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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Gymnastiekvereniging Sparta
huldigde dhr. Groot Wassink

Opbrengst kollekte
De kollekte Het Geestelijk Gehandicapte Kind heeft het prachtige bedrag
van ƒ 7905,50 opgebracht. Alle geefsters
en gevers en collectanten, hartelijk dank
hiervoor.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

'Graafschaprijders9
Zondagmiddag
11
november
organiseert de Vordense auto- en
motorclub "De Graafschaprijders" een
oriënteringsrit voor auto's, motoren en
bromfietsen. De rit is uitgezet door de
heren J. Luiten en J. Mennink. De start
van
deze
"Wildrit"
bij
café
Schoenaker. Er wordt gereden volgens
het KNMV reglement. Voor de
beginners is er een toerklasse volgens
een eigen reglement. De prijzen bestaan
uit wild.

Feestavond
De leerlingen van de zesde klas van de
openbare dorpsschool geven op 8 en 9
november hun jaarlijkse feestavonden.
Opgevoerd zal worden: "Spionnen in
het circus" en "Veldwachter en schoenlapper". De avonden worden gehouden
in het dorpscentrum.

Jong Gelre op dreef tijdens
feestavond

De Vordense gymvereniging "Sparta" gaf zaterdagavond in de sportzaal een feestelijke turnavond dat geheel in het teken stond van het feit dat "meneer" Groot
Wassink een kwart eeuw als leraar aan deze vereniging is verbonden. De heer D.
Wempe, voorzitter van "Sparta" schetste in het kort wat de heer Groot Wassink
voor de vereniging heeft betekend en nog betekent. Ook oud-voorzitster mevr.
Sikkens was aanwezig om de heer Groot Wassink met deze mijlpaal te
komplimenteren.
i
Namens de KNGV was de heer Kotslot met
inhoud.
Vanzelfsprekend
naar Vorden gekomen om de jubilaris te ontbraken de bloemen voor mevrouw
onderscheiden met de zilveren speld. Groot Wassink evenmin. De muziekEnkele kollega's van de heer Groot vereniging "Concordia" verhoogde de
Wassink waren eveneens naar de sport- feestvreugde door een serenade te
zaal getogen om ook hun gelukwensen brengen. Voor deze huldiging hadden
aan te bieden.
de jongens en meisjes van "Sparta" een
uitvoering gegeven dat bestond uit vrije
De verschillende felicitaties gingen oefeningen, dansjes, oefeningen op de
gepaard met het aanbieden van diverse kast, brug ongelijk etc. Vooral de
kado's waaronder tuinstoelen, parasol kleuters oogstten succes met een allermet tafel, planten, pick-up, enveloppe aardigst uitgevoerd dansje.

Burgelijke stand
Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

Ondertrouwd: M. J. Brunsveld en M.
H. Z. Ruesink; j. M. Pelgrum en F.
Bargeman.

"Wanneer de mensen nu nog niet
lachen, dan lachen ze nooit weer". Dit
zei de voorzitter van Jong Gelre, Dick
Regelink aan de vooravond van de
gezamenlijke feestavonden van de af d.
Vorden van Jong Gelre, Gelderse Mij.
van Landbouw en de Bond van Plattelandsvrouwen.
Deze feestavonden
worden jaarlijkse gedurende twee
avonden gegeven. Ditmaal afgelopen
vrijdag en zaterdag in een goed gevulde
zaal van het dorpscentrum. De
organisatie was op vrijdagavond in
handen van de GmvL en de Plattelandsvrouwen. In de pauze werd er een
verloting gehouden waarvan de
opbrengst ten goede kor^P^jan de
Kerstmiddag voor
bejaarden en
invaliden.

had niet overdreven want de zaal
bulderde van het lachen, niet in het
minst door Regelink zelf die de "boots"
Gerrit van Tikkum op voortreffelijke
wijze uitbeeldde.
De klucht onder regie van Evert
Klumper en met in de hoofdrollen
Elsbeth Regelink als Emmy Groenendaal; Henk Broekgaarden als haar man
Niek en Ans Reusink als Mia het dienstmeisjes, werd in,zijn totaliteit uitstekend
gebracht.
Verdere medespelenden
waren Absie Gotink als Tante Sjaan;
Henk Tjoonk als oom Harry; Ria
Fokkink als Loes en Marlet Hummelink
als Marie Bartels. De grime werd
verzorgd door Joke Koskamp '
Souffleur Henk Ruessink.

Na de huldiging van de heer Groot
Wassink
konden de aanwezigen
genieten van een optreden van oudNederlands^^Tipioene Ans Smulders-v.
Gerven me^Aar turnsters. Zij gaven
een demonstratie op de lange mat, de
balk, brug ongelijk alsmede een aantal
vrije oefeningen. Een demonstratie die
klonk als een klok en waarvan het Beide avonden werd er door enkele
publiek m^ftplle teugen genoot. Dat- leden van Jong Gelre <j^k klucht. Vrijdag was er na afloop bal m.m. v. de
zelfde kan g^cgd worden van de spring- opgevoerd in drie bedrijvn^getiteld gebroeders Kamperman, terwijl zatergroep van Torn Cleton die tussen de "Het hing in de lucht". Dick Regelink dagavond "Excalibur" optrad.
bedrijven door liet zien wat een vakwerk
er op de dubbel-tramp en grote
trampoline geleverd kan worden. Halve
schroeven, hele schroeven, salto's
kortom een scala van diverse sprongen.
De zaal beloonde de groep met een
dankbaar applaus.

HERVORMDE KERK VORDEN
11 nov. 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
drs. J. vanBreevoort.
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.
Sterringa.
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 9-9.15 uur.
Taxi-dienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Wechgelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechgelear.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. L. Kwakkel, Didam, tel. 083623097; P. Scheepmaker, Ruurlo, tel.
05735-2513. Spoedgevallen 11.30-12.00
uur.

Kerkkoren
Kranenburg en
Vorden samen

In zaal Schoenaker hielden de
Gehuwd: A. Wenneker en M. te parochiele kerkkoren van Kranenburg
en Vorden voor het eerst gezamenlijk
Winkel.
hun jaarvergadering. Voorzitster T.
Tolkamp-Groot Kormelink heette de
Overleden: H. J. Gotink, oud 94 jaar.
vele opgekomen leden van harte
welkom.
Daar beide koren al een tijdlang samen
beurtelings in beide parochies de
diensten muziekaal hebben opgeluisterd
en dit een goede vooruitgang blijkt,
werd besloten om tot een algehele
samenvoeging te komen. Men zal onder
de oude naam r.k. gemengd koor
"Cantemus Domino" verder gaan. Wel
zal
het hierin opgenomen dameskoor bij
Deze week komen de volgende
voorkomende
gebeurtenissen
als
a.s.
en
ligt
tot
6
februari
1980
op
de
afd.
onderwerpen aan de orde:
l ter gemeentesecretarie voor een ieder "rouw- en trouwdiensten" apart
1. Spreekuur wethouders;
optreden.
2. Vaststelling van de verordening tot ter inzage.
Profiel-schets
m.b.t.
de
Sociaal
wijziging op de Winkelsluitingswet 1978
Economische Ontwikkeling in Middennr. 1;
3. Profiel-schets m.b.t. de Sociaal IJssel.
Secretaris Jan Besselink besprak in zijn
Economische Ontwikkeling in Midden- B&W delen u hierbij mede, dat op 15 jaar overzicht het wel en wee van het
IJssel.
november a.s. om 20.00 uur, in de foyer koor, terwijl penningmeester Hendrik
4. Collectevergunningen.
van de Lochemse Schouwburg een Wiggers een batig saldo kon melden. Bij
openbare bijeenkomst zal worden de bestuursverkiezing werd voorzitster
1. Spreekuur wethouders:
gehouden waarbij aan de orde zal mevr. T. Tolkamp-Groot Kormelink
komen de profielschets van de Sociaal herkozen. In verband met de samenIn verband met een vergadering ^
komt het spreekuur van de wethouders Economische Ontwikkeling in Midden- voeging werd in de plaats van de
penningmeesteresse
Bogchelman en Lichtenberg op 8 IJssel. De openbare bijeenkomst zal aftredende
worden gehouden in samenwerking met mevrouw Nijenhuis-Eggink geen andere
november a.s. te vervallen.
de
gemeente
Lochem.
Voor kandidaat gekozen. Het bestuur wordt
2. Vaststelling v.d. verordening tot belangstellenden is op de gemeente- nu gevormd door mevr. T. Tolkampwijziging op de Winkelsluitingswet secretarie een exemplaar van de profiel- Groot Kormelink, voorzitster, mevr. L.
schets verkrijgbaar tegen betaling van Overmars, secr., Jan Besselink,
1978, nr. 1.
penningm. en Hendrik Wiggers en
B&W maken u er op attent, dat de raad ƒ 2,50 per stuk.
Gerard
Wolbers,
bestuursleden.
der gemeente Vorden in zijn vergadering
Dirigent de heer Ant. Wissink drukte de
van 30 oktober jl. de verordening tot Collectevergunningen:
wijziging van de verordening op de B&W hebben de volgende collecte- leden nog eens op het hart de repetitie in
de wintermaanden trouw te bezoeken.
Winkelsluitingswet 1978 nr. l (Ie vergunningen afgegeven:
wijziging)
heeft
vastgesteld.
De — periode 5 t/m 11 november 1979 Aan de orde kwam ook nog de a.s.
kerstviering. Op vrijdag 23 november
verordening, welke een uitwijkmogelijk- t.b.v. Int. Hulpverlening;
heid naar de voorafgaande donderdag - periode 12 t/m 18 november 1979 wordt de jaarlijkse feestavond van het
bevat indien de koopavond op 4 mei zou t.b.v. Nat. Fonds Sport Gehandicapten. koor gehouden in zaal Schoenaker.

^Kerkdiensten]

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand november: mevr.
Wolters, tel. 1262. Bellen voor 8.30 uur.

KOERSELMAN

Noodhulpdienst
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

Gemeentenieuws

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

gemeente Vorden

Kreatiefcentrum
"Kerkepad"
In het pand waar vroeger de showroom
en garage van de gebr. Groot Obbink
was gevestigd zal op woensdag 14
november
het
kreatiefcentrum
"Kerkepad" worden geopend. De heer
J. ter Heurne, eigenaar van het pand
start op die datum de verkoop van een
kollektie hobby- en vrije tijdsartikelen.
•« ...
-t
Voor de huisvrouw een uitgebreide
kollektie wol en handwerk. Het
"gehandwerkte" kan tevens ter plekke
ingelijst worden. Als nevenartikelen
worden dan tevens reprodukties en
etsen gebracht. Op het gebied van de
hobbeyisten treft men een sortering
komplete
bouwpakketten,
auto's,
vliegtuigen. Ook is er in het 160 m 2 grote
pand een hoek ingeruimd voor
emailleren, boetseren, macramé etc. Het
assortiment bevat verder een kollektie
klassieke lampekappen.

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
POLITIE
.
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

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, vrïLjay.,
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.
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MAlRKT
ZUTPHEN

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR
• RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse
groente en fruit
• Snijbloemen
en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer
1
• Keus uit alle
merken voor
<
prettig lage
4
prijs
• Sterk in vers

DUYVIS

ZOUTE
PINDA'S

Wasvoordeell!

l DIXAN

BËftl

ZAK 250 GR.
geen 239
of 219

zeeppoeder

9951

HAMLAPPEH
500 gram

5451

deze week heel kilo

MAAR NU

VAT 4 KILO
geen 1395
of 1295

TARTAAR

)J MAAR NU

Vecse

Braadkuikens

SCHENKEL

545 500 gram
VARKENSFRICANDEAU

3751

per kilo

500 gram

^^

Gouda's Glorie

TAFELMARGARINE

FILET
AMERICAIN1 QQ

Molnycke

150 gram

T-LUIERS

KUIP A 500 GR.
geen 191
of 179

pak geen 730
of 625

GERRADEN
ROSDIEF 1 QQ

MAAR NU

MAAR NU

139,

l WU

100 gram

l WW

5751

GERRADEN
ROLLADE f QQ j
100 gram

ARDENNER BOTER- \
HAMWORST Qft
150 gram

Dagverse

VELUCO

SPERZIEDONEN
1 literblik geen 109 of 98

REKLAMES GELDIG VAN
8 NOV. T/M 14 NOV. 1979

v.v. belegen,
heel kilo

HALFVOLLE
MELK

Vallee

1 literpak
van 94 voor

CAMEMDERT

MAAR

mi

GOLDEN DELICIOUS

m>ln*3*wm \;

"«H**** \
J

mm

RIEDEL

: 'V*f

APPELSIENTJE

normaal of snelfilter
pak 250 gram
geen 440 of 379, maar

369

BOOM

pak 1 liter
van 1 69 voor

KI

129

pak 3 stuks

t-iniw

139

LANGE VINGERS

139

groot pak nu

zak 200 gram
van 1 29 voor
FRUBO
pak 6 stuks van 1 29 voor

98

SUZY WHAN

W.K.

