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"Sursum corda" promoveert
afd! uitmuntendheid!!!!

naar

De Vordense muziekvereniging "Sur-
sum Corda" heeft zaterdag in Win-
terswijk deelgenomen aan een con-
cours voor harmonie en fanfare-
korpsen van de Gelderse Bond. Het
Vordense gezelschap olv. dhr. H.C.
Oosterwijk uit Zwolle en verder be-
staande uit 42 personen speelde na
het koraal Vaste Rots, het verplichte
concousnummer Concertstuk van E.
Kuhman waarvoor 140 punten werd

behaald. Het keuzewerk Vaderland-
se Rapsodie van H. van Lijnschoten
leverde 153 punten op, totaal 293
punten en goed voor een Ie prijs,
hetgeen promotie naar de afd. Uit-
muntendheid betekende. Voorwaar
een uitstekend resultaat voor dhr.
Oosterwijk en zijn mannen!

Weer terug in Vorden werden de
muzikanten opgewacht door de
drumband en majorettes en mini-

rettes van de vereniging. Daarna
trok men naar het Jeugdcentrum
waar al vele supporters stonden te
wachten op het succesvolle korps.

Namens de suportersverenigingwerd
aangeboden om ter zijner tijd een
foto te maken van het totale korps,
dat de repetitieruimte van het trotse
korps kan sieren. Namens de ge-
meente sprak burgemeester Vunde-
rink waarderende woorden. "We
hadden het wel verwacht dat u hoge
ogen zou gooien, omdat we u onlangs
nog hebben horen spelen op het
Lindense feest. We verwachten vol-

gend jaar opnieuw succes", aldus de
heer Vunderink, die een geschenk
onder couvert aanbood.

De voorzitter van Concordia de heer
J. Grootbod bood een enveloppe met
inhoud aan. Namens de hervormde
gemeente sprak ds. Kraajenbrink
ook enkele lovende woorden. De
voorzitter van "Sursum Corda" dhr.
W. Chr. Wichers, bedankte de spre-
kers voor hun vele lovende woorden
en geschenken waarbij hij de hoop
uitsprak dat "Sursum Corda" ook
een parel van de gemeente Vorden
zou mogen zijn. Nu en in de toe-
komst!!!

In het afgelopen weekeinde hebben de afdelingen Gelderse Maatschappij
van Landbouw, Jong Gelre en Ned. Bond van Plattelandsvrouwen te Vorden
gezamelijk hun jaarlijkse feestavonden gehouden in zaal Schoenaker. Als
vanouds waa de vrijdagavond bestemd voor de leden van de GMvL en
Plattelandsvrouwen. De zaal was tot in alle hoeken bezet toen de heer A.G.
Mennink, van de GMvL een kort openingswoord sprak. Hij heette vooral
welkom de afgevaardigden van de zusterorganisaties ABTB en CBTB, de
NCVB en KPO. De presidente van de Plattelands-

De leden van Jong Gelre kwamen
hierna voor het voetlicht met het
toneelstuk in dialect getiteld "Zarte
Kunst op de Dageraad". Deze klucht
in drie bedrijven was geschreven
door J. Frieling. Korte inhoud: De
donkerblonde waarzegster Bontje,
vertelt aan de "droge" boerenzoons
Kees en Joop. dat ze binnenkort
allebei zullen kennismaken met een
beeldschone jonge vrouw. Een licht-
blonde en een donkerblonde. De
jongens denken dat de waarzegster
haarzelf bedoelt heeft, en daarom
willen ze haar allebei vragen. Maar
ze weten alleen nog niet hoe dat te
doen..."

Uiteraard leverde de dolle situaties
en misverstanden die ontstonden
zulke lachwekkende taferelen op,
dat iedereen haast "krom" lag. De
vier meespelende heren en de vijf
dames waren uitstekend in vorm.
Het werd een komische en onver-
geetelijke avond. Niet alleen de Jong
Gelreleden ook, de regisseur, de
souffleur Henk Ruesink en de gri-
meurs Rini en Wim te Winkel kregen
een langdurig en spontaan applaus
van het enthousiaste publiek.

