval werden
Wiersma 1 - 1 ;
waar sp. Teuge geen antwoord op kon gespeeld: W e n t i n k
geven in de eerste m i n u u t werd er al Ruesink - v.d. Schaaf 1 - 1 ; H u l s h o f - K I .
gescoord door A n i t a Berendsen. Direct Kranenbarg 0-2; A. Wassink - I amers
daarop maakte de keepstcr van sp. 2-0; Breuker - Sluiter 0-2. Jeugd: N. de
R. Brummclman 0-2; l .
Teugc een fout, Mies Molenkamp was Klerk
/eer attent en scoorde beheerst 2-0. Sv. B r u m m e l m a n - A. Plijter 0-2; .1. Dijk R a t t i was heer en meester op de groene W. Rietman 0-2; R. Bruinsma J. v . d .
mat en /.o speelden / i j sp. Teuge voor Kamer 2-0; J. Sluttcr - G. B r i n k m a n 20; B. de JOnge E. te V e l t h u i s 0-2; H.
rust gewoon weg 5-0.
v.d. kamer - l . Rouwenhorst 2-0; H.
De tweede helft het/elfde spelbeeld sp. v.d. Kamer - D. Hockman 2-0; M.
Teuge kreeg geen kans om het spel over Boerkamp - J. K u i n 2-0; B. Voortman te nemen, /.o scoorde Bctsie Kelderman R. Sluiter 2-0; L. Hengcveld - M.
met afstandschot van /o'n 20 meter Boerkamp 0-2; R. Sluiter - R Bulten 1onhoudba;u^-(). Sv. R a t t i deed er nog
een schepjj^povenop wat uiteindelijk
leidde tot een 9-0 overwinning. 7o
behaalde Sv. Ratti nu uit 8 wedstrijden
11 punten dal er gescoord wordt is v\ui
duidelijk want in die 8 wedstrijden werd
er liefst 28^icscoord en moest de Sv.
Ratti dod^^edigster de bal 5x uit het
net halen.
Uitslagen: A f d. zaterdag: Sinar M a l u k u
- S v . R a t t i 2-1; Sv. Ratti 2 - Almen 2 0-3;
Sv. R a t t i 3- A.7.S.V. 123-2.
Af d. jeiiKd: Sv. Ratti Al
Sp.
Brummen Al 1-6; Almcn BI - Sv. Ratti
BI 4-2; Sv. Ratti B22 - W i l h . SSS B2 012.

A f ft. zondag: Sv. R a t t i l - SHE l 1 - 1 ;
Hercules 4 - Sv. Ratti 2 1-3; Sv. R a t t i 3 Be Quick 6 2-1; Sv. Ratti 4 - sp.
Brummen 7 1-6.
Af d. dames: Sv. Ratti l - Sp. Teuge l 90; De Hoven l - Sv. R a t t i 0-9.
Programma: af d. zaterdag: Beekbergen
l - Sv. Ratti 1; Harfscn 3 - Sv. Ratti 2;
Sv. Ratti3-7.clos5.
Af d. jeugd: S.C.S. Al - Sv. Ratti A l ;
Sv. Ratti BI - Warnsveldse Boys B I ;
Eerbeekse Boys B2 - Sv. R a t t i B2.
Af d. zondag: Gaandercnsc Boys l - Sv.
Ratti l ; Vorden 5 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti
3 - Hercules 6; S.C.S. 2 - Sv. Ratti 4.
Af d. dames: Lemelerveld 2 - Sv. Ratti l;
Sv. R a t t i 2 - Markelo2.

Dammen
Gelijkspel Vordense dammers tegen
Doctinchem.
In het kader voor het kampioenschap
voor vijftallen van distrikt Oost (aspiranten) kwam het team van DVD
(Doetinchem) in Vorden op be/oek. Na
een enerverende wedstrijd werd het
uiteindelijk een 5-5 gelijkspel. De

•<

In dit blad wordt van alias ioeschrtf/m
t Is de spiegel van t dagelijks leven.
Boer P die zijn Deen OTeefct
en.y$&$ die zijn vriend 0teefet
wie iets wm
en wat weq heeft qcqeven.
Waterpolo
Dames van Vorden gelijk tegen He-Key
Hengelo
De dames van Vorden en Me-Kcy
Hengelo hebben er /aterdagavond in het
verwarmde /vvembad in Ecfde een
spannende p a r t i j van g e m a a k t . In de
eerste periode leek Vorden al snel op
ro/en te / i t t e n . Via goed opgc/ette
aanvallen scoorde Vorden 2\. Harriet
Ha/ekamp en Jet Smit produceerden de
t r e i t e r s . In de tweede periode m a a k t e
He-Key gebruik van een n u m m e r i e k e
meerderheid 2-1; t e r w i j l in de derde

periode de achterstand /elI's in een 2-3
voorsprong werd omge/et. Jet Smil
bracht de partijen in de laatste periode
weer naast elkaar 3-3. De heren II van
Vorden verloren /aterdagavond met 2-3
van DWK II uit Barneveld. De heren I
hadden een vrij weekend.

Gerard Rond en
Gerrit Wolsink in
KNMV
kampioensrit
Behalve Gerrit Wolsink /al ook de kersverse kampioen 5(X) cc motorcross
dei ai d Koud \ i i j d a g en /aterdag aktict'
deelnemen aan de kampioensrit van de
K N M V (betrouwbaarheidsritten) die
/oals bekend wordt georganiseerd door
"De Graafschaprijders" uit Vorden en
"Sport & Vriendschap" uit l.oehem.

daar staat wel w alle? telenen

B. te A
Le££ 'tn,
al? U op dehooqtewüt we^en.

'»

In de/e r i t , die de beslissing gaat
brengen wie /ich in de verschillende
klassen kampioen van Nederland mag
noemen, komen uileraard ook de deel
nemers aan de befaamde /.csdaagse aan
de start. Vrijdagmorgen gaan de eerste
deelnemers bij camping de Reehorst van
start. De senioren rijden 320 kilometer
en de j u n i o r e n 240 kilometer, /.aterdag
herhaalt /ich d i t . In tolaal komen 250
renners aan de si a r t , waaronder 30
buitenlanders.