LEKKERBEKJES

149

pak 3 stuks nu

NASSI OF DAMI
1 literblik van 298 voor

125

grote puntzak
van 149 voor
COTE D'OR

CHOCO TOFF
zak 1 50 gram van 1 98 voor

159

LIMONADESIROOP

fles 1 liter van 199 voor
MAGGI rijk gevulde

VLEESJUS

POPPENWAGEN
rood gelakt,
van 21 50 voor

| CQC
l UiJü

KETJAP MANIS
grote fles 500 ml, nu
melk of puur,
beker van 268 voor

van 2395 voor

WEEFRAAM

voor de kleine
timmerman,
van 2995 nu voor

169

800 gram, gratis gesneden,
van 192 voor

•J
250

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG

RODE KOOL

325

PANKLAAR GESNEDEN 500 gram

GOUDREINETTEN
EXTRA MOOI E 2 kilo

215

165

CARNABY Zweedse

JONGE
JENEVER

PUZZEL

1795

1000 stukjes,
van 1350 nu voor

M.B.

CONNECT FOUR

2595

per stuk 225 3 voor

MELKRROOD

KROKODILLENSPEL
KLUSROX

1295

99

zak 1 kilo nu
CONIMEX

M.B. Big Ben

Siso
van 1850 voor

239

DIVERSE HANGPLANTJES
BOSJE ORCHIDEËN

RIJST

69

pakje van 89 voor

^^

Rieten

KRAT 24 PIJPJES
| f f|f|
geen 1375 of 1175 maar nu l l p UU

PASTA CHOCA

INTERFRIS 3 smaken,

POPCORN

1kilo

HEINEKEN BIER
Grof gebroken

109

TAARTDODEMS

EXPORT SPRUITEN

i

TUTTI-FRUTTI

DIK SPECULAAS

2% kilo

i:^0^

^ÉHÉttl

«?

250 gram

BONNELOUISE2kilo

SUPRA KOFFIE

'>

GOUDSE KAAS

SAPPIGE HANDPEREN

VAN NELLE

VU

448

GROENTE- EN VLEESAANBIEDINGEN GELDIG
T/M ZATERDAG

\

i

l UU g?

(vier op een rij)
van 2750 voor

J *7Kfl
l l UU

575

1 literfles
geen 1295,
MAAR NU

CITROEN- FLORIJN
BRANDEWIJN
1 literfles
geen 995 maar

CHATEAU
LARAMONETTE1978
een jonge frisse rode
Bordeaux, nu reeds goed
op dronk,
per fles 595,
doosè12fles

MON1 .LA
oorkruik 2 liter,
van 895 voor

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

JOZEF HENDRIKS
en
RIA GROOT NUELEND
trouwen op vrijdag 16 november om
11.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Henri en Dinie
Kettelerij

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden.

Toldijk, november 1979
Hoogstraat 38

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in zaal ,,De Herberg",
Dorpsstraat te Vorden.

Hierbij danken wij een ieder
voor de vele felicitaties, bloemen en kado's die wij mochten ontvangen bij de viering
van ons 25-jarig huwelijk.
Mede hierdoor is deze dag een
onvergetelijke voor ons geworden.
H. J. F. Hilge
G. M. Hilge-Dute
Wichmond, november 1979
Broekweg 3
Hierbij willen wij u allen hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties bij ons 50-jarig huwelijksfeest ontvangen.
Namens de familie,
B. Antink
Vorden, november 1979
Voor de vele blijken van medeleven welke wij ontvingen
tijdens de ziekte en na het
overlijden van - onze lieve
man, vader en. opa
Bernardus Johannes
Aalderink
zeggen wij u hartelijk dank.
G. M. AalderinkRegelink
en kinderen
Vorden, november 1979
Het Hoge 4
AFWEZIG
N. J. EDENS
tandarts
donderdag 8 november en
vrijdag 9 november.
Voor patiënten wier achternaam begint met de letter A
t/m K neemt waar: tandarts
Haccou, Prins Bernhardweg
3, telefoon 1908.
Voor patiënten wier achternaam begint met de letter l
t/m Z neemt waar: tandarts
Houtman, De Steege 41, telefoon 2253
Te koop: koelkast Marijnen
240 liter ƒ 75,—; eiken kastje
met glasdeuren, tweedelig
ƒ 150,—. Molenweg 19
Te koop: halfhoge kinderwagen,
wandelwagen, kinderstoel, plantenbak, gasfornuis met oven, hanglamp, (3
kristallen bollen), rubber
boot, dubbel konijnenhok,
autojalouzie.
Hoetinkhof
119, Vorden, telefoon 2371
Te koop: i.g.st.v. oliehaard
Efel met tank 600 liter.
D. Gotink, Ruurloseweg 124,
Vorden, telefoon 6705
Wegens overkompleet te
koop: een Belfires open haard
en koelkast met vriesvak 140 x
50 x 55. De Banenkamp 10,
telefoon 05752-6853
Te koop: slijpsteen mag ook
voor een grasmachine,
H. Horstman, Reeoord weg l,
Vorden, telefoon 6835
Te koop: stoppelknollen.
Rossel, Delden, tel. 1439
Gevraagd: hulp in de huishouding voor vrijdagmorgen
van 8.30 tot 12.30 uur.
Mevr. v. d. Voort, Christinalaan 11, telefoon 2503

Vorden, Lindeseweg l
Hengelo, Maanstraat 9
Toekomstig adres: Maanstraat 9, Hengelo

HENDRIK HAARING
en
JANNY FOKKINK

ROZIJNENBOLLEN

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

LAMBERTHA JOHANNA SCHUPPERS
weduwe van W. Jansen
in de ouderdom van 77 jaar.
Haaksbergen:

J. E. Lutje Schipholt-Jansen
L. Lutje Schipholt
Jan-Willem en Bea

Zutphen: W. F. Jansen
H. M. Jansen-Stern
Freddie, Joost, Monique en
Susan
Vorden, 5 november 1979
Burg. Galleéstraat 15

corduroy
blouson ?

Bij ons
natuurlijk.
Wij hebben
veel keuze.
Komt u dit
maar eens

Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.
Moeder ligt opgebaard in het rouwcentrum, Het Jebbink 4 te Vorden. Geen bezoek.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 14.30 uur in de Hervormde kerk
te Vorden door ds. J. C. Krajenbrink.

Heden overleed plotseling onze schoonzuster

De receptie wordt gehouden van 15.45
tot 17.15 uur in zaal „Concordia",
Raadhuisstraat te Hengelo (G).

Waar koopje
jenou'n

De crematie heeft plaats vrijdag 9 november om 14.00
uur in aula l van het crematorium te Dieren.

geven kennis van hun voorgenomen huwelijk op donderdag 15 november om
11.00 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".

BERTHA SCHUPPERS
weduwe van W. Jansen
in de ouderdom van 77 jaar.

Klanten hebben gelegenheid tot feliciteren 's avonds vanaf 19.30 uur.
November 1979
Hengelo (G), Beunksteeg 2
Vorden, Wiersserbroekweg 8
Toekomstig adres: Beunksteeg 2, Hengelo (G)

Dankbaar dat God hen zo lang spaarde,
delen wij u mede dat
KOOS EN ANNIE VAN DER WERFFBRUMMELMAN
PIM EN RIEK SONNEVELD-BRUMMELMAN
THIJS EN REINA KLEIMAN-BRUMMELMAN
D. V. zaterdag 17 november a.s. 25 jaar
getrouwd zijn.
Indien u hen wilt feliciteren met dit gezamenlijke zilveren feest, is dit mogelijk
tussen 19.00 en 20.00 uur in bodega
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te
Vorden.
Wim, Henk, Koos, Johan, Reinie,
Henk, Maarten, Erik
Prins Hendrikstraat 7, 3331 XR Zwijndrecht
Grote Hagen 197, 3078 AE Rotterdam
Ketelstraat 4, 6713 AN Ede

Zondag 11 november a.s. hoop ik
WILLEM BOSCH
mijn 80e verjaardag te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren op maandag
12 november 's avonds van 19.30 tot
21.30 uur in zaal Eykelkamp 't Medler,
Ruurloseweg 114.
7251 MZ Vorden, november 1979
Kostedeweg 10

Arnhem:
Doesburg:

F. A. Schotman-Jansen

Gorssel: A. B. StroombergSchoemaker
D. C. Stroomberg
Drempt:

G. A. J. Jansen

Vorden:

J. H. Oldenampsen-Jansen
D. Jansen

Vorden, 5 november 1979

Heden overleed, geheel onverwacht, onze beste zuster
en tante
LAMBERTHA JOHANNA SCHUPPERS
weduwe van W. Jansen

MODE VOOR HET HELE GEZIN
in de ouderdom van 77 jaar.
E. H. Wolters-Schuppers

neven en nichten
Vorden, 5 november 1979

Na een kortstondig ziekbed overleed toch nog onverwacht mijn inniggeliefde en zorgzame man
ENGELBERTUS JOHANNES VOSKAMP
echtgenoot van G. Kettelarij
op de leeftijd van 70 jaar.
G. Voskamp-Kettelarij
Vorden, 2 november 1979
Pastorieweg 17
De begrafenis heeft inmiddels te Vorden plaats gehad.

haar 80e verjaardag te vieren.
Gelegenheid haar te feliciteren van
19.00 tot 21.00 uur in hotel Leemreis te
Hengelo (G).
Hengelo (G), Wichmondseweg 10

Het was geweldig!
DERKSEN'S
GOEDERENHAL
Hengelo (G), Spalstraat

Met oprechte deelneming geven wij kennis van het
overlijden van de oud-direkteur van C.L.V. „De
Eendracht" G.A. te Vorden, de heer
H. J. GOTINK
op de leeftijd van 94 jaar.
Bestuur, Raad van Toezicht en
Direktie
V.L.C. „DE Graafschap" B.A.
te Ruurlo

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

J. G. Schuppers
M. B. Schuppers-Roozendaal

ZIEVERINK-HUETINK

Aangezien het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van belangstelling, felicitaties en kado's, doen wij dat langs
deze weg.

Blouson met
gebreide kraag
manchetten
en boord.

J. G. Vaags-Jansen
G. H. Vaags

Op zondag 11 november a.s. hoopt
moeder

Weekendreklame
* wegens sukses:

Heden overleed geheel onverwacht onze zorgzame
moeder en oma

Kom maar op,kilometers!

5% Extra premie voor
jonge spaarders met
het Grijp-5 Spaarplan
Hoe zit dit Grijp-5 Spaarplan in elkaar?
• Alle meisjes en jongens van 11 t/m 14 jaar kunnen zich
aanmelden
• Met Grijp-5 spaar je 5 jaar.
• Op je rekening mag per jaar ten hoogste ƒ 480,— worden
gespaard. Indien je minder inlegt zal je saldo toch
tenminste ƒ 30,— voor elk spaarjaar moeten bedragen
(Ie jaar ƒ 30, —, 2e jaar ƒ 60,— enz.)
• Na 5 jaar krijg je de extra premie van 5% over je hele
spaartegoed, dus ook over rente.
• Je kunt je spaargeld binnen de vijf jaar altijd opnemen,
maar over een opgenomen bedrag krijg je later niet de
extra premie.
Iedereen is welkom bij de Rabobank. Er ligt een folder
met uitgebreide informatie klaar.

