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Veel belangstelling feestavonden
standsorganisaties
De twee feestavonden die afgelopen weekend door de afdelingen Vorden
van Jong Gelre, Gelderse Maatschappij van Landbouw en Plattelands-
vrouwen werden georganiseerd, hebben veel publiek getrokken. Vrijdag-
avond werd het openingswoord gesproken door de heer H. Pelgrum, voor-
zitter van de GMvL. Hij prees zich gelukkig dat Jong Gelre het ook dit jaar
weer voor elkaar heeft gekregen om een toneelstuk in te studeren, hetgeen
later op de avond door de presidente van de Plattelandsvrouwen, mevrouw
Ridderhof, nog eens nadrukkelijk werd onderstreept. "Zonder Jong Gelre
zijn we nergens, wat de feestavond betreft," aldus mevrouw Ridderhof.

Jong Gelre bracht vervolgens het toneel-
stuk "Boemelende Bedriegers", een
klucht in vier bedrijven die zich afspeel-
de in de huiskamer van Annelies en
Theodoor de Wit (Absie Gotink en Dick
Regelink, die hun rol op voortreffelijke
wijze neerzetten). Zij als zeer bezige
vrouw en hij als een ogenschijnlijk goe-
dige man. Eén leugentje en het einde is
zoek. Zo ook in dit toneelstuk dat zeer
goed was ingestudeerd, want de timing
was perfekt.
Het toneelstuk werd beoordeeld door
een jury, aangezien Jong Gelre meedoet
aan een toneelwedstrijd van de provin-
cie Gelderland.

Zaterdagavond werd regisseur Evert
Klumper extra in het zonnetje gezet.
Voor hem was dit de 25ste keer dat hij
Jong Gelre begeleidde en regisseerde.
Voor de voorzitter van Jong Gelre Dick
Regelink was dit aanleiding om hem een
zilveren zakhorloge met inskriptie aan
te bieden. De heer Klumper toonde zich
zeer beduusd over deze geste van Jong
Gelre.
Voor mevrouw Klumper waren er bloe-
men alsmede voor Rene Ernst, Henk
Tjoonk, Wilma Jolink, Gerrit Bouw-
meester, Hanny Harmsen, Ronnie Stok-
kink, Elsbeth Regelink, Ria Keunen,
Dick Regelink en Absie Gotink.

plaatsen 20 cursisten zich snel gemeld
zullen hebben.
Voor aanmelding en informatie verwij-
zen we naar de advertentie elders in dit
blad.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen: Arguedas, J.M. De diepe
rivieren, Cookson, C. Mary Ann en
haar lieverdjes, Eemlandt, W.H. van.
Weer verdwijnt een atoomgeleerde,
Highsmith, P. De twee gezichten,
Schute, N. De laatste oever, Verretti, J.
De zonnekoningin, Vrede, terwijl er
geen vrede is, Coenen, E. Ganzen,
Croall, S. en K. Sempler. Kernenergie
voor beginners, Rogers, C.R. Mens
worden, Sterner, G. Tin, Rousseau, J.
J.Emile, Cantecleer, Het schilderboek.
Jeugd: Andersen, L.E. Mijn vader is
werkloos, Garrigue, S. Toch mijn beste
vriendin, Griffiths, H. Stijfkop, de
vechthond, Olsen, L.H. De aarde is van
ons allemaal.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Feestavonden openbare
Lagere school
Donderdag 6 en vrijdag 7 november
zullen de jaarlijkse feestavonden van de
openbare lagere school gehouden wor-
den. De kinderen uit de tweede klas be-
ginnen de avond met "Jan Klaassen in
Speelgoedland". Een musical. De leer-
lingen uit de zesde klas brengen even-
eens een musical getiteld "Dokter Pom-

TUINCENTRUM

' Herma & Willem
Kraaykamp

Ook voor aanleg en renovatie
van tymen en, onderhoud van
kleine én gróte groenvoorzie-
ningen

tevens mogelijkheid tot
onderhoudsabonnement

IJSSELWEG 20 VIERAKKER
GEM. WARNSVELD
TEL. 05750 - 20743

E.H.B.O. afd. Vorden
Na veel inspanning hoopt het bestuur
van de EHBO afdeling Vorden binnen-
kort de beschikking te kunnen krijgen
over de vereiste docenten voor het geven
van een EHBO cursus. Helaas voor de
afdeling is reeds een aantal te
verwachten cursisten uitgeweken naar
omliggende plaatsen, waar men wel de
beschikking over de verplichte docenten
heeft. Alvorens tot definitieve afspra-
ken te komen met de van elders aan te
trekken cursus-leiding wil het bestuur
allereerst graag weten of er in Vorden
voldoende belangstelling te vinden is
voor een zo spoedig mogelijk te begin-
nen diploma-cursus.
Gezien de vele vragen aan de bestuurs-
leden wanneer er weer in Vorden met
een nieuwe cursus begonnen wordt ver-
wacht het bestuur dat de maximaal te

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121
Binnenweg 4, Ulft, Tel.: 08356-3141

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Verleende kollektevergunningen.
2. Bestrijding van ratten.

Verleende kollekte-
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 10 november tot en
met 16 november een kollektevergun-
ning afgegeven aan het Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten.

Bestrijding van ratten
ZWARTE RAT OF BRUINE RAT
Waarom zo'n onderscheid? Een rat is
toch een rat?
Ja, ongeacht de kleur zijn ze schadelijk,
gevaarlijk en onhygiënisch. Toch zijn er
wel belangrijke verschillen. De zwarte
rat is slanker, en kleiner dan de bruine
rat en is van oorsprong een in bomen le-
vend dier. Komt hij dus in woningen of
andere gebouwen of aan boord van
schepen voor, dan vind je hem in hogere
regionen, op zolders, e.d. Deze ratten-
soort komt niet zeer algemeen in ons
land voor, maar altijd is de mogelijk-
heid aanwezig dat hij uit andere landen
wordt ingevoerd of verspreid wordt
vanuit bijvoorbeeld havengebieden.
Een enkele maal wordt een "ratten"-
klacht door de Afdeling Bestrijding van
Ongedierte al als telefonische melding
gesignaliseerd als "zwarte ratten"-
klacht. Het kennen van dit onderscheid
is van belang, omdat de zwarte rat,
evenals trouwens de huismuis, minder
gevoelig is voor de "geijkte" bestrij-
dingsmiddelen op basis van warfarin.
Dus lukt de bestrijding van ratten en
muizen na één of twee weken niet vol-
gens verwachting, trek dan aan de bel
bij gemeente of Afdeling Bestrijding
van Ongedierte. Liever nog, schakel
meteen een goed onderlegde gemeente-
lijke ongediertebestrijder in.

WINTER VOOR DE DEUR, RATTEN
OOK?
Als de winter is aangebroken en het land

bar en kaal is, zijn de voedselvoorraden
voor de ratten in het veld ook schaars.
We bedoelen dan de bruine "riool''rat
of waterrat. Armoe is troef voor de
bruine rat en zijn omzwervingen op
zoek naar voedsel strekken zich steeds
verder uit van zijn vaste standplaats.
Komt hij op zijn omzwervingen in wo-
ningen, boerderijgebouwen e.d. schuil-
gelegenheid en voedsel tegen, dan zal hij
zich daar snel permanent vestigen.
De bruine rat heeft een zeer groot aan-
passingsvermogen. Hij zwemt goed,
klimt goed, kan overal wonen en eet al-
les! Zijn voedselkeuze is onbeperkt, hij
lust zowel vlees als vis, groente en fruit,
afval en kadavers. Zijn vacht past zich
aan bij de luchttemperatuur van zijn
woongebied.

GEZONDHEID
Door zijn verblijf in water, riolen, op
vuilnishopen, enz. werd de bruine rat in
de loop der tijden met een groot aantal
inwendige en uitwendige parasieten gfe-
konfronteerd, waar hij betrekkelijk wei-
nig of geen hinder meer van ondervindt.
Door zijn snelle vermeerdering, een
aantal generaties per jaar, is hij in staat
gebleken tegen bepaalde ziekten een im-
muniteit op te bouwen. Daardoor is hij
een potentieel gevaar voor de gezond-
heid van mens en huisdier. Bekend zijn
het overbrengen van b.v. de Ziekte van
Weil, paratyfus, rattenbeetziekte, var-
kenspest, mond- en klauwzeer, etc. Re-
den waarom het Ministerie van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne, afdeling
Bestrijding van Ongedierte in Wagenin-
gen voorlichting en adviezen geeft hoe
de bruine rat doelmatig dient te worden
bestreden.

Daarbij is niet alleen de verdelging van
belang, doch ook de wering. Dat wil
zeggen, men dient er voor te zorgen dat
er geen voedsel voor de dieren bereik-
baar is. Overbodig eten moet niet achte-
loos worden weggeworpen en is, evenals
overdadig gestrooid voer "voor de vo-
gels" indien dit 's nachts blijft liggen,
voor de ratten. Verder moet worden
voorkomen dat ze gebouwen kunnen

binnendringen via kapotte rioolbuizen,
gaten voor doorvoer van leidingen, te
grote ventilatieopeningen van de spouw,
etc.

RATTEN VOEREN
Een veelgehoorde klacht in Wagenin-
gen:
"Meneer, ik heb zo'n last van ratten. Ik
bestrijd ze al een paar maanden, maar
ik kom er niet van af. Er wordt goed
van het bestrijdingsmiddel gegeten, het
lijkt wel of ik ze zit te voeren. Ze zitten
nu overal, eerst in de kelder, maar nu
ook op zolder tussen de plafonds en be-
schietingen. Daar hoor je ze rennen en
rommelen."
Afdeling Bestrijding van Ongedierte:
"Hoe heeft u geprobeerd ze te bestrij-
den?"
"Met een busje van de drogist, haver
met warfarin was dat."
Afdeling Bestrijding van Ongedierte:
"Misschien weet u het al, omdat u het
etiket van het middel goed gelezen
heeft, maar ik wil nog even de gedach-
ten bepalen; warfarin is een anti-bloed-
stollingsmiddel en is pas na een paar da-
gen dodelijk. Een bruine rat sterft mees-
tal na opname van het middel geduren-
de 3-4 achtereenvolgende dagen (een
huismuis en zwarte rat na 7 a 10 dagen).
Maar het lijkt mij het beste dat uw adres
aan onze buitendienst wordt doorgege-
ven. De voorlichtingsambtenaar komt
dan wel na telefonische afspraak met de
gemeentelijke ongediertebestrijder bij u
om één en ander te bespreken en om in
overleg met u de nodige bestrijdings-
maatregelen te treffen."

RATTEN? INFORMEER BIJ DE
GEMEENTE
In het algemeen moet men er natuurlijk
het hele jaar op bedacht zijn dat ratten
in en om huis kunnen komen en altijd
geldt de slogan: '"Ratten niet lokken!"
Maar juist nu, in de winter is verscherp-
te waakzaamheid nodig. Doe dus mee.
Meldt het zien of vermoeden van de
aanwezigheid van ratten aan uw ge-
meente (telefoon 2323, toestel 36).

pelmoes in de groente en fruit". Beide
avonden zijn in het Dorpscentrum.

Groene Kruis
Tijdens een gehouden ledenvergadering
waarvoor behalve het bestuur geen
belangstelling was, werd beslotendat de
contributie voor het volgend jaar op ƒ
40,- gebracht zal worden.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Rutger Wullink
ONDERTROUWD: W. Arendsen en
J.G. M. Albers; H.W. Elbrink en J.
Janssen.
GEHUWD: E. Versteeg en J.L. Haze-
kamp; G.J. Groote Haar en G.E. Wue-
stenenk.
OVERLEDEN: Geen.

IHTERIEUR

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

D.V. in de Gereformeerde kerk en ook
in de Hervormde dorpskerk een Gezins-
dienst gehouden worden die mede door
een interkerkelijke groep is voorbereid.
In de Gereformeerde kerk hoopt voor te
gaan ds. Zijlstra en in de Hervormde
kerk ds. Veenendaal. Het onderwerp is:
"Goed spreken en kwaad spreken "
Ook in schoolverband worden de te
zingen liederen doorgenomen en gezon-
gen. Het is de bedoeling, dat ouders en
kinderen "gewoon" bij elkaar plaats
nemen in de kerk. Iedereen is welkom in
deze gezinsdienst, die gelijktijdig/gelijk-
soortig gehouden wordt in twee
protestante kerken in onze gemeente.
Het is altijd goed het Liedboek zelf mee
te nemen.