Modecentrum Teunissen - Ruurlo
trefpunt van mode . . . .
mantels, coats, Jacks, japonnen en pakjes, kostuums, kolberts,
composé's, jagersjassen, cordjacks, suède- en bontjasjes
Modecentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond - Woensdags de gehele dag open - Maandags gesloten - Gratis koffie

Radio, T.V., HiFi

GfCIGtZ

eigen snelle technische dienst
Alle apparaten, ook die niet bij ons zijn gekocht, maar welke nog in de garantieperiode zijn, worden
door ons gerepareerd.

En RpdriAifolri

wB • mUD m ^S0 w* ^B? mi ^0 • WM
WEG NAAR LAREN 56 - zutphen - TELEFOON 05750-13813
^

Groot keuken nieuws
Nieuw: Nu rechtstreeks uit Amerika
het volledige inbouwprogramma van

itchenAid
met o. a, demonstratie van de inbouw

Vuilniskompaktor
De Kitchen Aid vuilniscompactor helpt
U bij het oplossen van Uw afvalproblemen. Flessen, dozen, blikken
enz., worden binnen 35 seconden tot
één vijfde van hun volume samengeperst. Dit betekent .... één vuilnisbak
in plaats van vijf.

Om- in de sfeer van
prijzen te blijven:
Alleen zaterdag

Witte Wandkasten
50 cm. breed afgehaald nu

f 45,--

50 cm. breed afgehaald nu
f 45,-60 cm. breed afgehaald
f 56,-80 cm. breed afgehaald
f 63,-100 cm. breed afgehaald
f 71,-kasten boven de afzuig 60 x 30
afgehaald
f 50,-witte servieskasten SG 60/52f 198,
witte servieskasten SG 50/52f 168,

Op alle aankopen van KitchenAid
apparaten tijdens
Open Huis, ontvangt U een korting
van zelfs 20%
Dit kan alleen bij de H.C.l.

In onze afd. ijzerwaren en
gereedschappen

Grote demonstratie
Hobby en industriële
gereedschappen.

De nooit geëvenaarde vaatwasser, met:
fohndroging
en de KitchenAid keukenmachine met
de duizend en één mogelijkheden.

Op alle aankopen van Black/Decker
gereedschappen, deze dag
20%

korting in contant

afgehaald.
Keukenbloks wit- met palisanden
kleurige laden.
150 cm. lang nu afgeh. è contant f 179,170 cm. lang
„
f 184,180 cm. lang
„
f 206,200 cm. lang
„
f 219,220 cm. lang
„
f 233,-

(Uitsluitend voorraad artikelen)
Tijdens open huis, op alle ijzerwaren
en gereedschappen 15% korting
( a contant afgehaald)

Afvalemmers
van edelstaai om zelf in uw aanrecht
te bouwen.
bij het openen van de deur gaat het
deksel vanzelf omhoog.
mnoog.
normaal f 94
Open huis prijs

Afd. Keukens.
Een prachti^Bsiken keuken, 2,70 m.
lang
een van de meest verkochte
tijdens open huis voor de spectakulaire
lage prijs van slechts f 3520,-- incl.
BTW inclusief een gaskookplaat,
elektrische oven, afzuigkap en
inbouwkoelkast.
Vanzelfsprekend met kunststofblad en
RVS spoelbak.

70:

Kunststof keuken
geheel volgens afbeelding 2.70 m.
lang
keuze uit 8 kleuren, inclusief koelkast, gas kookplaat, elektrische oven,
afzuigkap en blad + RVS bak nu v.a.
f 2655,-- (afgehaald è contant).

Wij leveren deze keuken met inbouwapparaten van een zeer bekend
Hollands merk en onder garantie.
(prijzen alleen geldig indien afgehaald
en a contant betaald).

tegen een geringe meerprijs in alle
denkbare maten leverbaar.

Deze keukens zijn tegen een geringe
meerprijs, ook leverbaar in alle lengtes.

Isolatie materialen
te kust en te keur
De H.C.l. helpt U om alle isolatie
problemen op te lossen.
Hebt U onze energiebesparende
Open haard nog niet gezien?
Kom zaterdag naar de H.C.l.
Wij zijn gaarne bereid U er alles van
te vertellen.

Alle
Dopers var
open huis 10%

«*•«.•.

Levenslange
garantie
zwart op wit!
i

Nicolay Casting is de enige die u een open
haard levert met levenslange garantie, zwart op wit:
de Jupiter
Volledig in gietijzer (de beste warmtegeleider),
onverwoestbaar sterk voor een heel mensenleven en
uiterst doordacht van konstruktie

°/>

BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121
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Een sierlijke.praktische
haard

H.C.l
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PEN HUIS BIJ H.C.I

KAN
TEGER VOEDERS
U HELPEN bij dé

Atag afzuigkappen

voeding, verzorging en huisvesting
van uw dieren?

geen f 365,-- alleen bij de H.C.I.
open huis prijs
4fl ^^£%
(afgehaald a contant) II ^Vfm?

Doublock sphinx
80 uitlaat m de
kleuren mosgroen,
beige, kal.geel

1SAENG

camel 2a£9, honing

zeker weten!

Vloertegels
Teeuwen 515 20 20 cm
van 50,
m-' voor
Teeuwen 228 20/20cm
van 52,70 m' voor 33,-- m
Teeuwen 520
20 20 cm.
van 58,20 m- voor 30, m
V en B 534
20 20 cm.
van 82,60 m voor 38,20 m
Bauxiet 4673
20 20 cm.
van 76,70 m voor 38,20 m
Malaciet 4373
20, 20 cm
van 76,70 m- voor 38,20 m-

GAS
flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks
KEUNE, gas- en oliehandel
Nijverheidsweg 4, Vorden
telefoon 05752-1737

Div. Restanten
Wandtegels prijzen om
van te watertanden.

25r

enkele voorbeelden.
Villeroy/Boch 15/15 type
L 35 f 64,-- nu.
Villeroy Boch 15/15 type
L 37 f 64,-- nu f 25,- m 2
Villeroy Boch 15/15 type
L 38 f 64,-- nu f 25,--m 2
Villeroy Boch 15/15 type
L 39 f 64.-- nu f 25.--m 2 .