Rabobank
geld en goede raad

Wij hebben ze in voorraad. Die stevige schoenen
voor vader en zoon.
Schoenen die gemaakt zijn
om lekker op te lopen. Om
dag in dag uit plezier van
te hebben.
FUT schoenen zijn niet
bang voor vele kilometers,
regen, modder of een stoeipartijtje.
FUT schoenen koopt u
met 6 maanden garantie
en nooit te duur.
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Fllt schoenen kunnen ertegen.
0012
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Su percent rum De Tuunte BV.
opende haar deuren te Vorden

het
maken
van
vakantiereizen.
Vervolgens werden een viertal kleurendia's vertoond over Rome, Kreta,
Duitsland en Oostenrijk. In de pauze
werd een quiz gehouden met een 12-tal
vregen, waarbij de eerste drie prijzen
werden gewonnen door 1. mevr.
Cuppers-Besselink, 2. mevr. Tr. v.d.
Mey-berendsen, 3. mevr. WiggersSpekreize. Na de pauze werd een film
over Zweden vertoond. Nadat de heer
H. Hartman als directeur van de Rabo
Kranenburg had besloten met het
uitreiken van de prijzen, overhandigde
de voorzitster alle medewerkers een
attentie, terwijl assistentie Maria een
ruiker bloemen kreeg aangeboden. Zij
dankte allen hartelijk voor de mooie
avond.
Op 20 november wordt de eerstvolgende
KPO-avond
gehouden
in
zaal
Schoenaker. Het Bureau Voorlichting
Merkartikelen zal een origineel en
afwisselend programma presenteren
onder de titel "Wie-wat-waren-kennis".
Allerlei tips, ideeën, recepten en andere
produkt-informaties worden op een
speelse manier gebracht met een
boeiende dia-serie en een vermakelijke
quiz, met vele ronden en leuke attenties.
Ook de leden van de Vrouwenclub
Medler en de Hervormde Vrouwengroep Linde zijn hierbij uitgenodigd,
terwijl ook andere belangstellenden
welkom zijn.

Teleurgesteld
In het pand aan de Zutphenseweg (voorheen fa. Draaijer) opende vorige week supercentrum "De Tuunte" haar filiaal.
Woensdag konden de genodigden onder genot van een hapje en drankje (verzorgd door rest. de Rotonde) rustig rond kijken.
Direct bij aankomst viel het op dat door de nieuwe opzet en de nieuwe verlichting de zaak veel groter lijkt als voorheen.
Dat het een supercentrum voor iedereen is geworden was men wel overeens, wat een assortiment van allerlei artikelen zijn te
verkrijgen gewoon te veel om op te noemen. Donderdag was de dag voor het publiek en dat loog er niet om het liep als een
trein, zelfs buiten verwachting was ook van omliggende plaatsen veel belangstelling. Wij wensen Fa. Tuunte veel sukses in
Vorden.

Noodzaak kulturele stichting
blijft vooralsnog een open
vraag
Bij de openbare vergadering van de raadscommissie voor sport, cultuur, jeugd- en
algemene welzijnszaken, waarvoor dinsdagavond in het Koetshuis bij het
gemeentehuis een overweldigende publieke belangstelling bestond, kwam de brief
in behandeling die de heer J. Bosch naar het college heeft gezonden en waarin hij
de suggesties aandroeg om naast de Stichting Dorpscentrum een kulturele Stichtin
in het leven te roepen die zich gaat bezig houden met sociaal-kulturele aktiviteiten.
De heer G. Chr. Voerman (CDA) stond
achter het initiatief maar vond wel dat
het particulier initiatief de voorkeur
moet hebben met betrekking tot de
samenstelling van de door de heer Bosch
aangeduide Stichting. Mevr. Mr. J. C.
W. Taselaar-Bogaards (VVD) toonde
zich geen voorstandster van alweer een
nieuwe Stichting. "Waarom kan de
bestaande Stichting Dorpscentrum dit
niet af. Het gevaar is levensgroot dat we
"gebrek aan communicatie gaan
binnenhalen", Wethouder W. A. J.
Lichtenberg (CDA) zal zich voorlopig
eerst bepalen tot een gesprek met de
particuliere verenigingen in Vorden om
te voornemen welke wensen er van die
kant zijn.

Welzijnsnota drie kwart klaar
Met betrekking tot een vraag van de
heren A. Ploeger en A. J. Stoltenborg
(P.v.d.A.) hoe het staat met de
welzijnsnota
deelde
wethouder
Lichtenberg mede dat de bewuste nota
voor driekwart klaar is. De raad zal een
informatievoorstel ontvangen vna wat
er naar de mening van het college de
komende jaren dient te gebeuren. De
heer Voerman (CDA) toonde zich
weinig enthousiast over de hulp de er
van de Gelderse Jeugdraad is ten
aanzien van de noodzaak c.q. taakomschrijving
kultureel
werkerjeugdleider.

Dit mede naar aanleiding van een vraag
van mevr. Taselaar-Bogaards of er
binnen de begroting überhaupt ruimte is
voor een kultureel werker.
Ten aanzien van de beleidsvoornemens
op basis van de sportnota zei wethouder
Lichtenberg dat hij met het oog op de
begrotingsbehandeling,
volgende
maand, op dit moment even "pas op de
plaats" wil maken. Wel liet hij
doorschemeren dat de binnensport
voorop staat. Op uitdrukkelijk verzoek
van de commissie zei de wethouder toe
zo spoedig mogelijk met een kostenvergelijking te komen met betrekking
tot een eventuele nieuwe sporthal of
vergroting van de huidige sportzaal.
Uitgangspunt bij realisering van het een
of het ander zal zijn: "hoeveel geld is er
beschikbaar".

Vragen ten aanzien van de stand van
zaken met betekking tot de buitenmanege bleven onbeantwoord van de
zijde van de heer Lichtenberg. Bij de
commissie heerste duidelijk onvrede
over deze materie. Aangezien de
kommissie Algemeen Bestuur in eerste
instantie met deze zaak bezig is werd
aangedrongen op een goeie commucicatie tussen ruimtelijke ordening en de
commissie
sport.
Wethouder
Lichtenberg kreeg de opdracht mee zo
spoedig mogelijk meer uitsluitsel te
geven. Een gesprek tussen wethouder
Lichtenberg en het bestuur van de
Met de adviezen van de jeugdsoos als ijsbaan vereniging heeft tot gevolg gehad
"zwaarst wegend" zei wethouder dat wanneer het begint te vriezen er de
Lichtenberg toe meerdere informaties te benodigde maatregelen zijn genomen
zullen inwinnen en te zullen bezien of de opdat ook inderdaad in Vorden
noodzaak van een jeugdleider aanwezig. geschaatst kan worden.

Vrijwillige Welfare
Rode Kruis
Als u aandacht heeft voor het werk van
het Rode Kruis, als u interesse hebt in
het werk van de Welfare, zoals
handwerken en handenarbeid, kom dan
op woensdag 14 nov. a.s. naar "de
Wehme". Hier wordt dan de jaarlijkse
verkoopmiddag gehouden. U schenkt
dan aandacht aan, u toont interesse in,
en wat erg belangrijk is, u steunt dan het
werk van "De Vrijwillige Welfare", van
het Ned. Rode Kruis, want:
Wie eventjes aan 't denken slaat

en zich realiseert,
wat of ons Neerlands Rode Kruis
zo dag aan dag presteert.
En wie dan even verder denkt,
en onwillekeurig vraagt,
wat hij (of zij) doet voor dat Rode
Kruis,
en wat uw steun bedraagt,
krijgt na een paar seconden tijd
waarschijnlijk het idee:
"Ik help aan dat gezegend werk,
lang niet voldoende mee.
Het Nederlandse Rode Kruis
is ook voor mij paraat
't Verwacht dus met het volste recht
van mijn kant óók een daad".

Ruim 300 bezoekers
Ons Genoegen"
*9

De vogelvereniging "Ons Genoegen"
heeft d^fcelopen dagen een tentoonstelling Houden in café restaurant "De
Boggelaar". In totaal kwamen ruim
driehonder personen de circa 170 vogels
bekijken. De heer Schipper, uit
Vaassen, tweede voorzitter van de
Nederla|^fe Bond van Vogelliefhebbers
toonde Sro op de openingsavond zeer
verrast
over
het
grote
aantal
inzendingen. Voor de leden met hun
dames was aan deze avond een gezellige
bingo gekoppeld. Voorzitter J. Wissels
reikte na afloop van de tentoonstelling
aan de volgende winnaars de prijzen uit:
Kanarie stam 4: G. J. Schumacher,
Stel 2: 1. G. J. Schumacher, 2. J.
Hiddink, 3. H J. Arendsen.
A-kwekers: l en 2 G. J. Schumacher, 2.
H. J. Esselink, 3. G. J. Schumacher.
B-kwekers l en 2 J. Hiddink.
C-kwekers: 1. H. stokkink, 2. B. H.
Bulten.
O.K. klasse: 1. J. Hiddink, 2. H.
Weustenenk.
Derby-prijs: H. J. Lenselink.
Parkieten-mannen A-kwekers: l en 2 J.
Wissels.
B-kwekers: 1. H. J. Pardijs.
C-kwekers: 1. T. Nijk.
O.K. klasse: 1. H. Smallegoor, 2. G. H.
Lettink.
Derby-prijs: J. Wissels.
Parkieten Poppen: 1. J. Wissels.
Tropen: 1. H. J. Pardijs, 2. H. J.
Lenselink.
O.K. klasse: 1. T. Nijk, 2. G. H.
Lettink.
Derby prijs: 1. H. J. Pardijs.

Rabobank
verzorgde KPO
In zaal Schoenaker hield de KPO een
druk bezochte maandelijkse contactavond. De avond werd geheel verzorgd
door de gezamenlijke Rabobanken van
Vorden en Kranenburg, die de zaal op
smaakvolle en gezellige wijze hadden
aangekleed met bloemen.^e,keningen en
informatiemateriaal. KPGKyoorzitster
mevr. A. Cuppers-Besselink sorak een
welkomstwoord, speciaal tot de beide
directies van de banken eSv het
assisterende personeel. Alvorens**het
woord werd verleend aan de Rabo, d^d
zij nog enkele mededelingen, op 10 apify
volgend jaar wordt in de Hanzehof te^
Zutphen het 50-jarige bestaan van dé,
KPO gevierd. Alle leden van de kring
De Graafschap zijn hiervoor uitgenodigd. Voorts gaat men postzegels
verzamelen voor de missie, Broeder
portier van het Kranenburgse klooster
zal ze gaarne in ontvangst nemen.
De heer Eskes, directeur van de Rabo
hield hierna een inleiding over het werk
van de bank, vooral met betrekking tot

De talrijke toehoorders bij de openbare
kommissievergadering
van
dinsdagavond zijn teleurgesteld huiswaarts gekeerd. De vergadering schoot
namelijk volledig aan haar doel voorbij.
De verschillende vragen die de
wethouder ten aanzien van zijn beeld al
op 16 oktober kreeg voorgeschoteld,
werden vaag beantwoord of op de lange
baan geschoven. Het beste voorbeeld
was wel de vraag of de vrijwillige
deelnemers aan oefeningen in het kader
van het rampenplan bij ongevallen
verzekerd zijn? Het antwoord van de
wethouder luidde: "Het^dja of nee
zijn, maar u hoort van ^ff. Jammer
maar helaas.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
Verkiezing-benoeming
ambtsdragers
Herv. gemeente.
Overeenkomstig de Kerkerde van de
Nederlandse Hervormde kerk treedt elk
oneven jaar een gedeelte van de
Kerkeraad af in alle Hervormde
gemeenten. In de Kerkeraad van de
Hervormde gemeente ontstaan zo acht
vacatures:
zes
ouderlinge,
één
ouderling-kerkvoogd,
één
diaken.
Volgens een bericht in het Kerkblad
voor de leden van de Vordense
Hervormde gemeente is het de
Kerkeraad helaas niet gleukt uit de
genoemde namen voor alle acht
komende vacatures dubbeltallen te
stellen. De gemeenteleden wordt nu
gesuggereerd om het nu maar aan de
Kerkeraadsleden
bij
enkelvoudige
candidaatstelling zelf kunnen benoemen
om zo in de vacatues te voorzien die
tegen het einde van dit oneven jaar
ontstaan. Er is één dubbeltal gesteld en
wel in de komende vacature van
ouderling-kerkvoogd S. Aartsen. De tot
stemmen
bevoegde
gemeenteleden
worden uitgenodigd om a.s. zondag 11
november na de kerkdiensten in de
dorpskerk en in de Kapel de
Wildenborch aan deze verkiezing deel te
nemen. Het dubbeltal voor ouderlingkerkvoogd luidt, in alfabetische volgorde: dhr. J. Kettelerij, het Hoge 37 en
dhr. Joh. Rietman, Baakseweg3.
De aktie: gast aan tafel...
Tijdens de Dankdienst voor gewas en
arbeid in de Herv. dorpskerk te Vorden
op woensdagavond 7 november werden
de spaarkartonnetjes gevuld ingeleverd
en werd opnieuw gestart met deze
bekende en steeds nu doorlopende
Novib-aktie voor blijvende voedselverbetering in de arme derde-wereldlanden. Vele gemeenteleden nemen zo
een gast aan tafel. Spaarkartonnetjes en
folders zijn nog verkrijgbaar bij de
koster van de Hervormde kerk: familie
Eggink, Kerkstraat 15 en ook bij de
familie Krajenbrink, Ruurloseweg 19.
Informatiekrant voor blinden en
slechtzienden.
De informatie-krant van de Nederlandse

Hervormde kerk, die nu spoedig
landelijk verschijnen zal, is ook op
geluidscassette
verkrijgbaar
voor
blinden en slechtzienden; en wel bij de
Chr.
Blindenbibliotheek,
afdeling
uitlening, Postbus 131, 3850 AC
Ermelo. Telefoon 03417-1014, toestel
18.
Help de mensen in Cambodja!
De Stichting Oecumenische Hulp aan
Kerken en Vluchtelingen (SOH) roept
ons op tot het storten van een bijdrage
ten behoeve van de hulp aan Cambodja.
Velen, groot en klein, lijden daar
honger, sterven van honger. De hulp
aan de mensen in Cambodja is een zaak
van lange adem, zo wordt ons bericht.
De volgende oogst is namelijk pas eind
1980. Daarom ook vraagt de SOH
eenmalige giften, maar meer toch
maandelijkse giften. Het gironummer
van de SOH is 5216, Stichting
Oecumenische Hulp, Utrecht. Onder
vermelding: "Cambodja".