De Kapel in de Wildenborch
De Kapel in de buurtschap De Wilden-
borch vervult al sinds jaar en dag een
wezenlijke functie in het buurtschaps-le-
ven. Velen hebben dan ook de laatste
tijd (in vrije tijd) er aan meegewerkt en
er aan bijgedragen om de Kapel een
goede opknapbeurt te geven. Deze week
vrijdagavond 7 november wordt de
heropening feestelijk verricht en ge-
vierd. Dan wordt ook het wandkleed,
waaraan zovelen hebben meegewerkt,
"onthuld". Stellig zullen velen
genoemde avond naar de Kapel komen
om het bestuur te complimenteren en,
wie weet, om ook alsnog een steentje bij
te dragen voor de Wildenborchse Kapel.

Op de tweede en vierde zondag van de
maand wordt er in de Kapelzaal een
kerkdienst gehouden, a.s. Zondagmor-
gen 9 november hoopt ds. Bertus Nijen-
dijk (uit Bochum, Duitsland) de kerk-
dienst in de Kapel te leiden.

Interkerkelijke zendingsdag
In het Kerkblad van de Gereformeerde
kerk (Onder ons) en ook in het Kerk-
blad voor de Hervormde gemeente
wordt nodigend gewezen op de regiona-
le, interkerkelijke Zendinsdag, die dit
jaar in Apeldoorn gehouden zal worden
en wel op zaterdag 15 november. Plaats:
Chr. Middelbare Technische School,
Boerhavestraat 50, Apeldoorn. Opgave
is mogelijk (en ook nadere informatie)
bij de leden van de zendings-commissie.

Raad van kerken Vorden-
Kranenburg

De Raad van kerken te Vorden-Kranen-
burg (R.K. kerk, Herv. gemeente en de
Geref. kerk) hoopt te vergaderen op
maandagavond 17 november. Voorzit-
ter van de plaatselijke Raad van kerken
is de heer A. Paarlberg, de heer J.W.
van Bolderen is secretaris.

Najaars-zendingsweek
Voor de Nederlandse Hervormde kerk is
deze week, 2 t/m 9 november, de lande-
lijke Najaars-zendingsweek. De
uitgangskollekte is dan ook a.s. zondag
9 november bestemd voor de zending.
Bij de hervormde gezinnen zal ook het
zendingszakje, ingevoegd in het Kerk-
blad voor november, aan huis worden
opgehaald.

Gezinsdienst in twee Vordense
kerken
a.s. Zondagmorgen 9 november zal

HERVORMDE KERK VORDEN
Woensdag 5 november (dankdag) 19.30
uur ds. J.C. Krajenbrink, dankdienst
voor gewas en arbeid.
Zondag 9 november, 10.00 uur ds. J.
Veenendaal, Gezinsdienst.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 9 november, 10.00 uur, ds. B.
Nijendijk (Bochum, Duitsland)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Woensdag 5 november, 19.30 uur, ds.
J.R. Zijlstra, dankstond voor gewas en
arbeid.
Zondag 9 november, 10.00 en 19.00 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.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 8 en zondag 9 november, dok-
ter Vaneker. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 8 en zondag 9 november, J.A.
Stipdonk, Varsseveld, tel. 08352-2220;
J. Knippers, Eibergen, tel. 05454-1543.
Za/zo spreekuur voor spoedgevallen
van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 8 november 12.00 uur tot
maandag 10 november 07.00 uur, dok-
ter Wechgelaer. Komende week avond-
en nachtdienst ook dokter Wechgelaer.

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

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Bellen vóór
half negen.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346,

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink, spreekuren, maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag,
dindsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastan-
jelaan 15, Hengelo (G), tel. 05753-2345.

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

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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KAUWGOM
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800 gram,
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anti-roos - droog,
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HAND-BODY LOTION
flacon 500 ml
+ zeep
3 soorten
van 1295
voor
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Wij zijn erg blij met onze zoon
en broer

RUTGER

Jopie, Henk,
Aard-Jan en Karien Wullink

28 oktober 1980
Almenseweg 1,
7251 HM Vorden

Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

JOS

die bij het H. Sacrament van
het Doopsel de namen zal
ontvangen

Johannes Henricus Antonius

Bernard en
Rieky Helmink

Carla en Bas

Vorden, 2 november 1980
Zutphenseweg 24

Wij willen u allemaal heel har-
telijk bedanken voor de
kado's, bloemen en felicitaties
die wij bij ons 40-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

Fam. H.J. RIETMAN

Geesinkweg 11, Warnsveld

Voor de vele blijken van be-
langstelling, felicitaties, bloe-
men en kado's die wij ter gele-
genheid van ons 40-jarig hu-
welijksfeest mochten ontvan-
gen, danken wij u allen heel
hartelijk. Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

G. HARMSEN
L.B. HARMSEN

GROOT JEBBIIMK

Vorden, november 1980
Schimmeldijk 4

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en geschenken in welke
vorm dan ook, die wij bij ons
zilveren huwelijksfeest moch-
ten ontvangen, willen wij ie-
dereen hartelijk danken.
Mede hierdoor is het een heel
fijne dag voor ons geworden.

Fam. J.W. GOLSTEIN

En k weg 8
7251 EW Vorden

Voor de vele blijken van be-
langstelling, in welke vorm
dan ook, die wij bij ons 25-
jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen, onze heel hartelij-
ke dank.

Fam. H. HUETINK
NIJENHUIS

Julianalaan 25
Vorden

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-servlee
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Rijdt Fongers
een toer , sport-, trim of
racefiets haalt u bij uw:

Tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

Woensdag 12 november a.s. hopen

J.H. NIJENHUIS
en
J. NIJENHUIS BANNINK

met hun kinderen en kleinkinderen
hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur
in zaal Schoenaker, Kranenburg,
Vorden.

Vorden, november 1980
Mosselseweg 7

School met de Bijbel "Het Hoge"

Feestelijke Ouderavond
op donderdag 13 november a.s. in het
Dorpscentrum. Aanvang 19.30 uur.

Het programma wordt verzorgd door de
leerlingen van de zesde klassen en be-
staat uit zang, toneel en musical.

Welkom zijn: de ouders van de zesde
klas leerlingen en verder alle belangstel-
lenden.

(In plaats van kaarten)

1930 1980

Op donderdag 13 november 1980 hopen onze lieve
ouders en grootouders

G.J. GARRITSEN en
R.J. GARRITSEN-TER BOGT

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Uit dankbaarheid wordt er 's middags om 14.00 uur
een eucharistieviering gehouden in de St. Antonius
van Paduakerk te Kranenburg.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64 te Kranenburg.

Vorden, november 1980
Hamsveldseweg 12

GRIEPVACCINATIE
De drie plaatselijke huisartsen geven
nog .gelegenheid tot inenting tegen
griep op

DONDERDAG 6 NOVEMBER
van 18.30 tot 20.00 uur.
Kosten f 20,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart-
of longziekten alsmede suikerziekte-
patiënten kunnen op vertoon van hun
ziekenfondskaart gratis gevaccineerd
worden.

KON. NED. VER. E.H.B.O.
Afd. Vorden

Informatie en opgave voor een zo spoe-
dig mogelijk te beginnen E.H.B.O.-
diplomacursus bij:

Mevr. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 1688
Mevr. de Rosario, Het Wiemelink 26, telefoon 2331
De heer F.J. Wolsing, Julianalaan 20, telefoon 1209
De heer Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2, telefoon 1729

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Volgende week woensdag 12 november

KERSTVERZILVERING
Bouwbond FNV

van 19.30 - 21.00 uur.
B. van Hackfortweg 8.

de P.V.

Welfare Rode Kruis
ledereen heel hartelijk bedankt voor het welslagen
van onze verkoopmiddag in "de Wehme".
De naam van de pop was "Hannes". Door loting ging
de sprei naar mevr. Kamphuis, Pastorieweg.
Het aantal peulvruchten bedroeg 3386. Het dichtstbij-
zijnde nummer was 3350 en is geraden door mevr.
Graaskamp, Ruurloseweg.

Uw adres voor winterwarme

kinderpullovers * pantalons
blousjes * sweatshirts

mutsen * shawls
handschoenen

is

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Met dit weer eet u natuurlijk
ook zo'n stevige

tarwe-rogge boterham

van

Warme bakker OPLAAT
Lekker en oergezond

WEEKENDREKLAME

gevulde speculaasstaven

Hartelijk dank aan de gehele midden-
stand van Vorden. Dankzij u werd onze
Jaarbeurs een sukses.

Namens Ziekenomroep "De Opkikker"

de heer H. Eilander, hpl.
mevr. H.J.G. de Rozario, h.adm.

Schoolnieuws Nutskleuterschool

Op maandag 10 november zal er voor de ouders van
de kleuters van de Nutskleuterschool een ouderavond
worden gehouden. Mevrouw Zondervan, verpleeg-
kundige van het ziekenhuis "Het Nieuwe Spittaal",
zal dan een inleiding houden over

DE KLEUTER NAAR HET ZIEKENHUIS.

Opgave van nieuwe leerlingen kan men dagelijks
doen aan de kleuterschool of per telefoon 1618.

Dokter Sterringa heeft

geen praktijk
van 10 t/m 14 november

Patiënten wier achternaam begint met
één van de letters A t/m K, kunnen zich
wenden tot dokter Vaneker, Zutphense-
weg 62, telefoon 2432.

Patiënten wier achternaam begint met
één van de letters L t/m Z, kunnen zich
wenden tot dokter van Tongeren, Chris-
tinalaan 18, telefoon 1678.

po/lunctté

Tcnnessce

Naadloze stretch BH van
katoen/lycra tijdelijk
van f 29,75 voor f 24,95.
In wit en skin. Cups B-C.
Art.nr. 728-10.

Helmink b.v.

MOHAIR MUILEN:
meisjes 28/35 f 9,-
da/nes 36/41 f 10, •

Scha
Lederwaren

©
RepariUK-

KKINK
Nic imM.u l U Vorden U-li loon I I S T S ? 2W»,

Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor één ochtend per
week.
Telefoon 2793

Gevraagd: een pienter meis-
je voor winkel en huishouding
per 1 dec. 1980; plm. 16-17
jaar. Persoonlijke aanmelding.
Schildersbedrijf
J.M. U i ter wee rd
Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1523

Te koop: Jaguar XJ 6 cou-
pé, kleur blauw, bj. 1977;
stoffenbekleding o.a. met au-
tomaat en airconditioning km.
stand 45.000. In staat van
nieuw. Prijs 22.500,-
Automobielbedrijf Groene-
veld dealer Mercedes Benz
Zutphen - Tel. 05750-20344

Te koop: Daimler Souve-
reign coupé, kleur bruin, bj.
1977; lederen bekleding o.a.
met automaat; airconditio-
ning; km. stand 38.500. In
staat van nieuw. Prijs 24.500,-
Automobielbedrijf Groene-
veld dealer Mercedes Benz
Zutphen - Tel. 05750-20344

Te koop: VW 1300, bj. 1970.
Telefoon 2187, Ruurloseweg
57, Vorden

Diverse gebruikte heren- en
damesfietsen, ook nog over-
jarige kinderfietsen van 6-10
jaar bij
Tragter - Zutphenseweg

Te koop: damesfiets, sport-
model en oma-fiets.
Het Wiemelink 31, Vorden

Te koop: violen.
Zelledijk 12, Hengelo (Gld.),
telefoon 7318

Dus u wilt uw tuin
opnieuw inrichten?

Daar willen wij u bij helpen:
we adviseren, maken, ont-
werpen (ook voor doe-het-
zelvers), leveren de materia-
len, leggen aan en onderhou-
den. Kortom we hebben ma-
teriaal, mogelijkheden en

ideeën.

Tuincentrum
DE VONDERKAMP

Usselweg 20, Vierakker
Warnsveld), tel. 05750-20743

Unicef Kinderfonds
werd in 1946 opgericht om snelle hulp te bieden aan
kinderen in het door de oorlog geteisterde Europa.
Vier jaar later werd de opdracht uitgebreid: Unicef
moest programma's opstellen voor hulp aan kinderen
in ontwikkelingslanden.
Op dit ogenblik werkt Unicef samen met meer dan
100 landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika om te-
gemoet te komen aan de fundamentele eisen inzake
gezondheid, voeding, onderwijs en sociaal welzijn
van 800 miljoen kinderen en hun moeders, die tot de
meest behoeftigen behoren.
De strategie van Unicef is erop gericht, de zelfwerk-
zaamheid te bevorderen, de hulpmiddelen te leveren
voor voorzieningen op dorpsniveau en de scholing
van inheems personeel te ondersteunen.
Om een voorbeeld te noemen: uw ijzer, dat is gele-
verd, wordt door inheemse gieterijen verwerkt tot
handpompen, die de dorpelingen zélf kunnen instal-
leren. Zo is hun drinkwatervoorziening verzekerd en
worden miljoenen kinderen tegen ziekten beschermd.
Al het werk van Unicef wordt gefinancierd door vrij-
willige bijdragen van regeringen en particulieren en
door de verkoop van Unicef-kaarten en -boeken.