Plaatstaal ligbad
in de kleuren
mosgroen, beige,
Kal. geel

- m ^8,90
H q n m
v<in

zeer luxueuze keuken mengkraan
hendelbediening
zolang de voorraad
strekt slechts

Tanen

wastafel me ngkraa n
douchemengkraan
met handdouche
badmengkraan
inklusief handdouche

2e

30?
641°
56?"

Srt. (restanten)

~M j
f %

3 crn dik nu slechts
m/
afgehaald a contant
(alleen 3 november tijdens open huis)

Gratis Haardstel

ledere koper van een
open haard tijdens open huis,
ontvangt een haardstel t.w v.
geheel gratis.

72.-

Wij zijn dealer van:
• CV cirkelbeluchtings
open haard
• oldenstijn
• belfires
• helex
• gas open haard
Dru- en Ardi

The
Miljonairs

BEL DAN

I8ï°.

van 29,40 m 2 voor
Harmonie effen + decor
van 34,50 m 2 voor 19,75 rrv
Santerno effen + decor
van 35,50 m 2 voor 19,75 m 2
Solans Uni + decor
van 40,60 m 2 voor 19,75 m 2

Mozaik

zondag a november

aaaa

voor

Div. Restanten

Occasion?
autoccasion

Süiomdecor 29 15 x 15 cm
van 28,90 m- voor 16
,,'
Salonidecor 53 1 b x 1 b cm
v«m_2_6.90_,TV voor 18,50 m

camel

BEL ze maar! telefoon 05735-1224

SPOORSTRAAT 4 - RUURLO - Telefoon na kantoortijd 05753-1756

05735-1426
Specialisten met aandacht
voor u
AUTOBEDRIJF

10

m2

16:

S.P D. 8 van 25,96 voor
V en B 495 van 76,70 voor f 36,-- m 2
V en B 435 van 94,15 voor f 40,-- m 2
provencaal model
Z.L. 406 van 41,80 voor f 20,-- m 2
GT 2 van 70,-- voor f 30,-- m 2
Uw Geld in Brand Steken .. doet u niet
Waarom wel meer betalen dan
nodig is??
Gelukkig zijn er heel veel mensen,
die anders denken en prijsbewust"
kopen bij de H.C.I.
Wij houden van lage prijzen ... U ook,
kijk en vergelijk.

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18
Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.
- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijdartikelen

16:

Voor een betrouwbare gebruikte auto
naar uw
V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo

Tegen kontante betaling

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

voorgoed
antiek
DE

alleen zaterdag a contant en afgehaald,
zo lang de voorraad strekt
SPD 8 normaal f 25,90 m 2
nu
Z.L. 406 normaal f 41,80 m 2 n u f 20,--m 2
GT 2 normaal f 70,80 m 2
nuf 30,-- m 2
Villeroy en Boch, Mozaik
normaal f 76,70 m 2
nuf 36,--m 2
Villeroy en Boch, Mozaik
normaal f 94,-- m 2
nu f 40,--m 2

Hengelo Gld. telefoon O5753-t461

Tel. 05735-1325
Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

GEVESTIGD:

"VELDEK"

i. j. m. van aken
buro voor:

ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
PENSIOENEN
FINANCIERINGEN

tuiten Doctinchem en Ruurlo
Veldhocfcsewe^ 11 -IJ
**7»*-49*

O

Cl

SUPERBENZINE

de Heurne 27

Hengelo (G)

Telefoon 05753-1800

de laagste prijs
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden
ledere woensdagmiddag

SChrÖder bij de kerk
Hengelo (G.)

Alle soorten
bouwmaterialen in
•teen. kunststof etc.
Grot* kollektie
keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duitenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

Te koop: VIOLEN
Zelledijk 12, Hengelo (G)

Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,
tegels, patioblokken

alle coupons
voor
halve prijs
Prijzen: mkl. 18% b.t.w.
uitsluitend a kontant afgehaald
Geldig: zolang de voorraad
strekt

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

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

Te
huur:
gemeubileerde
woonruimte tot l april. Liefst
iets ouder echtpaar, omgeving
Hengelo (G).
Brieven onder nr. 1-1 buro
Contact

etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroosters
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.
Dakbedekkingslaterialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Open haardaccessoires
uit voorraad leverbaar zoals
pook, tang, schep, borstel, blaasbalg,
houtbak, lucifers, houtdraagtassen,
aanmaakblokjes, barbecue's, fire-blokken, vonkenschermen
HOUT

GAS
ELEKTRISCH
u/t voorraad leverbaar

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

kolfslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

Te koop wegens over kompleet: z.g.a.n. drumstel merk
Pearl, groot model.
,s Avonds na 17.00 uur
R. Scheers, B. v. Hackfortweg 42, Vorden

CARINA 27.95
Nieuwste „stof voor
jonge mensen. Past aan
elke voet. In de
kleurenkombinaties
blauw, bruin en bordo.
MATEN 34-41

Bloemen
horen
erbij ! !

Te koop: Kaptein Mobylette.
B. v. Hackfortweg 3, Vorden

Algemene vergadering
van de Rabobank
te Kranenburg

Te koop: gekloofd en gezaagd
open haard-hout.
Telefoon 05753-2440
JONG GELRE
FEESTAVOND

Hierdoor roept de Coöperatieve
Raiffeisen Boerenleenbank W.A.
haar leden op tot het bijwonen van de
algememe vergadering die gehouden wordt op
dinsdag 13 november 1979 om 20.00 uur
in zaal Schoenaker te Kranenburg.

WEEKENDAANBIEDING

2 en 3 november in
het Dorpscentrum
3 november m.m.v. Excalibur
aanvang 19.30 uur
Op maandag 5 november begint de verkoop van Staatsloten
Afhalen uitsluitend 's morgens tussen 9-13 uur en van
17-19 uur.
Mevr. Stoffels, Zutphenseweg
4, Vorden, telefoon 2367
Te koop: oude stalmest, 5
jaar oud, 300 kubieke meter.
Krijt Delden
Een goed tehuis gezocht voor
2 jonge poesjes.
Lakerveld, De Bongerd 28,
Vorden

MOOIE CYCLAAM.