Voetbal

Wassink - Jetten 2-0; v.d. Schaaf Freriks 1-1; KI. Kranenbarg - Vos 0-2;
Breuker - Laarhoven 2-0; ter Beest Wiggers 1-1; Lankhaar - Bosch 2-0;
Hulshof - v.d. Walle 2-0; Sloetjes Rhebergen 1-1; Hoenink - Sonderen 11.
Voor de onderlinge competitie werden
gespeeld: Rossel - Esselink 0-2; Wansink
- Wentink 0-2; Slutter - Brummelman 20. Jeugd: R. Brummelman
E.
Brummelman 2-0; J. Dijk - N. de Klerk
0-2; H. Dijk - A. Plijter 2-0; F.
Rouwenhorst - G. Brinkman 2-0; J. v.d.
Kamer - D. Hoekman 20-; J. Slutter H. v.d. Kamer 2-0; R. Lichtenberg - R.
de Beus 2-0; R. Bulten - M. Boerkamp
2-0; P. van Arregon - H. Berenpas 0-2;
R. Lichtenberg - M. Boerkamp 1-1.

sport gehandicapten
"Sporten helpt". Onder dit motto hield
de Stichting Nationaal Fonds Sport
Gehandicapten in 1978 haar eerste
landelijke collecte. Uit de opbrengst van
deze collecte, die ruim ƒ 1.600.000,bedroeg, konden vele projecten van
stichtingen, verenigingen en bonden, die
zich
bezighouden
met
gehandicaptensport,
gesubsidieerd
worden.
Ook dit jaar is er wederom van 12 tot en
met 18 november landelijk een collecte
ten behoeve van de gehandicaptensport.
Gehandicaptensport
wil
zeggen:
bewegings-, recreatie-, wedstrijd- en
denksporten door gehandicapten en met
niet-gehandicapten waar mogelijk.

Uitslagen v.v. Vorden:
Vorden l - Zelhem l 3-0; Sportclub
Eibergen 3 - Vorden 2 0-0; De Hoven 3 Vorden 3 3-2; Vorden 4 - Noorddij k 23; Vorden 5 - Ratti 25-1; Zutphen 5 - Wij willen de sport voor gehandicapten
Vorden 6 2-7; SHE 5 - Vorden 71-7; 'in de lift' zetten door te helpen zoveel
als mogelijk is, maar kunnen dit niet
Vorden 8-AZC 2-5.
zonder u en uw bijdrage op het zo langzamerhand bekende gironummer 5855
Programma:
Vorden l - SDOUC; Vios Beltrum - t.n.v. Nationaal Fonds Gehandicapten
Vorden 2; Vorden 3 - Oeken 3; Eibergen te Den Haag. Wellicht is het
5 - Vorden 4; Vorden 5 - Hercules 4; gironummer van belang als u geen
Vorden 6 - Baakse Boys 4; Erica 5 - collectant aan huis krijgt of deze u niet
thuis treft. Het vorig jaar bedroeg de
Vorden 7; Voorst 5 - Vorden 8.
opbrengst in Vorden ƒ 3157,57 hetgeen
uitgedrukt in een bedrag per inwoner in
vergelijking
met
diverse
andere
plaatsen, een prachtig resultaat mag
worden genoemd. Laat u ons dit keer
Gcra te Velthuis bij Gelderse 7 wem t op.
ook niet in de steek alstublieft.
Tijdens de zwemcompetitie af d. D van
Gelderland heeft Gera te Velthuis al een
paar maal op de 100 meter schoolslag
meisjes onder de 12 jaar voor een paar
opmerkelijke prestaties gezorgd. Met Vorden met vier jeugdteams
een tijd van 1.37.5 plaatste zij zich dit Een
twintigtal
touwtrekploegen,
weekend bij de tien beste zwemsters van voornamelijk de jongere generatie van
Gelderland.
Haar trainer M. J. de Nederlandse Touwtrekkers Bond
Westerik toonde zich zeer verheugd beginnen a.s. zondag aan het nieuwe
over deze prestatie en noemde dit een winterseizoen.
In
manege
het
goede ontwikkeling binnen de zwem- Ruitenkamp te Bathmen zal reeds 's
afdeling van Vorden '64. Hij is tevens morgens het startschot vallen. Eerst
van mening dat Gera nog hoger kan zullen de teams worden gewogen om de
reiken en ziet in de nabije toekomst nog gewichtsklasse-indeling
te
kunnen
enkele zwemstertjes uit zijn vereniging bepalen. Er komen in elk geval twee
"omhoog" komen. De Gelderse Top poules, de volgende verenigingen
Tien 100 meter schoolslag meisjes onder hebben met een of meer teams
de tien jaar ziet er als volgt uit: 1. M. ingeschreven:
Bekved,
Heure,
Quint, Wageningen, 2. E. Heinsbroek, Oosterwijk, EHTC, Erichem, Bathmen,
3. D. Fijn, Hattum, 4. S. van Vreeswijk, Vorden
3x,
Noordijk,
Warken,
Doetinchem, 5. H. de Graaf, Hattum, Eibergen. Behalve deze dertien ploegen
6. I. Meyerink, Zutphen, 7. J. van komt er voor het eerst een zgn.
Noord, Tiel, 8. L. Kat, Ede, 9. B. overgangsklasse, welke bestemd is voor
Paats, Ede, 10. G. te Velthuis, Vorden.
jongeren van 16, 17 en 18 jaar. Hierin
nemen deel: Bek veld, Oosterwijk,
Tijdens
de
derde
onderlinge EHTC, Vorden, Edam en Amstelveen.
zwemcompetitie kon Vorden niet op
volle sterkte aantreden. Pauline Kip
zorgde bij de meisjes onder de tien jaar
voor de derde snelste tijd op de 50 meter
vlinderslag. Hetzelfde deed Jaap Stertefeld bij de 100 meter vrije slag jongens
onder de 14 jaar. Op de 4x 50 meter
vrije slag estafette jongens onder de tien
jaar werd Vorden eerste. Verder
zorgden voor Vorden Pauline Kip, Jaap Het Nederlands Comité voor KinderStertefeld; Marian Pardijs en Erik van postzegels biedt u daarvoor alles wat
Bergenhenegouwen voor gezamenlijk nodig is: wenskaarten in allerlei soorten,
vier eerste plaatsen in de series. bijpassende enveloppen én de postZaterdag 24 november vindt het vierde zegels.
Kinderpostzegels uiteraard,
deel van de competitieplaats in waarmee men trouwens alle poststukken
Zutphen.
kan frankeren.

Zwemmen

Touwtrekken

Kerst- en
nieu wj aars wensen
voor het kind

De opbrengst van zegels en kaarten
komt ten goede aan een groot aantal
voorzieningen
voor
lichamelijk,
Vordense dammers te sterk voor geestelijk en sociaal
gehandicapte
Winterswijk.
kinderen in ons land en in de Derde
Het afgelopen weekend kwam het eerste Wereld. De verkoopstand van het
tiental van damclub WDV naar Vorden plaatselijk comité voor kinderpostzegels
om aan te treden tegen DCV II. De is van 13 nov. tot eind december in het
thuisclub won met 13-7. De uitslagen postkantoor Vorden voor een ieder te
waren: Wiersma - Sonderen 1-1; vinden.

Dammen

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

DE
'VELBIjOEK"

A
'l

de
nosialgiezaah
van de
achterhoek
tU«M
tuuen
Doetinchemrn Ruurlo
VtMhoekttweg i i - n
V

/*>
\3<X

Gevraagd: kalveren voor de
meslerij. Opgeven voor maandags 10 uur a.u.b.
Wim Heusinkveld, telefoon
05753-1728

WAAR
KOOPT U
DE NIEUWSTE

VEILIGHEID VOOR ALLES

MODESTOFFEN

S» Bebie-hoek „Elientje" VOOR VEILIGHEID

EN ALLE BIJBEHORENDE

ARTIKELEN?
vanzelfsprekend naar de
„STOFFEIMBOETIEK"
VAN

DISCOUNT CENTRUM
DORPSSTRAAT 29

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

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

DIN 66076-A

gratis
monteren
alleen op
zaterdag

RUURLO
GEVRAAGD:

DÉ SPECIAALZAAK VOOR
UW GEHELE BEBIE-UITZET

een net meisje
voor de mangelafdeling

wasserij
Slebelink

Internationaal getest:

Industrieweg 3, telefoon 05752-1465
's avonds na 17.00 uur telefoon 05750-21132

l

Voor veilig en prettig werken

Op woensdag 14 november a.s. openen wij onze
bebie-speciaalzaak.
Wij stellen u gaarne in de gelegenheid 'n kijkje te
komen nemen.
Van 19.00 tot 21.00 uur bent u van harte welkom
tijdens ons open huis.

Alles voor uw bebie - U kunt vanaf 15 november de allernieuwste kinderwagen komen bezichtigen. Dit mag u niet missen! Verkoop begint donderdag 15 november
vanaf 9 uur. Voor iedere koper hebben we een leuke attentie.

Sachs-Dolmar
kettingzagen

Bebie-hoek „Elientje
BURG. GALLEÉSTRAAT 44 - VORDEN - TELEFOON 05752-2999
Openingstijden: van dinsdags t/m vrijdags van 9.00—12.30 uur en van 13.30—18.00 uur. Vrijdagavond koopavond. Zaterdags van 9.00—12.30 uur en van
13.30—16.00 uur. Maandags de gehele dag gesloten.

Voor naaimachines en reparaties. Wij repareren iedere
naaimachine ongeacht het;
merk.
l

jNAAIMACHINEHANDEL
'BEKKE

GEBR. BARENDSEN

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS B.V.
Hengelo
Telefoon 05753-1729

10 verschillende soorten
Cale-Restaurant

Ruurloseweg 16, Groenlo
Telefoon 05440-1540

't Wapen
van 't Medler

Zutphenseweg 15, Vorden, telefoon 05752-1261

Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

isoleren?
Ja!
Maar hoe?

KWALITEIT KOPEN
lS TOYOTA KOP EN

Op korte termijn kunnen wij
nieuwe opdrachten uitvoeren

H

JL J 33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km,
TOYOTA 1000 Station
1977
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 "lóOO Variant
1971
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd
1976
SIMCA '1307 GLS..
1976
OPEL Ascona 16S
1978
FORD 1600 L
S
TOYOTA Starlet 5 Speed
1978

info-avond in Ruurlo op
13 november om 8 uur
's avonds in café-rest. Ras,
Julianaplein 4, Ruurlo
Hier zullen twee bedrijven, n.l.
IMEXO ZWEELOO THERMOPANE IMPORT
en UBBINK ISOLATIE
u, met behulp van films en dia's zeer deskundig voorlichten over
THERMOPANE isolerende beglazing en
SPOUWMUURISOLATIE

Stap gerust over die drempel,
als u uw gasrekening behoorlijk wilt zien
dalen.

Een goed adres voor al
uw bouw- en
verbouwwerken

rOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYQTA

Laat u eerlijk voorlichten op onze

ledereen is van harte welkom.
Neem uw buren en kennissen mee.