Unicef verkoopt:
• Informatie-materiaal voor scholen
• Bureau-agenda's
• Legpuzzels
• Boeiend en opvoedkundig bouwspeelgoed
• Inspirerend internationaal jeugdkookboek

(41 landen)
• Adventsboek
• Wenskaarten
• (Lucht)post assortiment

Verkoopadres:
Mevr. Greven, W. Alexanderlaan 5, Vorden
Telefoon 05752-2360

Ziet u niet meer alles met uw bril?
Lastig is dat. Daar heeft u gelijk in. Bril op... bril af...

Wat 'n gedoe. Maar twéé brillen is helemaal geen doen. En
zo'n bril met van die halve maantjes is weer geen gezicht.
Eigenlijk wilt u gewoon één normale, leuke bril waarmee u
alles goed kunt zien.

Gelukkig dat zo'n bril bestaat! Er zitten Varilux-glazen
in. Die gaan geleidelijk over van vertesterkte naar lees-
sterkte. Zodat u moeiteloos kunt lezen, prima in de verte
kunt zien en... alles wat daartussen ligt Heerlijk is dat. Oogt
ook jonger. Belangrijk toch?

Uitnodiging! Stap gerust eens bij ons binnen Als
Varilux-specialisten adviseren wij u graag en goed. Het
verplicht u tot niets, maar maakt u wel 'n heel stuk wijzer.
Welkom!

voor goed zicht op elke afstand

SIEMERINK
JUWELIER - OPTICIEN

Zutphenseweg 7 - Vorden

GARANT'S
KUK OP SCHOENEN

Buiten
aast de wind.

't is koud.
aar binnen is er Astrid.

heerlijke zachte warmte met
eennieuwe cosyioo\.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342





CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 6 november 1980
42e jaargang 36

Gradus en Hentje Garritsen vieren gouden huwelijk van het Comité Kinderzegels een uitge-
breide en zeer gevarieerde kollektie alge-
mene, kinder- en kerst-/nieuwjaars-
kaarten "voor het kind".

Op donderdag 13 november zal het vijftig jaar geleden zijn dat het echtpaar G. J.
Garritsen en J.R. Garritsen-ter Bogt in de Antonius van Paduakerk op de Kranen-
burg kerkelijk in de echt werden verbonden. Het burgelijk huwelijk vond plaats
op 5 november 1930 in het Vordense gemeentehuis door de toenmalig ambtenaar
"de olde Barendsen".

Zij wonen hun hele leven lang al op de
Kranenburg aan de Hamsveldseweg 12,
waar Gradus die op 26 sept. 1901 in
Hengelo G. werd geboren, toendertijd
een klein boerderijtje had. Maar dat was
niet voldoende om van te leven, daarom
werkte hij overdag in de houtzagerij van
Groot Bramel, waar hij in 1927 al in
dienst kwam. Hij heeft het daar tot aan
zijn pensioen volgehouden.

Zijn vrouw - Johanna Reinira ter Bogt -
die in 't Linde werd geboren op 5 mei
1904, ging al op de Kranenburg naar»-
school bij meester Abeling. Nadien
werkte ze ruim drie jaar bij Hendrik van
de Weert (Eijkelkamp) als hulp in de
huishouding en op de boerderij. Toen
kwam ze bij de familie Ratering op de
Kranenburg waar ze S'/z jaar ook hielp
op de boerderij en in huis.

Gradus heeft ruim vijftien jaar het voet-
balveld van de s.v. Ratti in orde
gehouden; nu tuiniert hij graag en knut-
selt bij huis het een en ander. Hentje
doet nog dagelijks de boodschappen en
kan fietsen als de beste. Ook de huis-
houdelijke bezigheden gaan haar nog
goed af. Er werden drie kinderen gebo-
ren (twee zijn nog in leven). Samen met
hun kinderen, kleinkinderen (16) en
andere familie hopen zij hun gouden
huwelijk op 13 november te vieren. Na
een eucharistieviering in de
parochBfcrk wordt er 's middags een
recepti^cgeven in zaal Schoenaker.

Vogelexpositie
"De vogelvriend Vorden"
In zaal Schoenaker zal in het komende
weekeinde een eldorado zijn voor vogel-
liefhebbers, speciaal tropen en
kanariesoorten. De plaatselijke vogel-
vereniging De Vogelvriend Vorden en
Omstreken organiseert dan namelijk een
grote onderlinge expositie. Er komen
allerlei soorten vogels, zoals kleurkana-
ries, postuurvogels, parkieten, tropische
vogels en vele andere in diverse kleur-
schakeringen.
De Vordense vereniging bestaat dit jaar
negenentwintig jaar en telt 42 leden,
benevens een aparte en actieve jeugdaf-
deling. De laatsten komen met hun in-
zendingen in een speciale jeugdklasse
uit. De tentoonstelling, die ruim 160
inzendingen telt van eigen leden, wordt
vrijdagavond 8 november door voorzit-
ter Th. Eijkelkamp. Op zaterdag 9 no-
vember kan men terecht en zondag 10
november. Zondagavond is de prijsuit-
reiking door de voorzitter. Er zijn
mooie prijzen te winnen als bekers,
medailles, standaards enz. voor de win-
nende vogels en kampioenen. Tevens is
er een grote verloting. Keurmeesters
voor deze expositie zijn de heren Roze-
boom uit Bennekom (kleur), A.
Meenink, Hengelo (G) (Kleur) en H.
Bleumink, St. Isidorushoeve (tropen en
parkieten).

65 jaar lid van de Chr.
Gem. Zangvereniging
"Excelsior"
In verband met haar 65 jr. lidmaatschap
van de Chr. Gem. Zangvereniging "Ex-
celsior", werd mevrouw H. Scholt-Bij-
enhof een wandbord aangeboden. Zij
ontving dit namens de Kon. Chr.
Zangersbond uit handen van de voorzit-
ter van de afd. "Gelderlands
Achterhoek" de heer Wunderink.

Collecte
De onlangs in Vorden gehouden collecte
van het Nationaal Jeugd Fonds -het
fonds van Jantje Beton- heeft in totaal
ƒ 1849,65 gulden opgebracht. Hierdoor
kunnen op korte termijn verschillende
plaatselijke jeugdverenigingen allerlei -
soms lang bestaande- financiële wensen
in vervulling doen gaan. Op landelijk
niveau geeft het nationaal Jeugd Fonds
met het overige deel van de opbrengst
steun aan tientallen concrete projecten
van het jeugd- en jongerenwerk, zoals
speelplaatsen, kinderboerderijen,
clubhuizen, speel-o-theken e.d.
Bovendien zullen een aantal initiatieven
worden gesteund ten behoeve van

kinderen die in de verdrukking dreigen
te komen. In het afgelopen jaar kon op
deze manier het forse bedrag van ruim
vier miljoen gulden worden uitgekeerd.
Het plaatselijke actieteam dankt
iedereen voor zijn bijdrage.

Succesvolle
verlichtingscontrole
De jaarlijkse verlichtingscontrole en
bandencontrole waarvoor alle Vordense
garages voor de veertiende maal achter-
een een avond geheel gratis hun deuren
openstelden, is een grandioos succes ge-
worden. Niet minder dan 228 auto's
kwamen ter keuring. Een overstelpend
groot aantal ten opzichte van voor-
gaande jaren.
Daar de meestal kleine bijstellingen van
de koplampten meteen ter plaatse, even-
eens geheel gratis, werden verricht, was
het aantal hun beurt afwachtende auto-
mobilisten soms zeer groot. Alles kon
niet in de andere jaren normaal ge-
plande tijd worden afgewerkt,
waardoor deze vaak fors werd over-
schreden. Grote afwijkingen en banden-
advies werd op de controle kaart aange-
tekend.
Opmerkelijk groot was dit jaar het
aantal niet Vordenaars, die deze gratis
service zeer wisten te waarderen. Ook
het ogentestapparaat mocht zich in een
goede belangstelling verheugen. 81 per-
sonen testen hun ogen, waarbij een aan-
tal tot de conclusie kwam dat het tijd
werd de oogarts eens te gaan raadple-
gen. Het bestuur van de afdeling
Vorden kan terugzien op een zeer
geslaagde aktie: Goed licht...Allicht! en
de garagehouders op een zeer dankbare
clientèle good-will.

Vogeltentoonstelling
"Ons genoegen '64"
De Vordense vogelvereniging "Ons
Genoegen '64" houdt het komende wee-
kend haar jaarlijkse tentoonstelling bij
cafe-restaurant "de Boggelaar" te
Warnsveld. Ons Genoegen zal geheel
nieuwe stellingen in gebruik nemen.
Hierdoor zullen de vogels beter bekeken
kunnen worden dan voorheen, aange-
zien de stellingen allemaal zijn voorzien
van T.L. Balken. De leden hebben één
en ander zelf vervaardigd.
Op de tentoonstelling zijn ongeveer 200
vogels te bezichtigen zoals kanaries,
parkieten, tropen en grote parkieten. De
vogels worden door drie keurmeesters
gekeurd. Het zaad waarmee de vogels
worden gevoerd is gratis beschikbaar
gesteld door de firma Borgonjen.
Tevens is er op de tentoonstelling een
grote verkoopklasse aanwezig.

Spinnen, weven en verven
op l^Q-avond
In het kader van het winterprogramma
hield de KPO afdeling Kranenburg-Vor-
den in zaal Schoenaker een druk be-
zochte ontwikkelingsavond. Voorzitster
mevrouw A. Cuppers-Besselink opende
zoals gebruikelijk met een gedicht en
heette enkele nieuwe leden welkom. Zij
deelde mee dat er nog opgave mogelijk
is voor de cursus Politieke Scholing.
Ook samen met andere plaatselijke
vrouwenorganisaties zal men twee cur-
sussen op touw zetten; zowel voor de
cursus "In gesprek met" als "cursus
rechten" kan men zich opgeven.
Mevrouw Verhey uit Hengelo G. en
haar assistente verzorgden hierna de a-
vond met alles te vertellen en
demonstreren wat te maken heeft met
spinnen, weven, verven en andere hand-
werken. Zij gaf eerst een inleiding over
schapen, wol enz., waarna met mede-
werking van Mia Gal demonstraties
werden gegeven op het spinnewiel. Ook
werden diverse artikelen die waren ge-
breid getoond. In de pauze konden de
dames alles van dichtbij bekijken en
vragen hierover stellen.
De voorzitter dankte beide dames voor
hun leerzame inbreng. Op dinsdag 25
november wordt de eerstvolgende
avond gehouden. Dan komt het hoofd-
bestuur van de KPO uit Arnhem met het
Ganzenbordspel.

Wildrit
"De Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zondag
9 november een wildrit over een afstand
van 45 kilometer. De rit voert door de
omgeving van Vorden en is uitgezet
door de heren B. Regelink en B.A.W.
Horsting. De start is bij café Eijkel-
kamp. Deelname is voor iedereen
mogelijk. Er is een speciale klasse voor
beginners. De prijzen zullen bestaan uit
wild en gevogelte.

Kinderzegels en
kaarten "voor het kind"
Als de Goedheiligman weer naar zuide-
lijker streken is vertrokken, komt het
einde van het jaar écht dichtbij.
Het wordt tijd om de Kerstman vóór te
zijn: nu is het moment om wenskaarten
te kiezen.
Behalve die alleraardigste Kinderpostze-
gels 1980 - met vrolijke afbeeldingen op
het thema Kind & Boek naar ontwerp
van vier bekende en bekroonde illustra-
toren, verkoopt men aan de stalletjes

Modeshow in
"Het Spittaal"
In het Ziekenhuis "Het Spittaal" werd
dinsdagavond voor de patiënten een
prettige avond verzorgd. De Stichting
"De Opkikker" had enkele Vordense

winkeliers gevraagd dit te verzorgen.
Vóór de pauze bracht de fa. Visser een
modeshow, zowel dames- als herenkle-
ding werd voor het voetlicht gebracht.
Veel belangstelling bestond er ook voor
de bijpassende schoenen van de fa.
Mokkink.