Voor een leuk kado slaagt u altijd
snuffel eens rustig rond

wegens sukses:
ROZIJNENBOLLEN

'T Winkeltje in brood en banket, Burg. Galleéstraat 22, telefoon 1877, Vorden

Verkorte agenda
Opening
Aanwijzing sekretaris en stemopnemers
Notulen vorige vergadering
l
Aanwijzing leden, belast met voorlopige
vaststelling notulen
'
Balans en winst- en verliesrekening 1978
'
(en 6a) Bestuursverkiezing
(en 7a) Verkiezing Raad van Toezicht
Mededelingen
9 Rondvraag
10 Sluiting
l

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

.

Het adres voor modern bruidswerk
Bloemenspeciaalzaak

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

een paar warme voeten voor een lage
prijs in mooie kleurkombinaties.
maat 28-35
maat 36-41

7,50
8,50

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Alleen bij:

De volledige agenda, alsmede de jaarrekening
over 1978 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage.

SASKIA9.9S
keervol pluche muiUge - gemakkelijk sleehakje.
Verkrijgbaar in
aantrekkelijke
kleuren.

SOKPANTOFFELS

Te koop: g.o.h. kindenvagen,
kleur aubergine. Margrietlaan
18, telefoon 05752-2480
Weekendreklame

. 3,95

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Het bestuur,
A. R. J. Zents, voorzitter
W. A. J. Lichtenberg, sekretaris

Rabobank

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

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

ZIEKENVERVOER

WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753-1493

Weekendreklame
KWARK
PUNTEN

Griepvaccinatie

't Winkeltje in brood en banket, A. G. Schurink, Burg.
Galleéstraat 22, Vorden, telefoon 1877
Hebt u nog leuke spulletjes
voor de PRETTYMARKT?
De zwemvereniging komt ze
iedere eerste zaterdag van de
maand bij u ophalen. Bel 2024

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

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

„Stenderkasten "
een goede bolknak
50 stuks

f 17,-

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

DINSDAGAVOND 6 NOV. EN
MAANDAGAVOND 12 NOV.

van 19.OO tot 2O.OO uur.
Kosten f 20,— per persoon.
Ziekenfondspatiënten met chronische hart- of longziekten, alsmede suikerpatiënten kunnen op vertoon
van hun ziekenfondskaart gratis gevaccineerd worden.

ATTENTIE!
is uw cv-ketei of kachel al
gereinigd en nagezien voor
de komende winter?
Wij kunnen hiervoor zorgen
tegen billijke prijzen.

SIGARENMAGAZUN

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

C. LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

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.
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

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

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

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

Erkend gas- en watertschnisch installateur

UITVOERING
VORDENS TONEEL
op zaterdag 10 november a.s. geeft
Vordens Toneel in het Dorpscentrum te Vorden een uitvoering van
de klucht

Zilveruitjes en augurken
van de auteur D. J. Eggengoor.
Aanvang der uitvoering 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur.
Kaarten è f 4, — zijn verkrijgbaar op
dinsdagavond 6 november a.s. van
19.45 tot 21.00 uur aan het Dorpscentrum. Voorts vanaf heden bij de leden
der vereniging en - voor zover voorradig
- 's avonds aan de zaal.
VORDENS TONEEL zoekt voorts op korte termijn
kontakt met enige dames en heren, die belangstelling
hebben om zelf ook eens toneel te spelen en om zich
als lid aan te sluiten.
Nadere informaties en opgave bij het sekretariaat:
Wilhelminalaan 16 te Vorden, telefoon 05752-2427

Sportief chintz jack
Tweed slipover

f98, — IJ*]:* 1 411 Prachtig corduroy jack f98, —
f39,75 FASHION Tweed pullover
f39,75

Dit exclusieve
mode-prijs-koopje
vindt u bij:

Donderdag l november 1979
41e jaargang nr. 34

Vierde blad CONTACT - VORDEN
door pastoor v.d. Werf ofm, waarbij
het gemengde koor /ijn beste b e e n t j e
voorzette.

Die klas bestond uit oen flink aantal leden van de (>tv. hoeren organisatie afd.
Vorden De dierenartsen Warringa en Breukink hadden een aandachtig publiek.
Kxcuus dat het al weer over koeien gaat. Volgend jaar komen de andere diersoorten. Warringa, als eerste had een vier nieter brede tekening met koeienpoten
en nog een houten poot tevens uitneembare legpuzzel vervaardigd. Ook nog een
poot /onder koe van de slager. Het sehijnt dat tot 90% van het aantal koeien wel
wat mankeert aan het beenwerk. /e zullen er niet altijd last van hebben. Vooral in
de nieuwe ligboxenstallen is het voor de koeien een harde leerschool, /ooi/eer,
haarworm, gewrichtsontsteking. Haarworm vergelijkbaar met fijt bij mensen.
Behandeling: regelmatig klauwen hekappen. Ook kan men een abonnement
nemen bij de bedrijfsverzorgingsdienst. Of een doe het zelf kursus volgen.
Voorkomen is beter dan genezen! Regelmatig een formalinehad. Het hoef zal
harder worden en hel dood de bacteriën. De stal droog en schoon houden. Mest
hoort in de kelder niet op het rooster.
Kreupele koeien niet laten lopen.
Behandelen,
niet
afwachten.
Voornaamste
oor/.aak
van
alle
ongemakken is een te gladde vloer,
teveel natte mest. Het hoef droogd niet
weer op. Infecties krijgen de kans.
Dierenarts B r e u k i n k pakte de koe niet
bij de horens of bij de poot zoals / i j n
kollega. Hij begon onder de s t a a r t , het
a f k a l v e n . 11 % van alle kalveren worden
geen viermaand oude. Ze sterven voordien. Een goed k a l f kost / 600,- dus de
verlossing is een belangrijk gebeuren.
Verlossingsregels: Vrije stand met
ruimte er om heen. Wanneer het nodig
is om in de koe te gaan voelen denk dan
aan reinheid. Zowel de achterband van
,de koe als de handen van de boer.
U i t e r s t e z i n d e l i j k h e i d is a l t i j d lonend.
Zorg voor voldoende t r e k k r a c h t . Ook
een emmer koud w a t e r . Is het kalf na de
geboorte slap dan kan men het 'laten
schrikken'. Eerst op voldoende ontsluiting wachten, dan pas twee man
t r e k k e n . Gaat het moeilijk dan t i j d e n s
de geboorte het kalf draaien. Blijf het
k a l f 'voor het k r u i s steken' niet b l i j v e n
hangen. Loslaten, het d i e r t j e kan dan
beginnen met ademen.
Lange draagtijd, /ware kalveren, een
erfenis van de stier. Keizersnede (de
laatste jaren steeds meer toegepast)
geeft gemiddeld meer moeilijkheden
nadien Zorccn dal de koe, de vaars