Vorden
Telefoon 05752-6648

WAAR
KOOPT U ZO'N
PRACHTIGE

ZWARE 1 pers.
WOLLEN DEKEN
VOOR:

Mi .7•
GOED!
bij:

DISCOUNT CENTRUM
DORPSSTRAAT 29

RUURLO

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

31
Bennie
Wenting
ZANGAVOND
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256
£rkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA'

in zaal Dennenlust te Zelhem
vrijdag 16 november aanvang 20.00 uur
Aan deze avond zullen meewerken:

Uw gastheren zullen zijn:

IMEXO ZWEELOO
de heer van Otten
de heer Huizing
de heer Klein Bluemink

Het Chr. Kinderkoor
„de Vrolijke Zangertjes"
uit Zelhem o.l.v. mej. van Dam.

KOMPLETE
TIENERKAMER
voor:

295 UBBINK ISOLATIE
de heer de Vries
L

Voor informatie over deze avond:
telefoon 05917-1900

•i w wf
(zelfmontage)
JUIST!
bij

DISCOUNT CENTRUM
DORPSSTRAAT 29

RUURLO

Harry Goovers met zijn combo
,,Psalter" uit Alphen a/d Rijn (bekend
van radio-t.v. en grammofoonplaten)
Het Chr. mannenkoor „Sursum Corda" uit Enschede m.m.v. de bariton
Harry Smink, o.l.v. Rinus Luttikhuis
(bekend van radio-t.v. en grammofoonplaten).

Deze avond wordt georganiseerd door
Platenverzendhuis Gewijde Muziek
Zelhem
Entree f 5,—inkl. koffie; kinderen f 2,50
Voorverkoop aan zaal Dennenlust of 's avonds aan
de zaal

We gaan ons steeds meer richten op het

RUSTIEKE HKENJIEUBEL
Uitvoering:

GELOOGD IN DE WAS/GELOOGD MATLAK

Wim Polman
levert Weston tapijt precies
op maat en zonder verlies

Daarin brengen we:

~'

BANKSTELLEN, KASTEN EN KLEINMEUBELEN, EETKAMERAMEUBLEMENTEN
Ook modellen naar eigen ontwerp kunnen in de fabriek
gemaakt worden.

BIJEIMHOFfe Fijnhout Bewerking
Industrieweg 2,

VORDEN

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

PAARDRIJDEN
Stoeterij
,,De Hessenkamp"
Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737
Te koop: VW 1300 kever 1969
Boss, Garvelinkplein 17, telefoon 1787

Tel. 05752-1216

7904 - 7979

/^

„Stichting School- en Volksfeest
Varssel"

/
^^
^Hk

SLAAPKAIV

Het bestuur wil hierbij een ieder, die, op
welke wijze ook, heeft bijgedragen, dat
ons 75-jarig jubileum is uitgegroeid tot
een glorieus feest, heel, heel hartelijk
danken.

140x200
MET BOVENBOUW
EN VERLICHTING
VOOR:

Varssel, november 1979

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Ankersmit

Modecentrum Teunissen - Ruurlo

In onze showroom ziet u een uitgebreide kollektie

heeft een grote kollektie

jonge mode

MEUBELS EN
VLOERBEDEKKING
NEEMT DEEL AAN DE

ook verzorgen wij vakkundig

autoccasion

Vorden - Dorpsstraat 22 - 05752-1314
Warnsveld - Ri|ksstraatweg 108 - 05750-1 73 32

(gratis: 2 hoofdkussens)
NATUURLIJK BIJ.

WONINGINRICHTING

Groenloseweg 9, Ruurlo, telefoon 1239

Occasion?

signatuur van
beter woonkomfort

595,-?

SUPERBENZINE
de laagste prijs

WAAR
KOOPT U
EEN KOMPLE
2-persoons

reparaties aan al
uw meubelen

vanaf

KRUISJASAVONDEN

Pdrkd'S vanaf

05735-1426
Specialisten met aandacht
voor u
AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

vervolgens op 30 nov., 28 dec. 1979;
18 jan., 22 febr., 14 en 28 maart 1980.

HOOFDPRIJS:

Café Mentink
Groenloseweg 57, Ruurlo, telefoon 05739-279

Barbara Faber-dealer voor Ruurlo, Lochem, Vorden

Modecentrum

Bijverdienste aangeboden

O.K.

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

79,-

Als extra aanbieding 10% korting op alle manteltjes

149,

GAS
flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks

Off.

2 halve geslachte varkens

VOOR:

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

in diverse kleuren en merken o. a. Levi's, Barbara Faber,
Locker, Musky

Aanvang: precies 8 uur.

HALF EENDE
DONZEN
1 pers. DEKBED

75,-

Jurkjes, overgoolers
Blouses en pullovers
Pantalons

vrijdag 9 nov. a.s.
WAAR
KOOPT U
ZO'N HEERLIJK

15,-

H ou t j e- touwtje lassen vanaf 79,-

de 5 hoogsten meetellen)

Vraag geheel vrijblijvend prijsopgave

BEL DAN

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

Manteltjes vanaf

bij:

geen thuiswerk, geen investering

DISCOUNT CENTRUM

wordt depothoudertster)

DORPSSTRAAT 29

RUURLO

Ruurlo
Bel 01834-2440 of schrijf naar
T. SCHOLTEN, Zandsteeg 22,
7251 TL Werkendam

Vrijdags koopavond - Woensdags de hele dag open - Maandags gesloten

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

Citroen CX 2200 D
1976-1977
Citroen CX 2200 D break
1977
Citroen CX Pallas 2400
1977
Citroen CX 2000 super
1977
Citroen CX 2000 S met LPG
1976
Citroen 2000 S
1975
Citroen GSX 2 met schuifdak
1978
Citroen GS Pallas
1978
Citroen GS Club Break
1974-1978
Citroen GS Club
1973 t/m 1977
Citroen G Special
1977-1978

Citroen G Special Break.. .....19771978
Citroen LN
1977-1978
Citroen CX 2500 D Break..
1978
Citroen Dyane
1978
Citroen 2CV6
19771978
Citroen 2CV4
.1975 t/m 1977
Citroen Visa Super, demo..
1979
Citroen CX2500D,demo..
Alfa Romeo LPG
Alfa Romeo Alfetta 1.8....
Simca 1307 GLS .

1979
1975
1976
.1976

Austin Allegro
BMW 528
BMW 518
Rat 131 1600 cc met LPG
Mitsubishi 1200 Lancer..
Mazda 323-5
Renault 6
Simca 1100 GLS

Simca 1100
Opel Ascona 16...

1976
1977
1976
1978 •
1977
1978
1975
1976
1974
1977

Toyota Carina 1600 de Luxe
met LPG
Toyota Corolla
Toyota 1200 Coupé
VW Passat Stationcar LPG
VW Passat met LPG
Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
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

1978
1977
1977
1978
1975

Telefoon 05735 - 1753 - 2004

Grijp uw kans
in onze grandioze

u win
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.

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

1395,

HOEKKOMBINATIE 3 2 zus
massief eiken met losse
rundlederen kussens van 3285, —
SPECIALE OPRUIMINGSSTUNT NU

ELEMENTENWAND

1998,-

2298,

massief eiken

HANC/LECKASTEN

149,-

met skai-bekleding. Opruimingsprijs

2 veren kussens
opruimingsprijs 29,Synthetische dekbedden i pers 75,Donzen dekbedden
i-pers vanaf 119,Dralon dekens
opruimingsprijs

)iverse eiken TV-kasten
Zwaar massief eiken eetkamerstoel
met biezen zitting van 295,- nu
Massief eiken dekenkist van 495, —
Eiken mimiset 3-delig
Manou draaifauteuil

AANBOUWWAND ± 250 breed
Bali-bruin essen, de panelen zijn
bekleed met pitriet van 2965, —
OPRUIMINGSPRIJS

EIKEN SLAAPKAMER

1875,

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

MASSIEF EIKEN FRONT
3-delig 210 cm breed
OPRUIMINGSSTUNT NU OF NOOIT

SCheepSbed grenen struktuur 90/90
Boekenkast grenen struktuur (hoog)
Schrijf blirO grenen struktuur
DlSCO-meilbelen grenen struktuur

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

2798,-

1-deurs
2-deurs
3-deurs
SCHUIFDEURKAST (2-deurs)

Bijpassende ronde eetköltiertClf Gl
mettuimelblad. Opruimingsprijs

nu 145,nu 79,nu 139,v.a.
75,-

HUlSbar 170 breed, 110 hoog 785, - nu
298,EetkamerStOelen zwart essen 175, - p. st. nu 98,FdUteilil met camvast bekleding 365, - nu
185,massief eiken nu
509,-

M9 -

Couponnen overgordijnen en
vitrages met grote kortingen

W

Diverse stukken voor

opruimingsprijs 185, •
opruimingsprijs 145,nu 369,-

in grenen struktuur
opruimingsprijs 124,opruimingsprijs 149,*
opruimingsprijs 23O,opruimingsprijs 189,-

i.

WOONKAMERTAPIJT 400 breed, zuiver scheerwol op
legklare rug (met onze normale garanties)
gratis gelegd, per meter van 229, — nu

Er zijn nog enkele couponnen tegen knalprljzen

Kwaliteitsmatrassen
diverse maten, nu tegen

STUNTPRIJZEN

STUNTPRIJZEN OP ONZE TEXTIELAFDELING
Damesjaponnen
Damesrokken
Damespullovers
Damesblouses
jorzolino baddoeken
washandjes
Theedoeken
Damespulli's
Damesvesten
Damesmutsen

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

vanaf12,5O

Heren terlenka pantalons
Heren rib-pantalons
weekenders

49,oo
39,00
15,OO

vanaf 12,50

Spijkerbroeken

19,OO

vanaf 49, OO

19,00

2 stuks 15,OO

Kleuterondergoed

2 stuks

3 stuks

3,5O

HerenSlipS Ten Cate

2 stuks 10,OO

2 stuks

8,95

Kinderondergoed Ten cate

3 stuks 10,OO

Damesdusters
Huishouddusters
pastunette BH

5,00
vanaf 15,OO

7,50^

ZIE ETALAGES

ZIE ETALAGES

K BV

5,OO

19,00
vanaf 12,50

Kinder rib-pantalons
Kinder schipperstruien
Kinder pullovers
Kinder pyamcrs
Kindermutsen
Klnderkousies
Kinderblousles

Flanellen lakens

4,95
2 paar

ZIE ETALAGES

7,5O

7,50

vanaf 22,50

Flanellen hoeslakens
ZIE ETALAGES

27,50
18,95
10,OO
17,50

ZIE ETALAGES

17,5O
ZIE ETALAGES

Zutphenseweg 24
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
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Gerard Rond wint
KNMV kampioensrit
Het is de laatste jaren traditie dat de kampioensrit van de KNMV in Zuid-Limburg
wordt verreden. Door bepaalde omstandigheden kon dat dit jaar in het land van
de vlaaien niet doorgaan. De KNMV goed op de hoogte van de perfekte
organisatie van "De Graafschaprijders" uit Vorden en "Sport & Vriendschap"
uit Lochem bij de jaarlijkse "Oost Gelderlandrit" besloot toen onmiddelijk de
belangrijkste betrouwbaarheidsrit aan deze verenigingen toe te wijzen.
Onder
voorzitterschap van Wim
Bielderman werd een organisatiekomité
opgericht. Hierin namen voor Vorden
zitting de heren D. J. Rouwenhorst, D.
J. Pardijs en J. Slagman en voor
Lochem D. v.d. Kolk, J. Kok en H.
Nijenhuis. Op 21 september volgde de
eerste bespreking op 14 oktober de
tweede en zie afgelopen vrijdagmorgen
klom Dick Pardijs in alle vroegte op zijn
motorfiets voor een laatste inspektie van
het circa 70 kilometer lange trajekt, of
beter gezegd hij ging "een spoor
trekken" voor de 236 coureurs die
enkele uren later van start gingen en
waarvan zich uiteindelijk 190 renners
klasseerden.
Op dat moment kwamen niet minder
dan 100 leden van de beide organiserende club "aan de bak" om het
geheel in goede banen te leiden. Wel dit
gelukte voortreffelijk
want toen
zaterdagmiddag de laatste renner was
afgekickt kon de KNMV terugzien op
een geslaagde kampioensrit. Er deed
zich slechts één noemenswaardig
ongeval voor. De coureur ten Hove uit
Wapenveld maakte een stuurfout en
kwam ten val waardoor hij een been
brak. Juist toen bleek dat de onderlinge
communicatie op het gehele circuit goed
was, want de ambulance was snel ter
plekke om de ongelukkige coureur naar
het ziekenhuis in Zutphen te vervoeren.
Wat betreft de wedstrijd. De renners
kregen al direkt de startproef voorgeschoteld. Met het starten inbegrepen
moest honderd meter in één minuut
worden afgelegd. Direkt daarna volgde
de accelleratieproef, dat wil zeggen zo
snel mogelijk een afstand van 200 meter
overbruggen. Het echte "grote werk"
begon in de tweede en derde ronde.
In deze rondes waren de crossproeven
ingelast, in het Galgengoor zo snel
mogelijk 4 kilometer afleggen door de
maisvelden, terwijl de tweede proef
werd gehouden op het circuit van
"Sport & Vriendschap". Dit circuit
moest in tegenovergestelde richting
worden gereden. Onder andere Gerard
Rond en Gerrit Wolsink schotelden hier
het publiek een paar spectaculaire
sprongen voor. Deze twee crossers
bleken zeer "betrouwbaar" te kunnen
rijden want in de klasse senioren boven
250 cc werd Gerard Rond winnaar met
Gerrit Wolsink als uitstekende tweede.