Na de pauze was het Foto Dolphijn, die
prachtige dia's vertoonde van de Vor-
dense kastelen. Dit werd zeer gewaar-
deerd. Al met al een zeer geslaagde
avond.

mooie predicaen. Dwerghoenders
Wyandotte goudblauw D.J.A. Klein
Bramel ZG en met goud zwart ook ZG.
Konijnen gele van bourgondie Wouter
Boersma 4 x G. Alaska Harry Wassink
2 x i F. l ZG, 2 x 2 ZG, ZG en G.
Klein Zilver licht zwart Anke van Heer-
de l F en l ZG 2 x 2 G, Edwin
Bruinsma G.

Gezamenlijke clubshow PEKZO
Zutphen en PKV Vorden in de
"Herberg"
Groot sukses, meer dan 700 bezoekers

Het afgelopen weekend werd in zaal "De Herberg" de gezamenlijke clubshow ge-
houden van PKV Vorden PEKZO uit Zutphen. Voor de pluimvee- en konijnen-
vereniging Vorden was dit tevens een jubileumshow; zij vierden hun 60-jarig
bestaan.
In zaal "De Herberg" werden dieren van beide verenigingen in een voor dit gebeu-
ren bijzonder geschikte zaal gekeurd en geshowd.
In hun openingswoord spraken beide voorzitters, de heer W.G. Hofstraat van
PEKZO en de heer H. Berenpas van PKV de wens uit dat de samenwerking tijdens
de voorbereidingsperiode zal leiden tot blijvende kontakten tussen bestuur en le-
den van beide verenigingen. De ereleden Joh.Wahl en J. Wahl werden door voor-
zitter Berenpas hartelijk welkom geheten. De heer Berenpas vertelde dat PKV
door deze tentoonstelling in een nieuwe bloeiperiode was gekomen. Het aantal
leden is de laatste tijd groeiende. Hij memoreerde dat de laatste clubshow van
PKV werd gehouden in de vijftiger jaren en sprak de hoop uit dat het houden van
een clubtentoonstelling de komende jaren een terugkerend gebeuren zal worden in
de Vordense gemeenschap.
De voorzitter van PEKZO dankte alle medewerkers voor hun diensten in de voor-
bereidingsperiode en tijdens de keuring en show.

t-

KNIPTIP
Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken ge-
spreid zonlicht geeft
een beter resultaat.

KNIPTIP
Een vergroting:
da's een foto op
z'n mooist! Uw
fotohandelaar
kan u er a l les
over vertellenT

De keurmeesters hebben vrijdag geen
gemakkelijke taak gehad. De aanwezige
dieren waren van een goede kwaliteit. In
totaal werden er 351 dieren gekeurd.
Deze waren onderverdeeld^ in 25 grote
hoenders, 55 dwerghoen^fc, 59 duiven,
159 konijnen, 36 cavia's^m 17 siermui-
zen. Aan elk dier werd een predikaat
gegeven. Het hoogste predikaat, een U
voor Uitmuntend, werd toegekend aan
een jonge, zwarte cavia van het jeugdlid
Jan-Willem Broer uit HBtenter. Deze
fokker is nog maar een |B* jaar bezig,
maar heeft in deze korte periode goede
dieren weten te fokken.
Verder was er ook een onverwachts ver-
jaardagskado voor de heer Hoogeveen
uit Zutphen, die met zijn Parelfeh
konijn het beste konijn van de gehele
tentoonstelling heeft gefokt.

Hieronder volgt een overzicht van de
hoof dereprijswinnaars en de prijswin-
naars bij de jeugd. Fraaiste bij de grote
hoenders: een zalmkleurige Faverolle
haan van de heer H. Eijting uit Eefde.
Fraaiste dwerghoen: de Java-kriel van
de heer W. Haverkamp uit Hengelo.
Fraaiste sierduif: de Silizische Kropper-
duif van de heer D. Hamer uit Zutphen.
Fraaiste cavia: een zwarte Gladhaar-ca-
via van Jan-Willem Broer uit Deventer.
Fraaiste siermuis: een satijnwitte muis
van mej. G. Sanders uit Zutphen. Bij de
jeugd werden de volgende prijzen
behaald: Fraaiste dwerghoen: een
goudzwarte Wyandotte van D.J.A.
Klein Bramel uit Vorden. Fraaiste sier-
duif: een kaalbenige Eksterkropper van
Bennie Verstege uit Vierakker. Fraaiste
konijn: een Kleinzilver konijn van Anke
van Heerde uit Vorden. Fraaiste cavia:
een zwarte Gladhaar-cavia van Jan-Wil-
lem Broer uit Deventer. Fraaiste
siermuis: een satijngele muis van Torn
Hamer uit Zupthen.
Loonbedrijf Dijkman Vorden had een
beker beschikbaar gesteld voor de mooi-
ste Vlaamse reus, konijn, deze werd ge-
wonnen door L.G. Weevers van PKV,
terwijl de beker die beschikbaar was
gesteld door drukkerij Weevers voor het
mooiste Hoen gewonnen werd door W.
Haverkamp van PKV.

De volgende predicaten werden uitge-
reikt aan de leden van de PKV Vorden
en e.o.
Grote hoenders. Barnevelder gezoomd,
H.J. Rietman, l ZG, 2 ZG, 3 G.
Welsumer patrijs 2 x -l ZG. Leghorn
patrijs l G, 2 G, l ZG, 2 ZG. Leghorn
zwart l ZG. Brahma licht W. van Beem,
l ZG, 2 ZG, 3 ZG. Dwerghoenders:
geel-wit pel H.J. Rietman 2 x G.
Twents Hoen H. Berenpas ZG en 2 x
G. Java zwart W. Haverkamp l x F. 2
x ZG. Java blauw ZG. Minorea zwart
G.W. Tragter 2 x ZG l x G. Wyan-
dotte C olumbia H.J. Rietman 2 x ZG l
x G. H. Berenpas ZG 4 x G. Wyan-
dotte gestreept H. Berenpas 2 x ZG l
x G. Wyandotte patrijs M. Klein Bra-
mel 2 x G. Wyandotte goud blauw l
x F.
Konijnen: Vlaamse Reus kon: prijs
L.G. Weevers l ZG. Vlaamse reus wit
W. Rietman 2 x G. L.G.Weevers 3 x
ZG 2 x G. G. van Zeeburg l ZG, 2 ZG,
3 ZG ZG en G. Nieuw zeelander wit
H.J. Rietman ZG en G. Groot zilcer

kon: grijs H. van Heerde l F en G. mid-
den zwart H. van Heerde ZG en G. licht
zwart H. van Heerde ZG en G. Wener
wit G. Agelink ZG 3 x G. Nieuw Zee-
lander rood H.J. Rietman 2 ZG en G.
G.J. Wassink 3 x G. G. Lenselink 2 x
1 F en G. Alaska zwart H.G.J. Horst-
man 3 ZG en 3 x G. Deilenaar W. van
Beem l ZG en l G. Hollander zwart
H.J. Rietman 2 x l ZG. klein Lotha-
ring blauw grijs H. J. Rietman l ZG. M.
Kroneman 3 x G. blauw M. Kroneman
2 x l ZG. kleurdwerg siamees D. Klein
Geltink ZG. marter zilver vos ZG.
Ook de jeugdleden van PKV hadden

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

Bi'j ons in d'n Achterhoek
'k Wet neet of i'jluu vegange wekke de krante goed heb eleazen. A'j
dat wel heb edaon bu'j d'r ok achter ekomm'n dat ze in Reurle heel
wat van plan bunt met eur kasteel. Of 't wel ens un kasteel is zö'w
maor in 't midden laoten want de dagelukse benaming is Huize
Ruurlo of zoasse wi'j in 't plat zekt: 't huus te reurle. Dat ze daor
un gemeentehuus van wilt maken is op zich neet zovölle besunders,
dat heb ze per slot van 't liedjen in Vorden al un paar jaor. Maor
wat ze d'r ummehen van plan bunt da's neet mis. Ondanks dat oa-
ver 't een en ander 't grootste stilzwiegen in acht wöd enomm'n lekt
t'r netuurluk toch altied wel iets van uut. Daorumme kan'k ow wel
vetell'n dat 't iets heel besunders wod. Iets waor ze uut 't hele land
nao zölt komm'n kiek'n. Wat t'r dan allemaole wel gebeurn geet?
Daor kö'j nao raon, wel kan'k ow zeggen dat t'r al bepaolde kon-
takten achter 't iezeren gedien eleg bunt en dat dename China ok al
evall'n is. 't Zal ow dan in de toekoms dan ok neet mott'n vewon-
dren dat ze heel Avenarius veur un stel Russen of Chinezen afhuurt.
Un flinke uutbreiding van dat hotel liekt dan now ok al wel wense-
luk. Wieters wod t'r van ezeg dat de rozenhof van de Wiersse d'r
straks maor un volkstuintjen bi'j zal wean, now dan we'j 't wel.

Dat ze dit alles nog neet an de grote klokke heb ehangen, daor heb
ze meschien wel geliek in. Zolange ze 't met 't kasteel nog neet hele-
maole rond heb mo'j nog maor afwachten of t'r veur 't bos d'r um-
mehen nog wel geld is. Now hoeft dat geld neet zo'n bezwaor te
wean, de onroerend-goed belasting twintug pecent nao boaven en
dan bu'j d'r al. Uutendeluk hef dat neet zovölle te beteikenen want
belasting betaal'n is iederene wel an gewend en op die vehoging
kont ze zich now al vaste en betjen op veurbereiden, dan kump 't
straks neet zo hard an.

Dat ze in Vorden met een en ander neet zo heel bli'j bunt ko'j ow
wel veurstell'n. Tot nog toe hadd'n ze daor zo'n betjeji 't alleenrech
wat 't kasteel betrof... Um met 't bos d'r ummehen ok nog 's wat te
doen, och daor heb ze nooit oaver eprakkezeerd, ok al umdat 't
geld d'r toch neet veur zol wean. Veur "culturele doeleinden"
hadd'n ze dan toch ok altied nog "de Boerderi'je". Die oaverug-
gens besunder goed van pas kump met de ni'jaorsreceptie van de
börgemeister en gemeentebestuur, wieters ok bi'j reagenachug weer
in de zommerdag at de plaatselukke v.v.v. iets bi'j 't kasteel hef op
touw ezet. Dan kont ze nao de boerderi'je uutwieken en volt neet
alles in 't water. Wieters wod t'r neeet volle gebruuk van emaakt en
denk i'j wel us: jammer van 't geld.

Met dit veur ogen wet ze d'r in Reurle meschien meer van te maken.
Al kont ze van 't ene kasteel d'r nooit gin achte maken zoat Vorden
die hef. Maor meschien dat met de gemeentelukke herindeling Vor-
den en Reurle nog un keer samen gaot, dan krie'w un negenkaste-
len-tocht.
Op welk kasteel dan de börgemeister mot huuzen is un zorg veur la-
ter bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman
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OPHEFFINGS
UITVERKOOP

Heren-, dames-, kinderkleding
l// 3 van de normale prijs (66%% korting)

Dit is echt uw aller allerlaatste kans!!

Te koop: grote kolenhaard
(bruin), merk Komeet, voor
een kamer van 8 x 4 m.;
Bocal-gashaard met ther-
mostaat; wandkeukengas-
kacheltje met afvoerpijp naar
schoorsteen.
Telefoon 05752-2269

Te koop: vierdels van jonge
koeien.
Th. Zents, Larenseweg 3, tel.
1924

SEEGERS HALLE biedt aan:
de nieuwste koeienverzor-
gingsboxen met voor- en
achterpoothouder; paarde-
voerbakken en hooiruiven;
ploegen, cultivators, mest
wagens, kuilvoersnijders
en grote maiskruiwagens.
Tevens verhuren wij tractor-
frezen. Alle reparaties in onze
moderne werkplaats.
Halseweg 58 - Tel. 08343-798
's avonds 08334-2936

uit het nieuwe Neveda
. Breiboeknr. 32.
En natuurlijk breit u

met de echte originele
Neveda kwaliteit.

Helmink b.v.