"Concordia''
huldigde
jubilarissen
Ter gelegenheid van het 110 jarig
bestaan gaf de mu/iekvereniging "Concordia" het afgelopen weekend een
tweetal uitvoeringen. Voorzitter W. J.
Barink richtte een speciaal welkomstwoord tot de heer J. v.d. Berg, erc-lid
van de vereniging. Nadat het korps
onder leiding van dirigent de heer
Wendt het programma was begonnen
met de mars "Washington Post" werd
het woord gevoerd door de heer K.
B u i t e n h u i s van de Kon. Nederlandse
Federatie voor mu/iekge/elschappen.
De/e was speciaal naar Vorden
gekomen om een twaalftal leden van
"Concordia" te huldigen voor het feit
dat zij resp. 25, 40 of 50 jaar lid zijn van
het korps.
De zilveren speld (25 jarig jubileum)
ging naar de heren G. Grootbod, J. W.
Jansen en H. Groot Rocssink. Goud (40
jaar lid) was er voor J. G. Schuppers, J.
Böhmer, A. Hengeveld, H. Gerritsen en
F. Wansink, terwijl de draagmedaille
(50 jaar lid) werd overhandigd aan de
heren G. F. Meyer, H. Weusenenk, W.
van Til en A. l.auckart. Voor de dames
van de jubilarissen waren er de
gebruikelijke bloemen.
De heer Buitenhuis komplimenteerde de
muzikanten met de inspiratie die /ij jaar
in - jaar uit hebben opgebracht om
"Concordia" muzikaal te dienen. Na
dit officiële gedeelte vervolgde het korps
het concert met het nummer "Three
Snapshots",
een
nummer
dat
binnenkort ook op het concours zal
worden gespeeld. De muzikanten
oogsten er veel succes mee.
Een alleraardigst nummer om naar te
luisteren en te kijken was "The Three
Jolly Sailormcn" op de trompet
gespeeld door Joop Lauckhart, vader
Papperse en dochter Joke Papperse.
Tussen de bedrijvend oor was er een
optreden gepland van de drumband
onder leiding van de heer P. Papperse.
Het optreden van Concordia werd
besloten met een mars. Na de pauze
konden de aanwezigen genieten van
"Vordens Toneel" dat onder regie van
Henk Holsbeeke de klucht "Zilveruitjes
en augurken" opvoerde. Een klucht die
danig op de lachspieren werkte.
Medespelenden waren: H. H i l f e r i n k ,
mevr. G. Lenselink-ten Have, mevr. M.

niet te vet is bij een verlossing. Ook de
kans op melk/iekte sterk vergroot. W i t vuilen, moeilijkheden met de dracht,
baarmoederontsteking, het is vooral te
voorkomen door zindelijke ligboxen en
schone roosters. (Ik heb gemakkelijk
praten. Wij hoeven het /elf niet te
doen). Kalfjes in eenling boxen en zo
snel mogelijk biest geven.
Als straks de kippen weer loslopen, de
b a t t e r i j niet meer mag. Dan komen ook
daar weer meer ziekten. Om in het
voorjaar besmetting te voorkomen
k a l f j e s in een schone wei, waarop geen
mengmcst.

Pastoor v.d. Werf had in zijn toespraak
tot de jubilaris grote waardering voor de
tijd en moeite, de instelling, inzet en het
motief van hem om de diensten trouw
elke week te bc/oeken. "Wij als
gemeenschap waarderen dit ten /eerste,
temeer omdat je je uit volle overtuiging
hebt weten waar te maken". Hij dankte
ook mevrouw Lichtenberg h a r t e l i j k
voor haar morele steun.

spaarkartonnetjes weer meenemen. Zo
loopt deze actie door. Velen doen er,
g e l u k k i g , aan mee.
De Zendings-kalender.
Bij de toren-uitgang van de dorpskerk
ligt een l i j s t om in te tekenen voor de
Zendingskalender 1980. Ook dit jaar
/iet de genoemde /endings-kalender er
weer goed ver/orgd u i t . F. n de p r i j s is
niet hoog, v i j f guldens. In de voorbije
jaren vermeldde de zendingskalender op
de achterkant van het maandelijkse blad
ook een bijbel-leesrooster voor elke
dag. Dat /.al dit jaar ook wel weer /o
z i j n . Soms vragen mensen om een leesrooster. De /endingskalender reikt u
graag /o'n leesrooster aan.

Vervolgens speldde de voorzitster van
het koor, mevrouw Tr. Tolkamp Groot Kormclink, de heer Lichtenberg
de
onderscheiding
op
van
de
Nederlandse Gregoriusvereniging, die
verleend wordt bij een zilveren
j u b i l e u m . Ook de oorkonde en bijbehorende draagmedaille werd hem overhandigd. Na afloop van de dienst
maakten velen van de gelegenheid
gebruik de jubilaris en z i j n gezin te
feliciteren. In zaal Schoenaker werd
hierna een gezellig samenzijn gehouden,
waarbij de voorzitster namens het koor Onder grote belangstelling is woensde jubilaris dankte voor zijn trouw, niet dagmiddag Ds. J . H . Jansen, emeritusalleen wat betreft de wekelijkse diensten predikant van de Hervormde gemeente,
maar ook op de repetitieavonden. Zij op de Algemene Begraafplaats ter aarde
besteld. Onder de vele belangstellenden
bood bloemen aan als waardering.
Burg. Mr. M. Vunderink en vele oudcollega's van Ds. Jansen. In de
Hervormde kerk werd voor de plechtige
uitvaart een dienst gehouden, onder
leiding van Ds. J. C. Krajenbrink.
Tijdens de/e dienst sprak de heer D.
Norde, namens de Kerkcraad enkele
woorden ter nagedachtenis van de
overledene.