De tijden bij de crossproeven werden
direkt in een snel tempo door een
"koerier" naar Vorden gebracht, waar
de rekenkamer, gehuisvest in de kantine
van
machinefabriek
ten
Have,
koortsachtig aan het werk ging. Om u
een idee te geven, zowel vrijdag als
zaterdag waren hier 8 personen in aktie
om in totaal negen uur rekenwerk te
verrichten! Ook hier werd uitstekend
vakwerk verricht want precies volgens
planning
kon
voorzitter
Wim
Bielderman zaterdagavond rond de klok
van acht in een stampvolle zaal van
Hotel Bakker de uitslagen bekend
maken. (Omdat de voorwedstrijden in
dit korte tijdsbestek nog niet bij de
tijden van deze kampioensrit kunnen
worden verwerkt, zal de KNMV de
kampioenen van Nederland in de loop
van de volgende week bekend kunnen
maken.

Vorden verslaat Zelhem met 3-0.
Vorden heeft zondagmiddag op een
uiterst zwaar en glad veld een verdiende
3-0 zege behaald op een toch wel in
kwaliteit ingeboet Zelhem. Ondanks de
minder gunstige weersomstandigheden
was het voor het publiek een
aantrekkelijke wedstrijd. De thuisclub
was zowel voor als na de rust de betere
ploeg. Geert Heersink verzuimde in de
aanvangsfase Vorden op voorsprong te
zetten, terwijl doelman Luimes de bal
na een hard schot van Jan Addink voor
de voeten van Chris Hissink sloeg die in
vrije positie naast tikte.

Halverwege de eerste helft had Vorden
pech toen Heersink na een cornerbal
van Teerink de bal tegen de paal kopte.
De stand bleef tot aan de thee
dubbelblank. In de tweede helft duurde
het nog geen drie minuten of de stand
was 1-0. Uit een pass van Heersink
knalde Bert Vlogman via de vuisten van
Luimes keihard in. Een kwartier later
werd het 2-0 toen de bal uit een vrije
schop van Reinier Teerink ineens in de
linker bovenhoek verdween. Tien
minuten voor tijd zette Geert Heersink
de achter van Zelhem kompleet voor
joker 3-0. De bezoekers probeerden in
de slotfase nog wel de eer te redden,
doch de Vordense defensie met
wederom een soliede spelende doelman
Uitslagen KNMV kampioensrit: Klasse
Wim Harms hield de zaak achter
junioren 50 t/m 125 cc: 1. E. Huzen,
potdicht.
Holten, KTM, 2. H. Willemsen,
Hengelo SWM; 3. B. ter Haar, NijverBeekbergen - Ratti l 2-1 Afd. zaterdag.
dal.
Klasse junioren 126 t/m 175 cc: 1. F. Ratti l afd. zaterdag heeft in
Breuggen, Bleiswijk, KTM; 2. F. v.d. Beekbergen een kleine 2-1 nederlaag
Laan, Almelo SWM; 3. Th. Deterd, geleden. In de eerste helft was Ratti
duidelijk de sterkste partij maar wist dit
Deurningen KTM.
Junioren 175 t/m 250 cc: \. H. niet in doelpunten uit te drukken. Net
Hofman, Vriezeveen SWM; 2. J. twee minuten voor rust kwam eindelijk
Kamperman, Ruurlo SWM; 3. J. de beloning voor een steeds op de Beekbergenhelft opererende Ratti-ploeg, Jan
Sikken, Assen, KTM.
Junioren boven 250 cc: 1. W. van Nijenhuis ving een schot van de linkerVoorst, Laren, KTM, 2. F. Notten, vleugel goed op en scoorde resoluut 0-1.
Hengelo, Maico; 3. H. Beek, Velp.
Senioren 50 t/m 125 cc: 1. D. In de tweede helft ging het gelijk op.
Edmundson, Engeland; 2. A. Harkink, Het duurde tot zeven minuten voor het
Lochem KTM; 3. J. ten Velde Holten, einde voordat de thuisclub de gelijkmaker
aojjter
doelman
Nijland
KTM.
inknalde:
i^^One
minuten
voor
het
Senioren 125 t/m 175 cc: 1. A. Kies,
Smilde, KTM; 2. A. Dreezen, Maas- eindsignaal wist Beekbergens laatste
tricht SWM; 3. A. Graafsma, Appel- man vanuit een hoekschop de bal fraai
in te koppen, eindstand 2-1.
scha SWM.
Klasse senioren: 176 t/m 250 cc: 1. J.
Gaanderen^w>ys - Ratti 10-4.
Nekkers, Hellendoorn, SWM; 2. J.
Verwaayen, Herveld, Maico; 3. J. Ratti l afc^zondag heeft in de uitwedstrijd tegen Gaanderense Boys een
Tijhuis, Nijverdal, SWM.
grote 10-4 nederlaag moeten incasseren.
Senioren boven 250 cc: 1. G. Rond, Ede De thuisclub, die tot een van de
Suzuki; 2. G. Wolsink, Laren, Maico; koplopers in de afdeling behoort, wist
reeds binnen tien minuten de bal
3. H. Poorte, Nijverdal, Montesa.
Clubteams junioren: \. M.A.C. "De tweemaal achter doelman Huitink te
Holterberg", 2. M.C. Arnhem; 3. M. deponeren: 2-0. Na een kwartier kwam - bij een Ratti-aanval - de bal via het
C. Nijverdal, Hellendoorn.
Clubteams senioren: 1. M. C. Nijverdal, been van Wim Koers terecht bij de vrj
Hellendoorn, 2. M. C. Utrecht, 2. "De voor keeper staande Rob Heuvelink, die
feilloos inschoot 2-1. Hierna deed de
Graafschaprijders", Vorden.
thuisclub er een schepje bovenop en
scoorde met de regelmaat van een klok
de stand naar 6-1, waarmee de rust
inging.

Burgemeesters van Vorden en
Lochem bekeken kampioensrit
vanuit de lucht

Op uitnodiging van de beide organiserende clubs hebben Burg. Mr. M. Vunderink
van Vorden en Burg. H. J. Beuke van Lochem de kampioensrit van de KNMV
vanuit de lucht bekeken. Beide heren werden naar Teuge gebracht van waaruit
werd opgestegen voor de rondvlucht over het 70 km. lange trajekt.
Tijdens de receptie die de KNMV
vrijdagavond gaf in bar-bodega 't
Pantoffel!je zei voorzitter W. Bielderman: "Beide heren hebben van deze
rondvlucht genoten. Voor ons zit er een
gevaarlijke kant aan, vanuit de lucht
kunnen de burgemeesters precies zien
van wat wij goed en slecht doen", zo
sprak hij gekscherend. Daarvoor had de
heer Bielderman een groot aantal genodigden op deze receptie welkom
geheten,
waaronder
de
beide
burgemeesters, het hoofdbestuur van de
KNMV, importeurs, afgevaardigden
van de plaatselijke VVV ("Wij bedrijven een mooi stuk promotie voor
Vorden en Lochem", zo merkte
Bielderman op) verschillende coureurs
zoals Gerrit Wolsink, Gerard Rond,
oud-coureurs Frits Selling en Jan v.d.
Hoek en vele andere prominenten uit de
motorsportwereld.

heer N. Rodenburg. Nadat hij enkele
lovende woorden had gesproken over
"perfektionist Bielderman", wendde
hij zich tot de beide burgemeesters.
"Door het verlenen van vergunningen
hebt u het voorbeeld gegeven aan
hogere overheden". Met betrekking tot
de milieubeschermers die een duidelijke
afkeer hebben tegen de motorsport
merkte de heer Rodenburg op dat de
gronden, wanneer ze na een wedstrijd
weer worden geëgeliseerd, er vaak beter
verzorgd uitzien dan ervoor! Jaap
Timmer Nederlands vertegenwoordiger
in de F.I.M. verhoogde de gezelligheid
door in het Drents dialekt te vertellen
hoe hij ooit eens over de T.T. had
gedroomd. Bunders, bunders wat een
mooie droom!

Een genodigde was niet opkomen
draven. Dat was jachtopziener G.
Olthof uit Vorden. Juist toen hij zich in
het goeie pak had gestoken om deze
receptie bij te wonen, kreeg hij een
alarmerend telefoontje dat hij achter
een paar stropers aan moest gaan. "Wij
zijn er niet achter gekomen of hij ze
gepakt heeft", zo zei Bielderman.

Waterpolo

Hierna
werd
het
officiële
welkomstwoord gesproken door de
algemeen voorzitter van de KNMV de

Voetbal

Monsterlijke nederlaag heren.
Het niet meer beschikbaar zijn van
Geertjan Sikkens, Han Hazekamp en
Erik Rikkerink, waardoor de helft van
de ploeg vervangen moest worden,
begint Vorden danig parten te spelen.
Zaterdagavond
kwam Vorden in
Zutphen uit tegen Flevo uit Nijkerk.
Het werd een 14-0 nederlaag voor een
danig aangeslagen Vorden.

De Deurdreajers gaan op 10 nov.
van start voor het 22e karnaval
Het traditionele aflossen van de wacht
welke plaats vindt rond de elfde van de
elfde, zet de karnavalsvereniging op het
spoor van het naderende seizoen. Dit
geldt ook voor De Deurdreajers, die deze gelegenheid benutten om in residentie
zaal Schoenaker de karnavalsliefhebbers die specifieke sfeer laten proeven
waar het zo bekend om staat.
Al enige jaren is men in deze vereniging
om steeds meer karnavaleske ingrediënten aan het programma toe te voegen.
Het pleit voor een goede samenwerking
dat het hen is gelukt om deze nieuwe
vormen binnen de vereniging te behouden en uit te breiden.
Zo zal zaterdagavond, naast het afscheid van Prins Gerard de Eerste en zijn
gevolg en de installatie van de nieuwe
Prins en zijn gevolg, enkele groepen
binnen de vereniging de aandacht van
de karnavalsvierders vragen. Dit zijn
dan de Tanzmarikes - die onder leiding
van hun instruktrice mevr. Edda Brands
- voor de eerste keer hun dans uitvoeren. Daarnaast de Hofkapel die de muzikale omlijsting vormen van het verenigingsoptreden. Ten derde de Hofliederentafel welke samen met de Hofkapel
enkele karnaveleske liederen ten gehore
brengen. Voegen wij hier aan toe dat
Prinsenkapel The Flamingo's de
dansmuziek voor hun rekening nemen
dan heeft de echte karnavalsliefhebber
genoeg redenen voor een avond vol leut
en plezier. Zij zullen dan ook onder leiding van de nieuwe Prins de start van
het 22e karnavalsseizoen van De Deurdreajers beslist niet willen missen.
._
V OlICy D<il
Avantie-dames verschalken Dash.
De competitie-wedstrijden tussen de
dames van Dash en Avanti (Lochem) in
de 3e divisie van de Nationale
Competitie hebben altijd ejj^spannen
karakter. De ploegen zijn^^< elkaar
gewaagd. Zo ging het zaterdag ook weer
in de Vordense sportzaal. Dash begon
de eerste set zeer overtuigend en veel te
gemakkelijk werd de setzege gepakt met
15-5. Dit bleek fnuikend voj«tfe Dashdames ondanks hun poginge^P^t gevoel
van het af te zetten, dat zij het wel
zouden fiksen. Avanti bracht rust in de
gelederen en kwam sterker en gedegener
naar voren. In een gelijk opgaande
strijd kon Avanti de set besluiten in haar
voordeel met 15-17. Dash raakte van
streek en ging in de 3e set rommelen.
Het blok stond niet op zijn plaats, de
passes werdn minder zuiver en Avanti
rook winstmogelijkheden en pakte
verdedigend steeds meer. Zodoende kon
ook deze set met 7-15 op Avanti's naam
worden geschreven. Dash raakte nu
doordrongen van de noodzaak zich
terdege in te spannen en herstelde zich
langzaam van de inzinking, hetgeen
eindigde met een 15-11 stand voor Dash.
De 5e set moest dus de beslissing
brengen. Het ging lange tijd gelijk op.
De geroutineerdheid van Avanti, dat
ontspannen bleef spelen, won het
mogelijk. Dash moest met 12-15 de
winst aan Avanti laten. Beide ploegen
staan in de competitie nu gelijk.