Losse verkoop: i

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

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

Tuincentrum
DE VONDERKAMP

IJsselweg 20, Vierakker
(Warnsveld), tel. 05750-20743

heeft nu volop
prachtige violen, een uitmun-
tend sortiment bloembollen,
voordelige kamerplanten en

plantebakjes

Nette weduwnaar, 59 jaar,
zonder kinderen, wonende
buiten Ruurlo, zoekt kennis-
making met nette vrouw van
50-65 jaar.
Brieven onder nr. 15 inleveren
bij Boekhandel Hoytink,
Ruurlo

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

*®*^^

Jonge de Korenaer

13,95

Vieux Florijn

14,95

BACARDI RUM

Jonge v.d. Eelaert

14,25

Sonnema Beerenburg

14,95

15,95
lar

Moulinet Land wijn
ROOD--WIT-- ROSÉ

LITER 4,95

Klüsserather St. Michael
Kabinett

LITER 7,95

l Ook voor een leuk kado of relatiegeschenk

(geldig t/m 12 november)

Vinotheek Smit
TELEFOON 1391

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.
Telefoon 05753-2026

ELKE ZATERDAG DEMONSTRATIE

Volkoren
en molenbruin

ook met kiem en al.
Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSEIT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Rijwielspeciaalzaak
REIND ZWEVERINK
Hengelo (Gld.) - lekeink 8 - Telefoon 05753-2888

levert u uit voorraad

Batavus • Union • Gazelle
Mercier • Peugeot rijwielen

Ook nog enkele zeer goede 2e-hands kinder-, dames-

en herenfietsen.

Zaterdag 15 november

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

Voor prijsbewuste
mensen.

Zowel in acryl,
als zuiver

scheerwol.

Deze week met

10% korting

De winterschilder

Wij verzorgen uw aanvraag, zodat u

gratis ƒ 33,- per man
ontvangt, voor elke dag dat wij voor u binnen schil-
der- of behangwerk uitvoeren in de periode tussen 17
november '80 en 6 maart '81.
Het komt

automatisch op
uw bank
Vraag inlichtingen bij de vakman

Schildersbedrijf

Rouwen
Vierakkersestraatweg 28

Vierakker - Telefoon 05754-361

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KerkhoflH<in 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en /aterdag van 8 tot 12.30 uur.

Vogelver. "Ons Genoegen '68"
houdt haar jaarlijkse tentoonstelling
bij Café-Restaurant "de Boggelaar"
Vordenseweg te Warnsveld

op zaterdag 8 november geopend van
10.00 uur tot 21.00 uur

op zondag 9 november geopend van
10.00 uur tot 17.00 uur

Grote verkoopklasse aanwezig
Komt allen

adviseuirS voor't beteié'woningtextiel!

Met z'n allen op de
sportieve voet

Op een schoen als deze wordt
niemand moe. Een charmante
suède bandschoen met voetbed

encrêpez°°' ƒ 109,95

Suède enkellaarsje met veter.
Platte hak met voetbed

ƒ 117,90

Schoenen
I .cderwaren

Reparatie

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van

shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Ook zwakstroom kan gevaarlijk zijn.
Knoei niet aan elektriciteit,

laat het aan de vakman over

Dekker Elektro b.v. - Vorden
Tel. 05752 2122

HEREN OPGELET!!!
Nu, in de tijd van de bekende broekriem, bieden wij aan
een serie

herencostuums 198,-
Modecentrum



met
Televisie

reparaties
- direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI Ib'LEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Wey naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

PEDICURE

Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den.

Te koop: droog openhaard-
hout en aanmaakhout.
Telefoon 6646

TUINARCHITECTUUR

Tuinaanleg in stijl
Tuincentrum

DE VONDERKAMP
i 20, Vierakker

Telefoon
'!)0 20743

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam it te huur bij:

HELMINK
\ :i:II'MENSEWEG TEL 05752 1514

Te koop: Sparta buddy
brommer met verzekering.
Prijs: f 275,-. Te bevragen bij:
Amina Ibrahim, tel. 2739,
Brinkerhof 15, Vorden

Te koop: eiken TV-kast;
blauwe kinderwagen;
kleuterbedje met matras +
dekens.
Telefoon 05752-2782

Te koop: prima eetaard
appelen, o.a. Lekkerland en
Parel, tevens voor winter-
voorraad Surprise en Pimper-
pernel.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond, tel. 05754-
793

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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 omstan-
digheden • géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrgf

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

Kijk nu voor straks.
Het is zo 5 december.

Grote sortering, spellen, puzzels,
lego enz.

en u slaagt altijd voor een leuk kado.

HET VERTROUWDE ADRES

Bazar H.J. SUETERS
KRANENBURG

fl! f* W
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

TAO-SING
Dorpsstraat 28 - Vorden
TELEFOON 05752- 1905

iedereen is van harte welkom!
Gezellige sfeer - Ook telefonisch bestellen
Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.30 uur.

Deze week op de vrijdagmarkt bij
JOHN DE KLEINVAKMAN

Brokritsen i8cm 4,50
5 x 200 m. machinegaren

van 6,25 voor 5,00

koppelriemen slechts 5,00
VOeringStof alleen bij John per meter 4,95

meubels,,
stofferen !!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Er lijn twee adressen waar H
lekker kunt eten:
het uwe en het onie

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

zondag 9 november

Superfly

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Veenendaal Supermarkten B.V. heeft in haar

VORDEN
een vacature voor de funktie van

K.W. CHEF / ASSISTENT BEDRIJ|fLEIDER
De kandidaat die wij zoeken heeft enkele jaren ervaring
in het supermarktbedrijf , kan goed leiding geven en is in
het bezit van of studerende voor het diploma super-
markt-manager en zijn leeftijd ligt tussen de 20 en 30
jaar.

Sollicitaties:
schriftelijk aan de direktie van Veenendaal Supermark-
ten B. V., Gerritsen weg 6, 7202 B P Zutphen.
Inlichtingen over deze funktie verstrekt u A. Veenen-
daal, tel. 05750-19215, na 19.00 uur 05750-12763.

/TICHTIflG
DORP/CEflTRUfn
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

Toneelgroep Graficus uit Apeldoorn
op zaterdag 22 november 1980
aanvang: 20.00 uur

met
DROOM VAN EEN MIDZOMERNACHT
van Shakespeare i.e. bewerking van
Dolf Verschoor.

Entree: f 10,- p.p. Pashouders f8,- p.p. Scholieren voortgezet onderwijs f 5,- p.p.

Voorverkoop: V.V.V./Schoenhandel Wullink
Kantoorboekhandel Hassink

Zet de bloemetjes
binnen.

Weekendreklame

l Kaaps Viooltje +
l Kalanchoë

samen voor 4,75
BLOEMBOLLEN - POOT ZE NU
mooie kollektie voor kamer en tuin

Volop droogbloemen en
droogstukjes

Het adres voor een modern bruidsboeket

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN.

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

GEVRAAGD:

LEERLING-VERKOOPSTER
± 17-18 jaar
Goede omgangsvormen eerste vereiste.

*

W U L L l N K VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Wilt u deze winter VEILIG warm zitten,
laat dan uw ketel en kachels vakkundig
controleren en schoonmaken.

C. Lakerveld
De Bongerd 28 - Vorden - Telefoon 2170

Erkend gas- en watertechnisch installateur

Wij ondersteunen u in deze dure tijd
10% korting op alle meisjes en jongens jacks,

coats en mantels

Speciale aanbieding:
kinderjoppers maat 116 t/m 134 nu

RUURLO
WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN - VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR

Knickerbockers en -kousen

Overhemden

Hoeden en petten

Tiroler loden jagersjassen
voor dames en heren

Wollen jagerstruien en
vesten

Warme jagersonderkleding
Schoenen en laarzen

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 6 november
42e jaargang 36

CONTACTISPORTOVERZICHT

VOETBAL

Ratti - Beekbergen: 6 - 3
Ratti l heeft zaterdag een lastige tegen-
stander, Beekbergen l, met een 6-3 ne-
derlaag weer huiswaarts gestuurd.
Al direkt na de aftrap werd doelman
Tyink op de proef gesteld, maar hij red-
de een formidabele schuiver subliem. In
de achtste minuut was Jan Nijenhuis de
Beekbergense verdediging te snel af en
passeerde de doelman: 1-0. Dank zij een
zuivere pass van B. Smeitink wist Jan
Nijenhuis opnieuw de score te verho-
gen: 2-0. Beekbergen profiteerde net
voor rust van een verdedigingsfoutje bij
Ratti en reduceerde de achterstand tot
2-1.
Jan Nijenhuis verrichtte na de thee de
hattrick door een derde treffer, 3-0,
maar geholpen door de paal konden de
gasten inlopen tot 3-2. Ratti ging stug
door en via een voorzet van Wonnink
kon Smeitink de stand op 4-2 brengen.
Jan Nijenhuis bleek in topvorm en
scoorde hierna zelfs 5-2, maar hierna
moest doelman Tyink opnieuw "vis-
sen": 5-3. H. Eggink strafte een foutie-
ve terugspeelbal van Beekbergen goed
af en schoot de eindstand naar 6-3.

Dames: Ratti l - WSV 1: 3 - O
Het eerste dameselftal van Ratti blijft
uitstekend meegaan aan de top van de
afdeling. In een pittige wedstrijd, waar-
in uitstekend werd gevoetbald, bracht
M. Gotink via een solo in de 15e minuut
de stand op 1-0. Ratti had het spel vol-
komen onder kontrole en telkens weer
werden prachtige aanvallen opge-
bouwd. Zo maakte A. Berendsen een
aanval produktief: 2-0.
De wedstrijd had een sportief karakter
en werd uitstekend geleid.
Vlak voor het einde van de wedstrijd
wist B. Bos de stand veilig te stellen op
3-0.
Ook het tweede damesteam speelde een
goede wedstrijd en behield door een
overwinning haar plaats in de bovenste
regionen.

Uitslagen/programma Ratti
Uitslagen van de wedstrijden, gespeeld
op l en 2 november j.1.
Afdeling jeugd: Ratti Al was vrij; Ratti
BI - Oeken BI 2-0; Ratti Cl - Erica C2
6-2; afdeling zaterdag: Ratti l - Beek-
bergen l 6-3; Ratti 2 - SSSE 4 2-2; Ratti
3 - Haarlo 4 1-1; Ratti 4 - DZC 8 6-1; af-
deling zondag: Ratti l - Ruurlo l 0-4;
Ratti 2 - Warnsv. Boys 3 1-2; Ratti 3 -
SHE 5 3-2; Ratti 4 - sp. Lochem 8 0-4;
afdeling dames: Ratti l - WSV l 3-0;
R a t t i 2 - S K V W 2 4 - l .
Programma van de wedstrijden, te spe-
len op 8 en 9 november.
Afdeling jeugd: Ratti Al - Kl. Dochte-
ren Al; Ratti BI - Almen BI; Ratti Cl -
sp. Brummen Cl; afdeling zaterdag:
Ratti 2 - DZSV 4; Ratti 3 - AZSV 13;
Ratti 4 - SSSE 5; afdeling zondag: Ratti
1 - Keyenb. Boys; Ratti 2 - De Hoven 5;
Ratti 3 - Witkampers 7; Ratti 4 - Socii 6;
afdeling dames: Ratti l - V en L 1; Ratti
2 - Witkampers l.

Ruurlo-Vorden 4-0
Ruarlo tegen Ratti is een wedstrijd ge-
weest met twee totaal verschillende helf-
ten. In de eerste helft, toen Ruurlo tegen
de wind in speelde, kwam de thuisklub
te weinig op de helft van de tegenstan-
der om echt gevaarlijk te kunnen wor-
den. De ruststand was hierdoor 0-0.
In de tweede helft speelde Ruurlo met
de wind in de rug beduidend sterker. De
doelpunten vielen dan ook als rijpe ap-
pelen van de boom. Eerst had André
Hoytink sukses toen hij in samenwer-
king met Guido Baggen het centrale ver-
dedigingsduo van Ratti verraste en doel-
man Huitink van Ratti het nakijken gaf.
Hierna kreeg Ruurlo een vrije trap, te
nemen op twintig meter van het doel.
Hans Schurink mikte de bal op de on-
derkant van de lat waarna de bal via de
rug van de keeper in het doel verdween,
het werd 2-0.
Toen André Hoytink na een kombinatie
met Johan Boeyink alleen voor de Ratti
doelman verscheen, wist deze hem al-
leen via een overtreding te stoppen, het-
geen bestraft werd met een strafschop.
Deze werd door Hans Schurink langs de
keeper gewerkt en dus 3-0.
In de laatste minuut van de wedstrijd
scoorde Harry Ruumpol nog uit een
vrije trap van Hans Schurink en gaf
daarmee de overwinning van de geel-
zwarten extra glans.