Veel belangstelling
begrafenis
Ds. J. H. Jansen

NIEUWS

Tussendoor smaakte de koffie goed en
wisselenden de boeren onderling hun
ervaringen u i t . Het vragenstellen en de
discussie nadien met de heren dierenartsen over beider werk van alledag gaf
Ds. Jansen die 71 jaar is geworden heeft
aan beide kanten meer in/.icht. Onbeals predikant drie hervormde gemeenten
vangen vertelden de actieve jonge artsen
gediend, te weten in Batenburg van 30
van hun ervaringen. Ze k u n n e n /o de
september 1934 - 9 januari 1939, in Den
plaats innemen van de engelse T.V.
Helder van 15 januari 1939 - 26 januari
d o k t e r Herriot. Aan het slot d a n k t e de Jeugddienst in Hervormde kerk.
heer H a v e k c s als voorzitter met de a.s. Zondagmorgen, 4 november zal in 1941 en vanaf 2 februari 1941 tot l mei
woorden "we vragen niet wat de spreek- de Hervormde dorpskerk te Vorden de 1973 in Vorden.
beurt kost. J u l l i e sturen ons wel een «maandelijkse jeugddienst gehouden
rekening... H i j r i j k t e h e n a l s a t t e n t i e worden die mede voorbereid is door de
Jeugddienst commissie. In de/e dienst
een paar fles geestrijk v o c h l .
voor jongeren en ouderen hoopt voor te
gaan Ds. W. L Doudc van Troostwijk
Henk Graaskamp. uit Fcr^Bv. Een koor en combo uit
Voorst zal, /o is gepland, aan de/e
jeugddienst meewerken.

VAN DE

KERKEN

Schuppers - Roo/cndaal, D. Tromp, G.
Stapper, mevr. G. Broekman - Hiddink,
.1. Schuppers en mevr. M. Strijd - van
Stuyvcnberg. Voor de grimering zorgde
de heer .lurriens uit A r n h e m .

Aanwinstlijst
Bibliotheek
Volwassenen: Romans
Ben/oni, J. - De adem der v r i j h e i d ;
Blaman, A. - Spelen of sterven; Christic
A. - Sprankelend b l a u w / u u r ; Christie A
- Het mysterieuze manuscript; Christie
A.- Moord in Mesopotamie; Christie A.
- Een goochelaarstruc; Couperus L. Intieme impressies; Fkert Rotholz A. Waar tranen verboden / i j n ; Freezer H. LUCHTKASTELEN
OP POTEN;
Gilman D. - Een non in de kast; Hart G.
- De poppenkastmoorden; Havelte S . v .
Toen kwam tjeerd; Holt V. - Burcht
der verschrikking; Hoorn M.v. - Eens
komt de grote zomer; Hoorn M.v. Catherien; Golen A. - Angelique de
samenzwering; Ivoi, P.d. - Met een
kwartje de wereld rond; Kortooms, T. Help de dokter ver/nipt; Landeel,
O.J.d.
Probleem in Aerdenberg;
Plaidy J. - Elizabeth R.; Robbins H. De giganten; Robbins H. - Waar liefde
verdween; Robbins H.
Eenzame
vrouw; Roche, M de la - Lief en leed op
Jalna; De gebroeders Whiteoak op
Jalna; Rcnny's jeugd op Jalna; Sartre
J.P. - De muur; Sartre J.P. - De leerling
is geworpen; Sehendel A.v. - Len /werver verdwaald; Schmidt A.MG. - Troots
voor dames; Wertheim M - Vorst van de
ballingschap; Zee N. v.d. - De nieuwe
leraar; Modern meisje gevraagd; met
mijn voeten onder je vest.
Jeugdleesboeken
Havelte S. v. - Voorspel in Florence;
Jils roeping.