Na de hervattink werd het eerst 7-1
waarna Wim Koers met een afstandsschot vanaf de zestienmeterlijn de stand
tot 7-2 reduceerde. Weer kwamen de
Boys terug en scoorden andermaal: 8-2.
Wim Koers, die op een gegeven moment
zich vrij kon spelen maakte er 8-3 van.
Bij Ratti waren inmiddels Jos Jansen en
Rudi
Heuvelink
respectievelijk
De heren blijven het maken.
vervangen door Rienus Gosselink en
Gisteravond
in de Vordense sportzaal
Martin Overbeek. Nadat de thuisclub
kwamen
twee
ploegen van Dash tegen
voor de negende maal de bal in de
touwen had gejaagd, kon invaller R. elkaar in het veld. Het 2e heren-team,
Gosselink het vierde Ratti-doelpunt tot dat vorig jaar een goede partij speelde
stand brengen: 9-4. In de laatste minuut en overtuigend kampioen werd, laat het
maakten de Boys aan alle onzekerheid dit jaar wat afweten er rekening mee
een einde en scoorden de tien vol, houdend dat in een hogere klasse moet
worden gespeeld en de tegenstand dus
eindstand 10-4.
aanzienlijk sterker is. Het Ie herenteam
kwam niet in volle sterkte binnen de
Uitslagen Sv. Ratti:
lijnen.
De reserve-spelers kregen volop
Af d. zaterdag: Beekbergen l - Sv. Ratti
12-1; Harfsen 3 - Sv. Ratti 2 0-3; Sv. de gelegenheid zich waar te maken,
hetgeen met een goede inzet gebeurde.
Ratti 3 - Zelos 5 5-0.
Afd. jeugd: Sv. Ratti BI - Warnsv. Boys In het begin van de Ie set liep het nog
BI 5-0; Eerbeekse Boys B2 - Sv. Ratti niet zo goed bij heren l, maar geleidelijk
aan kreeg deze ploeg een volledige greep
B2 14-0.
Afd. zondag: Gaanderense Boys - Sv. op het spel. De heren 2 verzetten zich
Ratti l 10-4; Vorden 5 - Sv. Ratti 2 5-1; krachtig, hetgeen van dit zijde ook wel
Sv. Ratti 3 - Hercules 6 1-3; SCS 2 - Sv. goede acties te zijn gaf. Het werd 15-9
voor Dash l. De volgende set werd door
Ratti 4 4-1.
Afd. dames: Lemelerveld 2 - Sv. Ratti l Dash l de sterkte aanvalssamenstelling
gekozen, hetgeen resulteerde in een 15-6
0-5.
set-overwinning.
De 3e set werd soms weer wat
Programma:
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - sp. Teuge 1; problematisch voor Dash l mogelijk in
Sp. Eefde 2 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 verband met de te geringe weerstand
gezien de hele wedstrijd. De aanvallen
vrij.
afd. jeugd: Erica Al - Sp. Ratti Al; Sv. van heren 2 werden doorgaans goed
Ratti BI - Hercules BI; Sv. Ratti B2 - opgevangen. De set werd beëindigd met
15-11 in het voordel van Dash l, dat tot
Zutphania BI.
Afd. zondag: Baakse Boys l - Sv. Ratti dusver nog ongeslagen is en dus een
1; Sv. Ratti 2 - Sociï 5; Sociï 6 - Sv. Ratti redelijk kans op het periode-kampioenschap moet maken waaraan promotie
3;Sv. Ratti 4 - De Hoven 7.
Afd. dames: Klarenbeek - Sv. Ratti 1; naar de promotie-klas gekoppeld is. Het
moet nog wel waar gemaakt worden.
Sv. Ratti 2 - Oeken 1.

Carnaval 1979-1980

Twee maal elf is 22
Eindelijk is het dan zover. Na een periode van rust (althans voor de doorsnee karnavalsvierder) breekt op zaterdag 10 november a.s. het moment aan, dat "de
beuk er weer eens ingaat": eerste zitting in het 22ste karnavalsjaar van onze
vereniging "De Deurdreajers". Velen van u zullen nog lang hebben nagenoten van
de haast ontelbare aktiviteiten, die plaats vonden tijdens de regering van Prins
Gerard de Eerste en zijn gevolg. Maar helaas, zoals bekend, is de ambtstermijn
van een Prins "slechts" l jaar en zodoende zal hij op bedoelde zaterdag zijn
aftreden bekend maken. Schrijver dezes is de eer te beurt gevallen, opvolger te
worden en dan nog wel in het jubileumjaar van de vereniging. Het zal u duidelijk
zijn dat ik, als toekomstige prins, het niet alleen zal kunnen rooien. Binnen de
vereniging zal ik dan ook op alle manieren worden bijgestaan door de diverse, bij
u bekende commissies en ook u kunt uw steent je bijdragen door op enigerlij wijze
aktiefte zijn vóór of tijdens het hele karnavalsgebeuren.
Het is begrijpelijk dat u als lezer graag wat meer wilt weten over de nieuwe prins.
Hoewel de naam nog even geheim dient te blijven tot zaterdag de 10de, kan ik een
klein tipje van de sluier voor u oplichten. Mijn wieg stond in het koninkrijk
"Salland", een Saksische vorstendom waar het goed toeven is. Na mijn
jeugdopleiding aan het koninklijk hof aldaar, vond mijn majesteitelijke vader het
raadzaam het eens "hogerop te zoeken" en ervaring op te doen in de
hoofdstedelijke residentie Zwolle. Toen ik de leeftijd der vroeg-wijzen had
bereikt, nam ik de regering op me van een zeer kleine monarchie binnen de
gemeente Vorden. Voor mij is het dan nu ook bijna zover: vorst over het gebied
Vorden-Kranenburg en omgeving was een wensdroom, die binnenkort in
vervulling gaat. Tenslotte een oproep aan u allen: "de eerste klap is een daalder
waard", dus komt zaterdag 10 november naar onze residentie, zaal Schoenaker,
om mee te werken aan een grandioze start van het 22e karnavalsjaar van de
Deurdreajers. Gegroet en veel karnavalsleut toegewenst door,
Prins ???
Overige uitslagen: jongens asp. SVS c Dash b 0-3, meisjes asp. Dash b - DVO
a 2-1, Dash a - Colmschate 3-0, jongens
asp. Dash - ABS 2-1; meisjes asp.
Harfsen b - Dash a 0-3; jongens jun.
Hansa b - Dash 0-3; dames 2e kl.
Bruvoc 3 - Dash 3 3-0; Dash 4 - Almen 2
3-0, 3e kl. Dash 6 - Harfsen 3 1-2, heren
Ie kl. Dash 3 - D V O 0-3.
Programma: 6 nov. Deventer: meisjes
jun. AZOZ a - Dash; Warnsveld:
jongens asp. Hansa a - Dash a; dames Ie
kl. Wilh. 2 - Dash 2; meisjes asp. Hansa
c - Dash b; Vorden: jongens asp. Dash c
- Vios; meisjes jun. Dash c - DVO b;
Varsseveld: dames 3e kl. nat. comp.
V.C.V.-Dash.

F.N.V.
Dinsdag jl. werd in het Dorpscentrum
een voorlichtingsavond gehouden over
het actuele onderwerp woningisolatie en
de daarmee gepaard gaande energiebesparing. Deze avond werd georganiseerd door het plaatselijke FNV-orgaan
voor haar leden. De informatie op deze
avond werd verstrekt door de Stichting
Voorlichtingscentrum Energiebesparing
uit Apeldoorn. De goed bezette zaal
werd welkom geheten door de voorzitter
van het FNV-orgaan de heer G. Koerselman jr. Een bijzonder woord van
welkom was gericht aan de heer Vos,
namens de voornoemde stichting en aan
de heer Bogchelman en van de Broek,
namens het gemeentebestuur van
Vorden.
De FNV voorzitter betreurde het echter
dat het bestuur van de woningbouwvereniging "Thuis Best" niet aanwezig
was. Na nog even stil te staan bij de
vraag waaraan
een vakbeweging
activiteiten in deze richting ontplooit en
wat er verder voor het komende seizoen
nog op het programma stond, werd het
woord gegeven aan de heer Vos, de
centrale figuur op deze avond.
Het gedeelte voor de pauze werd door
dhr. Vos gebruikt om een globaal beeld
van de woningisolatiemethoden te
geven. Hij gaat in op de te besparen
hoeveelheid aardgas of andere vormen
van energie bij spouwmuur, isolatie,
dubbele beglazing enz. Ook de
verschillende soorten materialen die
hiervoor gebruikt kunnen worden,
waarvan hij een sortering had meegebracht, kwamen aan de orde.
Na de pauze komt er ruimte voor vragen
zodat er een gezellige discussie op gang
komt. Terloops informeert dhr. Vos bij
de gemeentebestuurafvaardiging hoe het
in Vorden gesteld is m.b.t. Daariboek
Nationale
Energiebesparing.
Wethouder Bogchelman antwoordde
hierop dat Vorden hieromtrent nog geen
actie had kunnen nemen, maar er in de

nabije toekomst hard aan zal werken.
Samenvattend kan worden gesteld dat
het een bijzonder geslaagde en leerzame
avond is geweest. De bijeenkomst werd
besloten met een dankwoord aan de
heer Vos, die van het FNV afdelingsbestuur een boek over Vorden kreeg
aangeboden. Een woord van dank aan
de gemeente-afgevaardigden voor hun
aanwezigheid en een woord v a,, Jan!.
aan de talrijke vakbondsleden en hun
echtgenotes voor hun belangstelling.

Werkgroep
Leefbaarheid:
NS-station
moet blijven
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden wil
proberen om de Vordense bevolking
warm te maken voor het behoud van het
meer dan honderd jaar oude NSstationnetje.
Nu de Spoorwegen
plannen hebben om het gebouw af te
breken wordt het de hoogste tijd dat
ook de ingezetenen hun adhesie
betuigen deze afbraak tegen te gaan. De
Werkgroep Vorden schaart zich hiermee
achter het gemeentebestuur van Vorden
en de Stichting tot behoud vna oude
stations in Oost-Gelderland.
Waarom kan het station in Vorden niet
blijven, aldus de Werkgroep, die wijst
op eenzelfde situatie voor een "appel en
gemeente voor een "appel en een ei" het
gebouw kon overnemen. NS heeft daar
de wachtkamer weer terug gehuurd van
de gemeente. "Het is toch een absurde
zaak dat NS voor een eventuele sloop
ƒ 400.000,- willen ontvangen van de
gemeente. Het is te hopen dat men
hiervoor niet overstag gaat" aldus een
woordvoerder van de Werkgroep. "Dit
bedrag zou dan bestemd moeten worden
voor het verleggen van de wissels en het
bouwen van een nieuwe abri voor de
passagiers. Laat men dat maar eens
specificeren. Het station kan dan blijven
bestaan".
De Werkgroep vraagt zich af of er soms
andere bedoelingen of achtergronden
zijn van NS, waarnaar men slechts kan
gissen. Vermindering van service kun je
toch geen verbetering noemen. Het zou
jammer zijn als een zo historisch
gebouw
op zo'n
manier
moet
verdwijnen. Eventueel zou men het
gebouw als GSM-station
kunnen
gebruiken, er is ruimte voor de bussen,
een verwarmde wachtkamer enz. Ook
kan er nog woonruimte worden
geschapen. De Werkgroep roept de
Vordense bevolking op om adhesie te
betuigen en er naar te blijven streven dat
het NS-station behouden kan blijven
voor de gemeenschap.

l

MASSIEF EIKEN MEUBELEN

J. W. Klein Kranenbarg & Zn.

Deze
pullover?

vraagt:
PRODUKTIE MEDEWERKER

Het postdistrikt Arnhem vraagt voor het
postkantoor te Vorden loketmedewerkers.
Funktie-informatie
Na een ca. 6 maanden durende bedrijfsopleiding
te Arnhem, volgt een zelfstandige en verantwoordelijke funktie, welke bestaat uit het
verrichten van loket- en eventueel voorkomende
administratieve werkzaamheden.
In verband met wisselende diensten (vroeg/laat)
dient men in Vorden of binnen een straal van
± 10 km daarvan woonachtig te zijn.
Verder dient bereidheid tot reizen aanwezig te zijn,
daar men regelmatig naar postkantoren in de
regio wordt gezonden.
De opleidingen voor deze funktie zullen op
28 januari, 10 maart en 31 maart 1980
van start gaan.