Vorden wint verdiend met 3-2
van Winterswijk
Vorden heeft zondag een verdiende 3-2
zege behaald op Winterswijk. Vooral in
de eerste helft werd de geelzwarten geen
strobreed door de gasten in de weg ge-
legd. Na ongeveer een kwartier spelen
kwam Vorden dankzij een doelpunt van
de snelle Eddy Hiddink op een 1-0 voor-
sprong. Tien minuten later brak Hid-
dink opnieuw door. Dit keer werd hij
door Winterswijk-doelman Freddy
Klapwijk omver gelopen. De toegeken-
de penalty werd feilloos door Bennie
Wentink benut 2-0.
De koek was voor Vorden nog niet op.
Vlak voor rust bracht Eddy Hiddink de
Winterswijk defensie opnieuw in het
nauw. Ditmaal scoorde hij uit een
scrimmage. 3-0.
Voor Vorden leek in de tweede helft
geen vuiltje aan de lucht. Men dacht
blijkbaar met weinig moeite tot een op-
timaal resultaat te komen. Dat brak de
thuisklub na twintig minuten lelijk op.
Een door Theo Schotsman veroorzaakte
handsbal leidde tot een strafschop die
door John Nijman werd ingeschoten: 3-
1. Tien minuten voor tijd werd het zelfs
3-2 dankzij een doelpunt van Jan Aal-
bers. Eddy Hiddink had pech toen hij
vlak voor tijd op de paal schoot.

Uitslagen/programma
v.v. Vorden
Uitslagen van de wedstrijden, gespeeld
op zaterdag l en zondag 2 november.
Reünie AO - Vorden AO 0-4; Vorden Al -
Reünie Al 4-1; Vorden BI - Erica BI 0-
1; Socii BI - Vorden B2 1-3; Vorden Cl -
AZC Cl 12-0; Vorden C3 - Brummen

C4 0-2.
Vorden - Winterswijk 3-2; Longa 4 -

Vorden 21-3; Vorden 3 - Eerbeek 45-1;
AZC 4 - Vorden 4 0-2; Vorden 5 - Her-
cules 5 3-2; Vorden 6 - Be Quick 5 5-0;
Zutphen 7 - Vorden 70-15; Eerbeek 8 -
Vorden 8 1-0.
Programma van de wedstrijden, te spe-
len op zaterdag 8 en zondag 9 novem-
ber.
Vorden AO - Markelo AO; Markelo Al -
Vorden Al; Steenderen BI - Vorden BI;
Vorden B2 - AZC B2; Gazelle Cl - Vor-
den Cl; Vorden C2 - SHE Cl; Wilh.
SSS C3 - Vorden C3.
Reünie - Vorden; Vorden 2 - Grol 5;
Hercules 3 - Vorden 3; Vorden 4 - Eer-
beek 3; SCS 2 - Vorden 6; Vorden 7 -
Voorst 5; Vorden 8 - Baak 4; Kl. Doch-
teren 5 - Vorden 9.

VOLLEYBAL

Dash damesploeg klopt
lijstaanvoerder Saturnus
Reeds in de eerste set bleek, dat de Vor-
dense dames het in de kompetitiewed-
strijd tegen Saturnus de Molen uit
Uden, afgelopen zaterdag in de sport-
zaal verspeeld, niet behoefden af te leg-
gen. Weliswaar werd de eerste set met
12-15 verloren, maar Dash had wel de
zwakke plekken onderkend bij Satur-
nus. In de tweede set werd hiervan gre-
tig gebruik gemaakt en pakte Dash de
set met 15-9. In de derde set werd de
overwinning wat moeilijker bevochten,
maar de set eindigde met 16-14 toch nog
in het voordeel van Dash. In de vierde
set kon Saturnus door goede opslagen
en slechte opvang in het achterveld van
Dash punten scoren. De aanvallen van
Dash liepen minder gesmeerd en Satur-
nus kreeg deze set op haar naam met 9-
15. In de 5e set vooral domineerde Dash
met voortreffelijke opslagen van Berti-
ne Rouwenhorst en ook wel van Ria Ty-
ink. Door taktische balletjes in een
tweeslag geplaatst in het "gat" van Sa-
turnus werd deze ploeg uit zijn ritme ge-
haald co^0n Dash voluit toeslaan. De
set einclHI met 15-6 in het voordeel
van Das u.
Hiermee was de huidige koploper in de
kompetitie voor de eerste keer v,
gen. Dash toonde zich een sterke ploeg
met vei'J^^utine en over het algemeen
een goe^^echniek. Vooral aanvallend
moet er nog meer uit kunnen komen als
de set-ups zuiverder en betrouwbaarder
worden.
De stand na vijf wedstrijden is: Torpedo
5-15; Saturnus 5-13; Explosie 5-12;
VCV 5-12; Dash 5-6; Veenendaal 5-6;
Texoclean-Dynamo 4-6; Trivos 5-5; Se-
tash 5-4; Rohda 5-3; Reehorst 4-2; Isala
5-0.

Dash-heren domineren tegen
Bruvoc 2: 3 - O
Voorafgaande aan de dameswedstrijd
werd de afgelopen zaterdag in de sport-
zaal de Bruvoc-2 ploeg door Dash ont-
vangen. De gasten lieten bij het inspelen
zien in aanvallend opzicht wat te kun-
nen. Lengte zit er ook voldoende in de
ploeg. In de wedstrijd kwam dit alle-
maal niet zo goed uit de verf, zoals uit
het verloop bleek.
De Dash-ploeg was vooral in zijn sterk-
ste opstelling goed in vorm. Bruvoc
vormde op geen enkel moment een ech-
te bedreiging, zodat Dash de reserve-
spelers ook rustig in kon zetten. De he-
ren uit Vorden bepaalden het hele wed-
strijdbeeld. De wedstrijd werd door
Dash met 3-0 gewonnen met de setstan-
den 15-8, 15-9 en 15-4.

Overige uitslagen/programma
Dash
Overige uitslagen.
m.jun.: DSC - Dash 3-0; j.jun.: ABS -
Dash 2-1; m.jun.: Dash - Bruvoc 0-3;
j.asp.: Dash a - Isala 3-0; m.asp.: DVO
2 - Dash 2 0-3; ds. 3e kl.: VIOS 3 - Dash
6 3-0; ds. 2e kl.: Dash 4 - Wilh. 42-1;
Dash 5 - Hansa 5 3-0; ds. Ie kl.: Dash 2 -
Wilh. 2 3-0.
Programma.
Zaterdag, in Vorden: m.asp.: Dash a -
Colmschate; Dash b - DSC; j.jun.:
Dash - Wilhelmina; j.asp.: Dash b -
Hansa 2; m.jun.: Dash - Hansa; j.asp.:
Dash a - WIK. Zaterdag, in Boxmeer:
ds. 3e div.: Explosie - Dash 1. Maan-
dag, in Zutphen: ds. 2e kl.: Hansa 5 -
Dash 4; Wilh. 4 - Dash 3; hr. Ie kl.:
Wilh. 2 - Dash 1. Maandag, in Vorden:
ds. 3e kl.: Dash 6 - Wilh. 7; ds. 2e kl.:
Dash 5 - DVO 3; hr. 2e kl.: Dash 2 - VI-
OS 2.

Vorden - WWV (Winterswijk)
5 - 4
In een spannende wedstrijd hebben de
dames van Vorden zondagavond met 5-
4 gewonnen van WWV uit Winterswijk.
In de eerste periode namen de Winters-
wijkse dames een 0-1 voorsprong. Na-
dat Hermien Tiessink in de tweede peri-
ode de gelijkmaker had gescoord, nam
WWV opnieuw de leiding. Echter van
korte duur want Anneke Sikkens bracht
de partijen weer naast elkaar: 2-2.
In de derde periode kwam Vorden via
Hermien Tiessink op 3-2. Even later
werd het 3-3. Nadat WWV in de vierde
speelperiode een 3-4 voorsprong had ge-
nomen, kwam Vorden nog tweemaal te-
rug. Anneke Sikkens scoorde 2x zodat
de eindstand 5-4 werd.

PAARDESF- IT

Goed resultaat Krik Jhpdijs
Dankzij een 9e plaats bij Tü^kampioen-
schap van Gelderland was Erik Pardij s
gerechtigd om afgelopen zaterdag in
Dalfsen uit te komen bij het kampioen-
schap van Nederland voor ponys in de
zware klasse.
In totaal kwamen op dit kampioenschap
100 ruiters aan de start. Erik Pardijs
leverde een voortreffelijk prestatie bij
de cross (achtste plaats). In de eindrang-
schikking klasseerde Erik zich als 21e.

Samengestelde wedstrijd
te Vorden
Zaterdag werden op het terrein aan de
Hamelandweg te Vorden samengestelde
wedstrijden gehouden die werden geor-
ganiseerd door de Vordense rijvereni-
ging "De Graafschap" samen met de
ponyclub. Verder werd deelgenomen
door de rij vereniging "De Zevensteen"
uit Steenderen en de ponyclub "De
Viersprong" uit Toldijk. Voor de
afdeling paarden werd door de dieren-
artsen uit Steenderen een zogenaamde
'' Dierenartsenbokaal'' aangeboden
welke met 306,5 puntenwerd gewonnen
door Steenderen. "De Graafschap" be-
haalde 317,5 punten. De bokaal die bij
de pony's door de Vordense dieren-
artsen werd aangeboden, werd met

228,5 punt door de Toldijk gewonnen.
Vorden behaalde 249 punten. De
uitslagen van deze samengestelde
wedstrijden, waaraan door 69 personen
werd deelgenomen, was als volgt:
Klasse L: 1. H. Schieven, met Nido,
Steenderen, 75 punten; 2. L.
Stapelbroek met Patrick, Steenderen,
79,5; 3. B. Wagenvoort met Patrick, 86,
Vorden; 4. B. Wunderink met Excellent
92 punten, Vorden; 5. W. Lenselink met
Rione, Vorden 139.5.
Klasse B: 1. R. Schieven met Nasja,
Steenderen 72 punten; 2. J.v.d. Laan,
Vorden, 194,75 punten.
Klasse A: 1. A. Schepers, Vorden 86
punten; 2. I. Meutstege, Steenderen 92
punten; 3. A. Winkel, Vorden 95; 4. D.
Garretsen, Steenderen 99; 5. A. Denk,
Steenderen 112 punten.

Pony's Klasse L: 1. H.v.d. Linde met
Sonja, Toldijk 106,5 punten; 2. J. Wee-
vers met Irona, Toldijk 122; 3. A. Biel-
derman met E. Sunset, Vorden 124,4; 4.
A. Oplaat met Carla, Vorden 125 pnt.
Klasse B: 1. R. Masselink, R. Girl,
Toldijk 115 punten; 2. G. Berendsen
met Suzan, Toldijk 126; 3. H.
Harenberg met Judith, Toldijk 238,5
punten.
Klasse A: 1. C. Schut met Kwikky,
Toldijk 111,5 punten; 2. E. Damen met
Chanta, Toldijk 116; 3. A. Heebink met
Thalita, Toldijk 118; 4. a. Bergsma,
Vorden, 126,5; 5. H. van Druten met
Unie, Vorden 130,5 punten.

Dammen in Wichmond
Voor de kompetitie werden in Wich-
mond de volgende wedstrijden gespeeld:
M. Bouwmeister - M. Dijkman 2-0; W.
Addink - M. Garretsen 0-2; R. van
Zandvoort - R. Slutter 0-2; T. Slutter -
M. Bouwmeister 2-0; T. Slutter - R. van
Zandvoort 0-2; M. Bouwmeister - W.
Addink 2-0; M. Dijkman - T. Slutter 2-
0.