Nüodhulpdi(||st
zoekt oplossing
patiëntenbezoek
ziekenhuizen^

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Toon van de Spitsmoes en Siepel's Jan waar'n 't helemaols neet
met mekare eens. ,,'k Hebbe 't ow altied wel ezeg dat 't
gemeentehuus en 't dorpscentrum ons nog us un keer zwaor op zol
b r e k k ' n . Dat hef jao zo onmundug volle geld ekost, at ze die rente
en aflossing now veur wat anders hadd'n können gebruuken was
t'r niks an de hand ewes", aldus Jan. "Da's natuurluk gelol van
niks, 't kasteel was anders now al lange un ruïne ewes, wat t'r now
steet daor is de weerde van neet in geld uut te d r u k k ' n " . "Wacht
straks de ni'je anslage veur de onroerend-geod belasting maor us
af, dan zie'j wel wat de weerde van 't ni'je gemeentehuus is. Zo'n
viefentwintug peeent krie'j d'r inens bi'j op. Dan betaal ik
driehonder-viefenzeuventug gulden in plaatse van driehonder. En
dat mo'w dan maor weer op wat anders zien te bezuunuggen,
mien baas zal 't t'r mien ok wel neet bi'j geven, den mot zelf al alle
maratt'n maken um uut de rooie eijfers te blieven. Dan mo'w 't
dus maor op 't ett'n doen maor dat zal ok neet metvall'n. 't Is now
al 's margens pap, 's aovunds pap en 's middags meal met melk,
dan we'j 't wel".
"Now die viefentwintug peecnt is nog lange neet zeker, un
minderheid in B&W wil 't wat kalmer an doen". "Dat gleuf ik
graag, in de politiek mo'j altied veuruut kieken. Zo'n grote
verhoging volt bi'j de luu met 't meeste onroerend goed neet al te
bes. En de volgende raodsvekiezingen bunt t'r altied eerder a'j arg
in hebt". "Pj zuukt ok altied oaveral wat achter. Zee gaot jao
meschien eers nog an 't herwaardeer'n umme 't zo eerluk
meugeluk te vedeil'n". "Waor's dat dan veur neudug?". "Dat
za'k ow uut de duuke doen. Um de inflaatsie te korrisjeern wod
alles herwaardeerd, die moet dan un ton ekstra opbrengen, maor
gin verzwaoring van de lasten beteikenen. Da's heel duudeluk hè?'
At dat veur wat mense toch te volle wod gaot ze de tarieven weer
veleagen".
"Pj proat van gin vezwaoring van de lasten maor zee mot toch
125.000 ekstra hemmen, waor wilt ze dat dan vandan haal'n?".
"Dan gaot ze de tarieven weer wat optrekk'n zodat ze 't geld toch
kriegt". "Maor dat kont ze dan toch ok metene doen?" "Nee
want dan wod de lasten te groot. Pj mot ok altied warken um
wark te holl'n. De makelaars mot ok wat te doen hemmen, veural
now d'r haos gin huus meer wod vekoch". "Now, um eerluk te
wean snap ik t'r now nog minder van. Laot ze dan op 't gemeentehuus wat gaon bezuunuggen. A'k met de sik oaver de straote wille
mo'k eers nog un vegunning haal'n. Dat kan toch allemaole wel
wat makkelukker en zodoende un man uutspaorn". "Dan krie'j
weer meer werklozen en dat heurt helemaols neet". "Schei d'r
maor oaver uut, i'j zoll'n d'r gek van wodd'n".
En dat zölt t'r wel meer bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.
Avonddienst in de dorpskerk.
Er zal QtfjL a.s. zondag 4 november ook
een avc^Pnenst gehouden worden in de
Hervormde kerk. Het Evangelie- De "Noodhulpdienst Vorden" wil
gedeelte dat in de/e avonddienst gele/en trachten een oplossing te vinden voor
het probleem van het autovervoer voor
wordt is Marcus 10: 46-52.
bezoeken van patiënten in de ziekenNajaars-zendingsweek.
huizen in de omgeving. Het komt
De landelijke najaars-zendingsweek namelijk nogal eens voor, dat er
wordt dit jaar gehouden van 4 t/m 11 aanvragen worden gedaan voor vervoer
november a.s. In de Hervormde naar de ziekenhuizen op bezoekuren Het ontwerp van de stedebouwkundige inzake het verkeersonderzoek in Vorden,
gemeente wordt de kerk-collecte voor voor langere of kortere termijn. wordt half november op het gemeentehuis verwacht. Dit zei burgemeester
het
Zendingswerk
gehouden
op Gebleken
is evenwel,
dat
met Vunderink woensdagavond tijdens de openbare commissievergadering van de
volgende week /ondag 11 november. Bij vriendelijke
medewerking
van raadscommissie voor Algemeen Bestuur. De publieke belangstelling voor deze
het Kerkblad voor november wordt deze autobezittende bezoekers, die nog over vergadering was opnieuw nihil. In totaal 2 toehoorders waaronder één raadslid. De
week bijgevoegd een collecte-zakje en één of meer lege plaatsen in hun auto heer Vunderink /ei op vragen van de heer J. F. Geerken dat de bestemming van
een folder. De /akjes zullen door beschikken, aan een deel van deze het jeugdcentrum hier mee samenhangt. De voorzitter beloofde "tempo" te zullen
medewerkers/sters van de zendingscom- aanvragen zou kunnen worden voldaan. aanbrengen. De raadscommissie en de raad zullen binnenkort ook een nota van
missie en van de ouderlingen bij de De vrijwilligers(sters) van de Noodhulp- het college ontvangen inzake het vestigingsbeleid.
Hervormde ge/innen thuis opgehaald dienst Vorden blijven dan beschikbaar
worden. Z i j , de medewerkcrs/sters voor de zogenaamde noodgevallen.
De
heer
J.
Bosch
(P. v.d. A.) aangehouden. "Maak het allemaal wat
vragen vriendelijk: wil t u het /cndingsinformeerde naar de brief die van de ruimer, dan behoeven er later ook niet
/ a k j e gevuld reeds klaar leggen? De Mede om tegemoet te komen aan de kulturele kommissie van het dorps- /oveel wijzigingen aangebracht te
zakjes k u n n e n daarna dan ingeleverd noodzaak tot energiebeperking meent centrum bij B&W is binnengekomen. worden. Al deze wijzigingen kosten
worden bij de heer H.S.J. Albers, secr. de Noodhulpdienst
het
volgende De heer Vunderink verwachtte dat kapitalen".
penningmeester van de gemeentelijke verzoek te kunnen en mogen doen. wethouder Lichtenberg in november
zendingscommissie, Zutphenseweg 6. Willen autobezitters, die regelmatig op met een voorstel aan de raad zal komen.
Dank aan allen die aan deze najaars- bezoekuren naar een van de zieken- "In elk geval komt de " k u l t u r e l e serie" De heer
Bannink maakte deze
/endings-collecte meewerken.
huizen rijden en nog plaats hebben voor bij de behandeling van de begroting aan opmerking naar aanleiding van het feit
dat het aannemersbedrijf Bargeman zijn
één of meer passagiers, zich melden Jbij de orde", aldus de heer Vunderink.
vestiging in de Wildenborch opheft en
Dankdienst voor gewas en arbeid.
de dienstdoende coördinatrice van de
Vanouds, sinds jaar en dag valt de Noodhulpdienst?
(Zie
wekelijks Bij de behandeling van het onderwerp de/e thans wil onderbrengen bij de
vestiging
aan
de
raadscommissie
voor bestaande
Dankdag voor gewas en arbeid op de Contact pagina 1). Nadere bijzonder- "taakstelling
openbaarheid en openheid van bestuur" Ruurloseweg, waardoor wijziging van
tweede woensdag van de maand heden kunnen dan worden overlegd.
zei de heer J. F. Geerken, met het bestemmingsplan noodzakelijk is.
november. Dit jaar is dat dus woensdag
b e t r e k k i n g tot de inspraak vanuit de Voorzitter Vunderink zei het wel eens te
7 november. In vele kerken wordt op die
bevolking dat de bevolking niet voor elk zijn met de zienswijze van de heer
dag een Dankdienst gehouden. Zo ook
geval inspraak gegeven moet worden. Bannink. "Het zit hem echter in het
in de Hervormde kerk te Vorden.
"De burgerij moet niet gaan eisen voor systeem, de richtlijnen komen van
Iedereen is er zeer welkom. Naast de te
dat en dat willen we inspraak", aldus de hogerhand, aldus de heer Vunderink die
/ingen liederen, de te le/.en Bijbelheer Geerken. De heer G. J. Bannink er aan toevoegde dat de gemeentes zelf
gedeelten en het vandaaruit te spreken
adviseerde
het
college
de ook schuld hebben. "Er is door de
woord /al veel nadruk vallen op het
inspraakkwestie zo snel mogelijk af te gemeentes lang niet altijd een wijs beleid
samen-danken.
maken. "Het interesseert me verder in deze gevoerd, waardoor de overheid
De spaarkartonnejtes voor de bekende
Novib-actie: "Neem een gast aan De Vordense vogelvereniging "Ons niets", zo sprak hij. Bij de behandeling we in moest grijpen. Wel proberen wij
mogelijk
tafel..."
kunnen
tijdens
deze Genoegen" houdt in het weekend van 3 van de vaststelling bestemmingsplan zoveel
afwijkingsmogelijkheden
in
de
"Vorden
1979
no.
l"
merkte
de
heer
en
4
november
haar
jaarlijkse
vogeldankdienst ingeleverd worden. Moeten
ze nog ijlings wat bijgevuld worden...? tentoonstelling in café-wcgrcstaiirant Bannink op dat over het algemeen de bestemmingsplannen in te bouwen",
te
krap
worden aldus voorzitter Vunderink.
U
kun
dan
ook
nieuwe "De Boggelaar" in Warnsveld. Vorig bouwpercelen
jaar kon de tentoonstelling geen doorgang vinden i.v.m. te weinig aantal
inschrijvingen. Dit keer is er een rekord
aantal inschrijvingen. Thans /ijn op
deze tentoonstelling ook grote parkieten
en tropen aanwe/ig.