Arbeidsvoorwaarden:
Het aanvangssalaris bedraagt, bij een leeftijd van
17 jaar f 1.199,— bruto per maand. Bij een
gebleken geschiktheid is, afhankelijk van het
aantal dienstjaren, een uitloop mogelijk tot
f 2.756,— bruto per maand.
Minimaal 22 dagen vakantie en
8% vakantietoeslag.
Een schriftelijk psychologisch onderzoek en een
medische keuring maken deel uit van de
selektieprocedure.

MEUBELMAKER
LEERLING MEUBELMAKER OF
TIMMERMAN
die in het meubelvak werkzaam wil zijn.
Meubelmakerij en toonkamer:
Hackforterweg 31, Wichmond, tel. 05754-269
Toonkamer:
Kerkstraat 9, Vorden, telefoon 05752-2425

Kandidaten kunnen hun schriftelijke sollicitaties
binnen 7 dagen, na het verschijnen van deze
advertentie, richten aan:
het Hoofd van de Personeelsdienst
Postbus 99600
6800 PD ARNHEM

Funktie-eisen:
- tenminste in het bezit zijn van het MAVO-4
diploma;
- representatief voorkomen en goede
kontaktuele eigenschappen;
- goede uitdrukkingsvaardigheid;
- snel en nauwkeurig kunnen werken;
- leeftijd 17 t/m ± 23 jaar;
— bereidheid tot het werken in teamverband.

PTT

POSTDISTRIKT
ARNHEM

Eén van de modellen uit
onze veelzijdige collectie
"bonneterie-mode".
Komt u eens kijken? Wie weet l

Uw banketbakker

de f rouwe knecht
vanSINicolaas
»"
•»

In samenwerking met onze inkoopvereniging Beco, organiseren
wij een

excursiereis naar Hoevelaken

Chocoladeletters
EIGEN FABRIKAAT
MELK, PUUR, WIT

dit is het trefpunt waar alle vooraanstaande meubel- en tapijtfabrikanten hun stands hebben ingericht op een totale oppervlakte
van ± 15.000 m2.
Vertrek
19.30 uur
19.45 tot 20.00 uur
20.00 tot 22.15 uur
23.00 uur
Kosten

de be^B kwaliteit

Ziekte laat het afweten
als U
volkorenbrood gaat eten
VERS VAN UW
ECHTE BAKKER

VAN

J.JA/iekart
'Telefoon 1750
Specialiteit: ZWANEHALZEN

MEUBELEN TAPIJTEN / Burg. Galleéstraat 26 Telefoon 057521421

Bouwbond uw

SILVIA8.9S

Bloemen
horen
erbij ! !

voor de verplichte week van Kerstmis
tot en met Nieuwjaar op

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Zutphenseweg 18, Vorden -Tel. 1384

Gaarne opgave tot en met zaterdag 17 november a. s.

Inleveren vakantiezegels

MODE VOOR HET HELE GEZIN

Marsepein

dinsdagavond 11 december 18.30 uur per autobus vanaf de markt
ontvangst met koffie en gebak
dia show
ronddwalen in de beursgebouwen
Jfc
aankomst Vorden
GRATIS

LAMMERS
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Slip eens in!
In leuke kleurtjes.
MATEN 28-35

JEZUS CHRISTUS, DE ZOON VAN GOD
STIERF VOOR UW ZONDEN
OP COLCOTH A
Kunt u rustig doorgaan met zondigen?
Wilt u méér weten, bezoek dan onze
huiselijke bijbelkring, iedere woensdagavond om 19.30 uur.
FAM. A. POSTMA, Ruurloseweg 6, Vorden

woensdag 14 nov. van 19.00 tot 20.30 uur
De P.V.,
B. van Hackfortweg 8, Vorden

WEEKENDAANBIEDING

Radio- of t.v. problemen
Fa. Br edeveld • Zutphen

MOOI GEMENGD BOEKET
Voor een leuk kado slaagt u altijd
snuffel eens rustig rond
KUNSTNIJVERHEID
GLAS EN PORSELEIN
KERAMIEK EN AARDEWERK
RIETEN MANDJES
BLOEMBOLLEN
ZIJDEN BLOEMEN
DROOGBLOEMEN

Tel. 05750-13813

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

O DOL

J. J. Dijkerman

J. H. WILTINK

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Het Hoge 20 - Vorden

KARNAVALSVEREIMIGING

Het adres voor modern bruidswerk
Bloemenspeciaalzaak

Ritssluiting, *n uitkomst voor het„aan
en uittrekken".
20-25 19.95
24-27 21.95

De Deurdreajers'

zaterdag 10 november:

met medewerking van:

PRINSENBAL

DANSMARIETJES
HOFLIEDERENTAFEL
HOFKAPEL
PRINSENKAPEL The Flamingo's

&m

RESIDENTIE ZAAL SCHOENAKER KRANENBURG
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

na afloop rijdt de borrelbus

19-23

16.95

24-31 18.95

Met praktische
élastieksluiting, ekstra
verstevigd aan neus en hiel

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode

VOORVERKOOP TOEGANGSKAARTEN: FRANS KRUIP, HET HOGE - GEBR. BARENDSEN, ZUTPHENSEWEG - RESIDENTIE ZAAL SCHOENAKER

Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342

Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

OW

Wist u dat wij alle (nou ja alle) maten

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
4,De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN

KOGELLAGERS, KEGELLAGERS,
WIELLAGERS, ZELFINSTELLENDE
LAGERS, LAGERHUIZEN
uit voorraad kunnen leveren?

banketbakker
bef hele jaar

uw
Keurslager

DONDERDAG. VRIJDAG
EN ZATERDAG

door...

B. viogman

...met deze leuke
kalender-poster.
Haal hem gelijk!

Mechanisatiebedri jf MEN KV E L D

Zutphenseweg 16, Vorden, tel. 1321

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

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

Een mocassin

en anders dan anderen

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

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

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

DINSDAG

Reklame

De voorschoen van CRISTALL
mocassins zijn, zoals alle mocassins SOEPEL en BUIGZAAM
Maar in het midden, waar uw
gewicht op rust, zijn ze echter
EXTRA VERSTEVIGD en
vormvast. De natuurlijke voetbodem garandeert prettig lopen
op

leverworst
100 gram

500 gram

100 gram 1,19

Hamburgers

ELKE WOENSDAG

3 stuks 2,25

gehaktdag

BOSBESSEN
VLAAI

Uit eigen keuken gemaakt:

69

J. WIEKART
telefoon 1750
Specialiteit:
ZWANENALZEN

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

school „Het Hoge"
FEESTELIJKE
OUDERAVOND

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 te Vorden

OP DONDERDAG 15 NOVEMBER
A.S. AANVANG 19.30 UUR.
Het programma wordt verzorgd door de
leerlingen van de zesde klassen en
bestaat uit zang, toneel en musical.

Rektifikatie

UITVOERING
VORDENS TONEEL

Te koop: jonge jachthondjes.
Lief voor kinderen. Geb. 21-9
1979/150,—per hond.
H. Rossel. Holtmaatweg 3,
Leesten/Warnsveld

We/kom zijn: de ouders van de zesde klas-leerlingen
en verder alle belangstellenden.

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

Dit weekend:

tarwe/rozijnenbolletjes

Zilveruitjes en augurken
van de auteur D. J. Eggengoor.

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

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.

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.

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 secretariaat:
Wilhelminalaan 16 te Vorden, telefoon 05752-2472

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

Kwaliteit en lage prijzen
voetbalbroeken vanaf

WULLINK

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

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge het bejaaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke OrBning ter openbare kennis dat met ingang van hecien, gedurende één maand voor een ieder ter sekretarie, afdeling I, ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan

De Olde Meulle

Volksschilderkunst
we hebben een uitgebreide keus

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

blankenhouten artikelen

„KRANENBURG 1979"

met bijbehorende toelichting en voorschriften.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder bij
de gemeenteraad schriftelijk bezwaren tegen het ontwerpplan indienen.

Koerselmcm

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean

in de klubkleuren, vanaf
VoetbdlkOUSen junior
VoetbdlkOUSen senior

14,65
3,9O
4,4O

voetbalschoenen Dukla vanaf
voetbdlsctioenen Adidas vanaf
Zddlsportschoenen Ad i d d s vanaf
Sporttassen w Vorden en sv Ratti

18,6O
37,50
24,95
21,5O

EnkelkOUSen p.p. vanaf

6,5O

Scheenbeschermers p.p. vanaf
Kniebeschermers p.p. vanaf
Keepershdndschoenen vanaf

2,7O
12,6O
10,5O

Natuurlijk bij:

FIRMA MARTENS
jacht- en sporthandel - Zutphenseweg 9, Vorden

„De Herberg"
Dorpsstraat 10a, Vorden, telefoon 05752-2243
Uw adres voor:

- even népraten na afloop van een vergadering of sportevenement
- een kop koffie óf borreltje tijdens de vrijdagmarkt
- een hartige hap zoals een broodje tartaar, hamburger,
ome/et etc.
- een gezellig avondje uit
- salades met de feestdagen

Vorden, 7 november 1979
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Reeds velen reserveerden voor de komende maanden en het jaar 1980 de grote
feestzaal (v/h zaal Smit). U bent van harte welkom voor vrijblijvende informatie.

de weg, de waarheid,
het leven
Waarom gaat u dan uw eigen weg en
leeft u uw eigen leven?
U bent welkom op onze bijbelkring, woensdagsavonds om 19.30 uur.

in voorraad.

6,OO

voetbalshlrts, Janssen & Tilanus

EETCAFÉ - BAR - ZAAL
fe

Jezus Christus,

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

FAM. A. POSTMA, Ruurloseweg 6, Vorden

Hendrik op de klompen óf Marie met de bontjas, iedereen is van harte welkom in
het dorpscafé aan de Dorpsstraat te Vorden.
Openingstijden:

10.00-01.00 uur

maandag tot en met woensdag
donderdags gesloten
vrijdag
zaterdag en zondag

9.00-02.00 uur
± 11.00-02.00 uur

De zaal is het hele jaar door te reserveren

Burg. Galleéstraat 12, Vorden, telefoon 1364

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

Weekendreklame ;

J.W.TENKATE

Deense snitsels

Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

VVV-folder Vorden
HET ACHTKASTELENDORP IN DE GELDERSE ACHTERHOEK

Gratis aangeboden:
drijf mest.
Krijt, Delden.

Varkenslappen

heel erg lekker
kalorie-arm
veel vitamine C

verse worst dag

Dikke

In verband met het laten
drukken van een nieuwe folder kunnen advertenties worden opgegeven bij het sekretariaat van het VVV p. a.
Dorpsstraat 15, tel. 1988

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

Bestuur VVV

Openbare lagere school
Hcickfortfeest

Drogisterij
TEN KATÈ

Ter gelegenheid hiervan worden de jongens en de
meisjes, die het komend schooljaar voor het eerst
naar de openbare lagere school hopen te gaan, uitgenodigd voor een

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
(

bij ons steeds vlug klaar!!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Gemaakt door:
Krijt DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

eerste kennismaking
met de school op woensdag 14 november a.s.,
's middags om kwart over één in de school.

grote verkoopmiddag in
„de Wehme" op woensdag 14 november a.s. van
14.00 tot 19.30 uur
Mogen wij op u rekenen?
Vrijwillige Welfare
afdeling Vorden

Moonboots
voor warme voeten

Kunstgebittenreparatie

Schoenreparatie

Vrijwillige Welfare Rode Kruis

ontzettend lekker!

in blauw en rood, met uitneembare
voering.

maat 28/29. . .
maat 30/35. . .
maat 36/41 . . .

""">.

25,90
28,90
32,9O
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

M-2KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Ons volkorenbrood
moet u eens proeven
u lust niet meer wat anders!
WARME BAKKER

Oplaat

*

Worden
aanstaande
echtparen wel
goed voorgelicht?
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Kaarten
Kollektie.
Dikke hoeken
V

/>.

VI )l i'

tekstsuggestivs
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BAKT HET VOOR U
Telefoon 1373
WEEKENDREKLAME:

AMANDELSTAVEN

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
VORDEN

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