Onderlinge kompetitie DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld:
Hoenink - Wansink 2-0; Ter Beest -
Hulshof 2-0; Wiersma - Esselink 2-0;
Dimmendaal - Rossel 0-2.
Aspiranten/pupillen: Groep I: J. v.d.
Kamer - J. Kuin 0-2; E. Brummelman -
J. Slutter 0-2; R. Slutter - M. Boerkamp
2-0; E. te Velthuis - M. van Burk 0-2.
Groep II: H. v.d. Kamer - R. Lichten-
berg 2-0; W. Hulshof - G. Brinkman 2-
0; R. Bulten - F. Rouwenhorst 2-0; D.
Hoekman - P. Besselink 2-0; H. van
Langen - W. Hulshof 2-0.
Groep III: B. Huetink - H. Norde 2-0;
M. Siebelink - H. Hissink 0-2; B. Voort-
man - H. Hissink 2-0; E. Hengeveld - B.
van Zuylekom 2-0; B. Nuesink - R.
Mullink 2-0; B. Huetink - E. Hengeveld
2-0; H. Norde - M. Siebelink 0-2; B. van
Zuylekom - H. Hissink 2-0; B. Voort-
man - B. Nuesink 2-0; H. Berenpas - H.
Wilgenhof 2-0.
Junioren: N. de Klerk - J. Dijk 0-2;
Rietman - H. Dijk 1-1.
Het vierde team won met 7-3 van DCD
II uit Doesburg, dankzij zege van Hoe-
nink, Esselink, Brummelman en remise
van J. Dijk. Deze week komt het team
uit tegen mede-kampioenkandidaat
Denk & Zet II uit Dinxperlo. DCV III
verloor met 6-8 van DIOS III uit Bel-
trum. Een onnodige nederlaag.
De uitslagen waren: H. Kl. Kranenburg -
H. Maarse 1-1; J. Lamers - T. Scharen-

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Vorige week zijn we een avondje bij vrienden op bezoek geweest.
Naast het gebruikelijke bijpraten en het uitwisselen van vakantie-
ervaringen, was er nog een bijzondere reden. Onze vrienden zijn na-
melijk enthousiaste filmers, vooral de vrouwelijke helft van het
echtpaar. Natuurlijk ging op een goed moment het licht uit en be-
gon de al klaar staande projektor te snorren. En we beleefden op een
heel direkte manier de vakantie van dat gezin ergens in Frankrijk.
We zagen de camping, maakten mooie tochten, hoorden zelfs het
ruisen van de waterval, die ze hadden bezocht. Kortom, het was een
fijne ervaring om zo, op een donkere herfstavond, via het scherm
hun vakantie te kunnen zien en beleven.

Een van de gefilmde onderwerpen had mijn bijzon-
dere belangstelling. Ik ben namelijk gek op de sfeer
van de markt; vooral als het om echte plattelands-
markten gaat. Daar komt de bevolking uit de om-
trek met de produkten, die ze zelf gekweekt of ge-
plukt hebben. Je zag mensen met fruit en padde-
stoelen, noten, forellen en kippen. Die vriendin
had daar veel kansen benut en het was erg leuk om
te kijken naar de bijzondere sfeer van zo'n markt
op het franse platteland.

"Wat jammer", zei ik "dat je daar ook geen foto's
hebt gemaakt. Dan had ik ze kunnen gebruiken
voor mijn "Stripverhaal". Ik had geluk. Na die
film kregen we ook een aantal dia's te zien. Een
paar daarvan waren gewijd aan de markt, zodat ik
deze hier kan laten zien. Dat vrouwtje bij de grote
kazen... de bloemenkoopman en ook het wegen
van de kip met zo'n primitieve bascule. Die film en
deze serie dia's... 't zijn mooie herinneringen aan
een geslaagde vakantie.

berg 0-2; B. Wentink - L. Ribbers 2-0;
H. Hoekman - T. Baks 1-1; P. Eckringa
- P. te Bogt 2-0; G. Brummelman - W.
Ribbers 0-2; R. Brummelman - T.
Groot Zevert 0-2.

School "Het Hoge"
damkampioen van Vorden
De schooldamwedstrijden om het kam-
pioenschap van Vorlden die zaterdag-
morgen in het Dorpscentrum werden ge-
houden zijn een sukses geworden voor
dammers van de Bijzondere school
"Het Hoge". Deze school won alle vier
wedstrijden en mag nu uitkomen in de
distriktsfinale.
De uitslagen waren: Dorpsschool-Het
Hoge 4-6; Wildenborch-Kranenburg 7-
3; Het Hoge-Wildenborch 6-4; Kranen-
burg-De Vordering 8-2; Wildenborch-
De Vordering 9-1; Dorpsschool-De Kra-
nenburg 2-8; De Vordering-Dorpsschool
8-2; Het Hoge-Kranenburg 9-1; De Vor-
dering-Het Hoge 1-9; Dorpsschool-Wil-
denborch 5-5.
l en kampioen van Vorden: "Het
Hoge", 4 gespeeld 8 punten; 2 Wilden-
borch 5 punten; 3 Kranenburg 4 punten;
4 De Vordering 2 punten; 5 o.l. school
Dorp l punt.

Promotiekansen DCV Vorden
gestegen
Het eerste team van de Vordense dam-
klub DCV heeft de belangrijke
wedstrijd voor het kampioenschap te-
gen medekandidat NOAD II uit Nijme-
gen met de duidelijke cijfers 13-7 ge-
wonnen. Aangezien twee teams voor
promotie in aanmerking komen naar de
2e klas KNDB, kan Vorden dit met nog
vier wedstrijden tegen op papier niet al
te sterke tegenstanders nauwelijks meer
ontgaan.
De uitslagen waren: T. Harmsma-J. v.
Lingen 2-0; H. Grotenhuis-W, v.d. Berg
1-1; J. Masselink-J. Wetzel 1-1; G.
Wassink-A. Kokke 1-1; J. Krajenbrink-
H. Verstegen 2-0; H. Ruesink-J. Ehren
1-1; C. v.d. Schaaf-K. Vincks 1-1; H.
Graaskamp-H. Engelaar 1-1; W.
Wesselink-F. Kalsbeek 2-0; T. Slutter-
A. v. Wel 1-1.

6 nov. Bejaarden kring, Dorpscen-
trum

6 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

7 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

6 nov. expositie, Wim Polman,
Hotel Bakker

7 nov. expositie Wim Polman,
Hotel Bakker

8 nov. expositie Wim Polman,
Hotel Bakker

8 nov. Vogeltentoonstelling bij Weg-
restaurant de Boggelaar.

9 nov. Vogeltentoonstelling bij weg-
restaurant de Boggelaar.

8 nov. Vogeltentoonstelling De Vo-
gel vriend, zaal Schoenaker

9 nov. Vogeltentoonstelling De Vo-
gel Vriend, zaal Schoenaker

11 nov. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

12 nov. Bijeenkomst B.v.Pl.Vr. bij de
Herberg

15 nov. Bal voor gehuwden en verloof
den, zaal Ei j k el kam p

15 nov. Receptie muziek ver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum

15 nov. Prinsenzitting karnavalsver.
De Deurdreajers in residentie
zaal Schoenaker

18 nov. NCVB in het Dorpscentrum
20 nov. Koffiemiddag B.v.Pl.Vr.
20 nov. Bejaarden kring Dorpscen-

trum
25 nov. KPO in zaal Schoenaker
25 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
28 nov. Verkoopmiddag Villa Nuova
29 nov. Uitvoering Vordens Dames-

en Kinderkoor
4 dec. Bejaarden kring Dorpscen-

trum sint Nicolaas
9 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
13 dec. contactavond
16 dec. KPO in zaal Schoenaker
16 dec. NCVB in het Dorpscentrum

Kerstavond
17 dec. Kerstfeest B.v.Pl.Vr.
18 dec. Bejaarden kring, Dorpscen-

trum, Kerstmis
20 dec. oliebollen aktie
20 dec. Kegel feestavond Wielerclub
23 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
28 dec. Crossloop voor iedereen org.

Wielerclub
29 dec. Kerstfeestviering het

Enzerinck, in het Dorpscen-
trum.



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

NOVEMBERMAAND MANTELMAAND
Het is nu tijd voor een warme wintermantel

Wij hebben een mooie kollektie modieuze mantels tot maat 52

Bij aankoop van een mantel een shawl naar eigen keuze kado

Mantels - , 175,- Imitatiebont v a 129,50

Coats va 115,- Bontjasjes 129,-
Wollen curl jasjes »... 565,-
Lammy curl jasjes ,., 595,-
Suède met borg of wattine voering

v.a 169,-

RUURLO
VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR • WOENSDAGSMIDDAGS OPEN • MAANDAGS GESLOTEN

Kies uw ketting-
zaag naar maat...
Maar zorg dat er
Sachs-DoTmarop
staat!

Sachs-Dolmar kettingzagen: voor vakman én
doe-het-zelver. bedrijfszeker, optimale trillings-
en geluiddemping en... uiterst veilig!

DOLMAR

voor u hebben wij de ideale
Sachs-Dolmarkettingzaag in huis!
Kom eens vrijblijvend ..bomen" bij:

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Wand- en vloertegels:
AANBIEDING WANDTEGELS
Grohn '\5x 15 cm Uni van 39,60 m? voor
26,— m2
Grohn 15 x 15 cm Dekor 10%

Heike 15 x 15 cm Uni van 37,50 m2 voor
25,— m2

Heike 15 x 15 cm Dekor 10%

Sphinx 10 x 20 cm Uni 5642 van 41,20 m2
voor 28,— m2

Sphinx 10 x 20 cm Dekor 6716 10%

Sphinx 15 x 15 cm Uni 5638 van 34,80 m2

voor 26,— m2

Sphinx 15x15 cm Dekor 6743 + 6741

Delos 15 x 15 cm Uni 200 van 32,70 m2 voor
24,- m2

Delos 15 x 15 cm Dekor 10%

Inco 101/2x 211/2 cm Dekor voor 20,— m2

Diverse restanten van 5,— m2

AANBIEDING VLOERTEGELS
De Valk Speciaal 211/2 x 211/2 cm 1 srt van

42,50 m2 voor 32,— m2

Ardesche 20 x 20 cm 1 srt voor 25,— m2

Grohn 20 x 20 cm herfst bruin 2074

1 srt van 48,— voor 38,— m2

Jansen Dings 20 x 20 cm 3-4 1 srt van 39,—

voor 24,—

Splijttegels rood + geel genuanceerd

101/2 x 21V2 cm 1 srt voor 23,— m2

Torre 20 x 20 cm 503 1 srt van 39,— m2 voor

33,— m2

Diverse restanten vanaf 10,-— m2

ENERGIEBESPARING:
in verband met 't open huis
SUPERVOORDELIG
Steenwoldekens 800/100/6 cm 1 kant papier

R = 1,5 f 37,75 rol
Steenwol spijkertlensdekens 600/60/8 cm

2 kanten papier R = 2,0 f 24,50 rol
Steenwol spouwplaat 4 cm 8,4 m2 per pak

R = 1,1 f 39,50 pak
Glaswol spouwplaat met 1 kant glasvlies

41/2 cm 10,5 m2 per pak f 58,75 pak
Restant partijen en dupanel

3 cm II f 8,50 m2

4 cm II f 10,50 m2

5 cm II f 12,50 m2

Uiteraard ook 1e soort leverbaar tegen
scherpe prijzen!
Tempex dik 5 cm met 2 kanten all. folie

f 11,50 m'
Tempex 300/100/3 cm f 4,25 m2

Tempex 300/100/4 cm f 5,60 m2

Tempex 300/100/5 cm f 7,—m2

AANBIEDING MOZAÏEK
Parket mozaïek blauw-wit 46-53 24,— m2

Parket mozaïek groen-wit 46-53 24,— m2

Rustic brown AG 608 voor 30,— m2

Koreaans mozaïek SH 77-01 voor 18,—

Villeroy en Boch 435 provencaal voor
25,— m2

Koreaans mozaïek G H 36 voor 30,—

Diverse restanten 15,— m2

Moza"i"k speciaal,
echt iets voor de luxere badkamer,
type blauw 4655 nu On __ IT|2

Plavulzen
afm 20x20 rood genuanceerd
fabrikaat J/D. Qg _ |̂ |2

Vele rest partijen wandtegels

v a 15,— IT12
Kom naar onze showroom.
bij ons keuze uit ±_ 1000 soorten
tegels.

Betonmolens, alle
maten uit voorraad

leverbaar.



NU VEEL
GOEDKOPER
BOUWEN

Open haard, bron van gezelligheid, reden voor veel sfeervolle uren.
Starend in de loeiende vlammen, bedenken welk blok er nu op moet.