Ontwerp verkeersonderzoek
half november verwacht

Vogeltentoonstelling
"Ons Genoegen"

zondag 4 november

Zilveren jubileum
B. Lichtenberg
Zondag vierde de heer B. G. J.
Lichtenberg het feit, dat hij 25 jaar als
lid van het RK kerkkoor Cantemus
Domino de wekelijkse eucharistie - en
liturgievieringen hielp opluisteren. Ter
gelegenheid hiervan werd 's morgens in
de Kranenburgse parochiekerk een
plechtige eucharistieviering opgedragen

antiekbeurs
te Keyenborg
In dorpshuis

De Horst
van 11-18 uur

De/e parkieten en tropen worden
gekeurd door de heer Timmermans uit
Halsteren en de kanaries door de heer
Oosterhof uit Kommer/ijl. Evenals
voorgaande jaren worden de vogels
weer gevoerd door dierenspeciaalzaak
Bourgonjen. De tentoonstelling is zaterdag geopend, er is een grote verkoopklasse aanwezig.

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

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

BOOMKWEKERIJEN
Heeft voor U
uit voorraad leverbaar:

M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26, Vorden - TELEFOON 05752-1464

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

Particulierenverkoop alleen op VRIJDAG EN ZATERDAG

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

Effekten

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

„.^.„J&ftj'''^V*/?•-•"<6'J S9* i
31 'M''

«y

AA In de effektenwereld 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

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

^||?lifeDB.w

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

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Rabobank ES

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

geld en goede raad

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.
Te koop gevraagd: schilderij
en theekastje.
Telefoon 05750-19880
JONG GELRE
afdeling Vorden

Ontbijtkoek

SPECIALE AANBIEDING!
Deze week tot en met zaterdag a.s.

FEESTAVONDEN
2 en 3 november in
het
Dorpscentrum
Toneelstuk „Het hing in de
lucht".
3 november na afloop dansen met
Excalibur
Aanvang 19.30 uur

WOLLEN RUITROK

39,

mod. kleuren van 48,— voor

met echte honing
HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

Modecentrum

ASSELT

Drogisterij

De Olde Meulle

VAN

Landbouwmechanisatiebedrijf

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

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

Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden
Gratis aangeboden:
drijf mest.
Krijt, Delden.

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

Dikke

Een dekbed waarin
dons op z*n plaats blijft?

DONDERDAG, VRIJDAG
EN ZATERDAG

UW

Keurslager

B. Vlogmcm
Zutphenseweg 16, Vorden, tel. 1321

100 gram

DINSDAG

Varkenslappen

verse worst dag

100 gram 1,19

500 gram

Hamburgers

ELKE WOENSDAG

3 stuks Z,Z5

gehaktdag

Pekelvlees

1^

dat u bij ons ook terecht kunt voor uw

klaar terwijl u wacht.
MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD

Voor exclusieve

trouwreportages
is uw adres

Koningsweg 18, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1399

voor lekker en
gezond brood

BAKT HET VOOR U
Weekendreklame:

dik speculaas

DormiDansk. Dat is een grote stap
vooruit in de vervaardiging van
donsdekbedden. Dankzij het
nieuwe, gepatenteerde 'Skandi-step'
konfektiesYsteem. Een unieke
werkwijze waarbij de dekbedden met de hand
gevuld worden en het dons, in afzonderlijke, door
tussenschotjes gescheiden vakken, keurig op z'n
plaats wordt gehouden. Dus altijd en overal evenveel dons. Evenveel warmte en behaaglijkheid.

U kunt dat zélf controleren, middels het
'dons-bewijs-ei'!
Op DormiDansk krijgt u niet minder dan
5 jaar garantie. Op de tijk en op de vulling.
Dat is zeker. De fabrikant, Spanjaard-Textiel,
staat er volledig achter. En. middels het
bijgeleverde 'dons-bewijs-ei' laat de
fabrikant u ook zien hoe perfect de
donsvulling is.
DormiDansk kunt u in 2 soorten kiezen.
• met een vulling van 65% eendedons,
vanaf 298,- «meteen vulling van 90%
eendedons, vanaf355.Beide soorten
in de afmetingen 140 x 200 cm.
200 x 200 cm en 240 x 200 cm.
Bijpassend hoofdkussen, gevuld
met halfdons, 60 x 70 cm. 79.50.

Synthetische dekbedden.
Natuurlijk hebben wij ook isolerende,
synthetische (makkelijk te wassen) dekbedden. Met garantie. /Vf
Reeds vanaf /A LI

2OO erkende

foto
hans
temmink
SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)

WARME BAKKER

OPLAAT

Deense i
donsdekbed! .*

Gegarandeerd goed!

WIST U . . .
HYDRAULISCHE
SLANGEN

Het unieke,
handgevulde /

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld • Zutphen
Tel. 05750-13813

interieurverzorgers
staan erachter!