Dat is het helemaal. Zulke open haarden levert H.C.I.
in verschillende uitvoeringen. Mogelijkheden te over om uw haard

geheel naar eigen wenste installeren zoals:

r a -
'

a. inbouwhaarden met steenmotief
b. gietijzeren inbouwhaarden
c. voorzet open haarden
d. open haarden met lucht

verwarming
e. hang open haarden
f. open haarden met aansluiting op

C.V. installatie (sterk energie
besparend)

g. gas open haarden

H.C.I. levert ook alle accessoires, zoals
rustiek eiken balken. Zie zelf wat
mogelijk is met een open haard,
kom op zaterdag 8 november naar
onze showroom

Showroom-
keukens
PRIMEUR voor
NEDERLAND.

keukens
rechtstreeks van
de beurs
Wij hebben voor u een groot
aantal beurskeukens ingekocht
die slechts één week op de beurs
hebben gestaan, deze zijn nu bij
ons te zien en te koop in de
speciaal hiervoor ingerichte
Keukenhal, met kortingen tot
zelfs45%

Kunststof
geheel volgens

afbeelding 2.70 m.lang inclusief ATAG koel-
kast, ATAG gas kookplaat,ATAG elektrische
oven,ATAGafzuigkap en blad -t- RVS bak

(afgehaald a contant).

Keuken
Wandkasten
Van uitstekende kwaliteit

"

J | t--1- J J
Wit 50 cm breed Wit 60 cm breed

nu 9 "~ nu
WittSO cm breed Wit 100 cm breed

nu 79,— nu 89,
Formica wandkasten,,beige"
50 cm breed 60 cm breed

63,— nu 75,—nu
80 cm breed 100 cm breed

nu 84,— nu 95,

Uitsluitend afgehaald a contant.

STEENSTRIPS NU EXTRA
VOORDELIG
handvorm Zandberg 42,50 per m2

handvorm Yellowstone 42,50 per m2

kantrecht Yellowstone 14,80 per m2

kantrecht Rustiek 15,65 per m2/"'
kantrecht FBGD 19,45 per m2/
kantrecht Oud Bont 25,— /

per m2 \
\

tegen een^^^" geringe meerpri js
m alle denkbare maten leverbaar.

Isolatie materialen
te kust en te keur

Voor de warme
en de koude tijden nu

Badkombinatie Honing-kleur
bestaande uit:
ligbad 170x70 cm
Wastafel64cmenzuil
Duoblock incl. zitting
en deksel

Totaal
Wastafels
Wit 55 cm.
Beige 60 cm.
Mosgroen en zuil
Kal. geel en zuil

ƒ175,-
ƒ127,-

ƒ 350,-

/ 652,-
nu ƒ
nu /
nu ƒ
nu ƒ

48,95
66,50

112,00
112,00

Rustiek groen en zuil 60 cm.
nu ƒ 179,00

Douche wanden
Scheidingswand voor douche
80x180 nu ƒ 155,-
90x180 nu ƒ 165,-
Douche deur 80x180 nu / 275,-
Ligbaden 170x70
Wit nu / 124,-
kleur: beige, Camel, Brons
Honing, Rustiek groen

nu / 140,-

Kranen (Wisa-gekeurd)
Badmengkranen vanaf / 5,-
1 gatsmengkranen vanaf / 10,-
1 hendel mengkranen vanaf ƒ140,-

Afvalemmers
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 pr i js

)mnoog.

70:

De eerste afwasmachine ter
In allerlei maten,modellen en kleuren (wereld met micro-computer en
kompleet volgens opstelling isensorelektronika nu te zien bijl
Nu met kortingen tot zelfs 4U/olde H C l
Wij maken het u gemakkelijk:
levertijden in overleg Gratis Opslag.

Hobby en industriële
gereedschappen.
Op alle aankopen van
gereedschappen,Tijdens open huis,
(Uitsluitend voorraad artikelen)

10 tot 15% korting
( a contant afgehaald)
OP ALLE VOORRADIGE
A.E.G.-MACHINES

30% KORTING
OP ALLE VOORRADIGE
BLACK & DECKER MACH.

•

15% KORTING

nium ladders Reform

Type 917 455-830 nu / 344,--
SlS 355-625

nu / 254,--
811 305-525 nu ƒ 225,-

Af d. Keukens.
Een prachtige eiken keuken, 2,70 m.
lang
een van de meest verkochte
tijdens open huis

Massief eiken front
blad met spoelbak
ATAG Koelkast
ATAG Gas-ElectroFornuis
kleur mocca ATAG Afzuigkap

ATAG bakdemonstratie
Tijdens open huis grote
demonstratie met ATAG
inbouwapparatuur waarvan u
gedurende deze bakdemonstratie
het resultaat kunt proeven.

,,'n Prachtige
qootsteenmengkraan
met garantie, (type ARWA no. 2.)

alleen bij de H.C.I. 139,

Paniek in onze overvolle magazijnen.
Wij moeten ruimte maken:
Hiervan kan u profiteren.
Kunststof Duropal. Aanrechtbladen.
60 cm breed. Vele kleuren,
nu slechts CQ ^_ per str. meter.

(rest partijen 2e srt.
Deze hoogwaardige isolatieplaat
tijdelijk uiterst voordelig
Scmdikte 4cmdikte Scmdikte

8,50 10,50 12,50
per m2 incl. B. T. W. afgehaald.

OlID

Ü
ftSi ••""

Dubbele spoelbakken met afdruip-
gedeelte. Ongelooflijk maar waar.
alleen bij de H.C.I. QO -B—

(zo lang de voorraad strekt)

Ronde spoelbakken voor inbouw
moccabruin, met R.V.S. randen
alleen nu

149,-

naar

H.C.I BOUWMAT. CENTRUM U.B.l
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121.



De oorsprong van het Sin-
terklaasfeest ligt in ieder
geval in Frankrijk, waar een
oude Parijse universiteit zijn
naam droeg en een Franse
monnik voor de eerste maal
vermomd als bisschop Nico-
laas zijn medebroeders op
hun dagelijkse fouten wees
en hen met geschenken ver-
raste.

Een gemakkelijke St. Nico-
laasverpakking kunt u ver-
vaardigen door veel oude
kranten te gebruiken. Wik-
kel het pakje in kranten en
prop en kneed het net zo
lang tot het geheel een her-
kenbare vorm heeft. Als u
met verf weet om te gaan,
penseel er dan bijvoorbeeld
een gezicht op, of een huis
of iets dergelijks.

Gaat u een pakje per post
verzenden, zorg dan in de
eerst plaats voor een stevige
verpakking meteen adres er
duidelijk op (met postcode).
Maar ook in het pakje naam
en adres van de geadres-
seerde, evenals van de af-
zender. Bezorg het niet te
laat op het postkantoor,
want de PTT heeft het druk
en iedereen komt op het
laatst.

Als u zo'n pak gaat maken,
met op elke laag een andere
naam van het gezelschap, u
weet wel, voor Freddy, voor
Leo, voor Mariek, voor Ca-
rola, voor vader, moeder,
opa, oma. Maar op het ca-
deautje staat natuurlijk de
naam voor wie het bestemd
is. Een goede raad, maak
zo'n pak niet té groot, an-
ders gaat de spanning er uit.
En het typische is, dat
meestal de eerste naam het
uiteindelijk toch krijgt, dus
in dit geval Freddy!

U schrijft gemakkelijker een
gedichtje als u begint met
de eerste regels van een be-
staand St. Nicolaasversjes.

Marsepein moet worden be-
waard in een dekschaal,
chocoladeletters vragen een
koele en vooral droge
plaats, speculaas moet de-
zelfde dag in een trommel
worden gedaan en borst-
plaat en suikerbeesten kunt
u het beste goed houden in
bijvoorbeeld een stopfles.

Als uw kinderen borstplaat
willen maken, geef ze dan
een oude pan, die u bij mis-
lukking weg kunt doen, een
kleine hoeveelheid suiker en
voor de smaken limonade
en cacao.

Een boterletter kunt u ver-
pakken in een precies pas-
sende doos. De overblijven-
de ruimte aanvullen met
proppen vetvrij papier. Het
geheel in een tweede doos.
Vergeet niet de vermelding:
BREEKBAAR DEZE ZIJDE
BOVEN!

Ook i'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden

GARANT'S
IK OP SCHOENEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Wilt u eens wat anders dan
de zak van St. Nicolaas.
Span dan een touw van
muur tot muur, of langs de
muren en hang aan korte of
langere touwtjes lichte pak-
jes. Laat iedereen om beur-
ten het pakje losknippen.

In de 14e eeuw verschijnt
het Sinterklaasfeest voor
het eerst in Nederland, toen
de scholieren geschenken
ontvingen op de feestdag
van hun patroon, wat men
heeft kunnen concluderen
uit de stedelijke archieven.

Zwarte Piet kan het beste,
als hij zich eens extra zwart
wil maken, advies vragen in
een feestartikelenwinkel, en
niet te werk gaan met aller-
lei spullen, die dagen later er
nog niet helemaal af zijn.

Om teleurstellingen te voor-
komen zorgt u dat de na-
men van hen voor wie de
pakjes bestemd zijn er dui-
delijk met een dikke viltstift
op vermeld zijn.

Zorg dat iedereen evenveel
cadeautjes krijgt. Het is
dubbel sneu om op Sinter-
klaasavond verschil te be-
merken.

Een foto als een
schilderij

bij inlevering van één film een mini-poster,
formaat 28 x 35 cm, voor slechts

f 7,50
op linnenstructuur.

van pocketformaat 20 x 25 cm
van vierkant negatief 28 x 28 cm

Deze aktie geldt van 1 november tot 1 december 1980

Vlekken van chocoladelet-
ters kunt u verwijderen met
zeepspiritus of een lichte
borax-oplossing. Het vet
van de melk verdwijnt met
een beetje tetra, pas op met
de kleurechtheid van textiel.

Naast de beschermer van de
kinderen is St. Nicolaas ook
nog de patroon van de
trouwlustigen, de jonge
meisjes, de zeevaarders en
bakkers, de wijnhandelaars
en bankiers, de advocaten
en gerechtsdienaren, de
kruideniers en manufactu-
riers, de apothekers en
vrachtrijders en de gevange-
nen en verdrukten.

foto
hans
temmink l V*s*

SPALSTRAAT 10 HENGELO (G.)

Om te voorkomen dat u tij-
dens uw gezellig avondje
gestoord wordt, zet u de te-
lefoon en de deurbel af.
Natuurlijk niet voordat ie-
dereen aanwezig is.

KI'

'
3

tlein cadeautje, verpakt
Wima vetvrij papier,

itgeplakt met cellofaan-
papier, kan in een taart
meegebakken worden.

EXpdSriË "Stenderkasten"
een goede bolknak

'S\
50 stuks. 18,-

Expositie van:
* Nieuwe ontwerpen
* Nieuwe materialen
* Nieuwe tinten en dessins

Voor het interieur van vandaag en morgen.

3 dagen in de nieuwe zaal van Hotel Bakker te Vorden.

donderdag 6 NOVEMBER
vrijdag 7 NOVEMBER

zaterdag 8 NOVEMBER
3 dagen genieten op een sfeervolle expositie met:
PASTOE - ARTIFORT - GELDERLAND -
BESOUW - PLOEG - ETC.

Openingstijden:
Donderdag en vrijdag 15.00 - 22.00 uur.
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

S1GARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

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

Kamer te huur: voor meis-
jes. Vrije ingang, keuken,
douche, toilet, TV-kamer.
Telefoon 05430-3190
Gelijk te aanvaarden

Kulturele agenda 1980/81

Avondvoorstellingen:
Zaterdag 22 november 1980, Toneel-
groep "Graficus"
Donderdag 11 december 1980, Maskera-
de
Donderdag 15 januari 1981, The Chris
Barber Band
Zaterdag 14 februari 1981, Cabaret-
groep "Vangrail"
Vrijdag 13 maart 1981, Frans Halsema

koffieconcerten:

Zondag 21 december 1980, "Gheselscap
goet ende fijn"
zondag 15 maart 1981, Amsterdamse
Piano Trio

Kindervoorstellingen:
Woensdag 24 december 1980, Pretfesti-
val
Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem

UW GASTHEER:

Vorden: " 05752- 1314
Warnsveld: 05750-23346

N.B.: interieur '81
6 - 7 - 8 november
Hotel Bakker
te Vorden

Donsdekbedden in een werkelijk
sublieme kwaliteit. In banen

doorgestikt en met 65% hoog-
waardige donsvulling.

Meerdere afmetingen,
200 x 200/200 x 240

en de maat
135x200 cm, reeds

vanaf 267,-

adviseurS X.
voor't beteié*woningtextiel!
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