In de pauze werd een verloting ge-
houden die overigens uitstekend
slaagde (men had zelfs geen loten
genoeg) waarvan de opbrengst ten
goede kwam aan de kerstmiddag
voor de bejaarden, die door de
Plattelandsvrouwen zal worden ge-
organiseerd.

vrouwen afd. Vorden mevrouw Rid-
derhof dankte voor het voortreffelij-
ke spel; zij bood namens de GMvL en
Plattelandsvrouwen een envelop met
inhoud aan en voor elke speler(ster)
waren er bloemen. Eveneens dankte
zij ook de Vordense Winkeliersver-
eniging voor de medewerking en het
beschikbaar stellen van de prijzen
voor de verloting.
Bijna honderd leden
Ook zaterdagavond was hewt een
"volle bak" in zaal Schoenaker; nu
werd het stuk gespeeld door de Jong
Gelreleden en hun aanhang. Jong
gelrevoorzitter Dick Regelink sprak
het welkomstwoord tot de genodig-
den en vooral tot de Vordense
Middenstand die liefst 172 prijzen
beschikbaar had gesteld voor de ver-
loting. Hij besprak in het kort de acti-
viteiten van Jong Gelre, die geweest
waren en voor de toekomst en deelde
mee dat de plaatselijke afdeling nu
96 leden telt. "Wij hopen deze avond
het honderste lid in te mogen schrij-
ven." (Aan het eind van de avond
waren er wel enkele leden inge-
schreven maar de honderste haalde
men net nietl
Nadat door allen het bondslied was
gezongen kwam de toneelgroep op de
planken en speelde met evenveel
verve en succes als de avond daar-
voor. Ook de verloting slaagde uit-
stekend. Besturslid de heer G. Rossel
dankte de groep voor het mooie spel
en bood bloemen aan. Tot besluit
was er tot in de kleine uurtjes
gelegenheid tot dansen met muziek
van de vijf mansformatie Astra Com-
bo.
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CASSETTES

KOERSELMAN
Van poolcirkel tot
evenaar
Als eerste van een serie avonden dit
wintersiezoen organiseert het depar-
tement Vorden van Mij tot Nut v.h.
Algemeen op donderdag 10 novem-
ber in hotel Bloemendaal een dia-
avond, verzorgd door de bekende
natuurfotograaf F. Hazelhof. Liet de
heer Hazelhof - die zijn fotografisch
werk o.a. publiceert in eigen boeken
en bij de vereniging tot behoud van
natuurmonumenten - vorig jaar op
een Nutsavond een uniek diaserie
zien van dierenleven in Nedeland.

Deze avond zal hij laten zien, dat hij
ook buiten Nederland de natuur op
fascinerende wijze in zijn (camera)
lenzen weet te vangen. Evenals vorig
jaar belooft het weer een boeiende
avond te worden. ^_

Twee Subotica
avonden.
De zestien Vordenaren^emeentele-
den van de Hervormde- en Gere-
formeerde kerk) die midden/eind
september een reis gemaakt hebben
naar Subotica (Joegoslavië) en naar
Boedapest (Hongarije) en daar con-
tact gemaakt hebben met de ge-
meente van ds Lajos Poth en later
ook met de Hongaarse ds. Kulifay
Gjula (in Boedapest) houden volgen-
de week twee z.g. SUBOTICA-AVON-
DEN en wel op dinsdag 15 november
en zaterdag 19 november in "de
Voorde".

Er zal onder meer een geluids-dia-
show vertoond worden. Veel 'geluid'
is ook ginds-ter-plekke opgenomen.
Iedereen is op één van de genoemde
avonden zeer welkom. In de hoop dat
er voldoende ruimte is... Vandaar
ook dat er twee avonden gepland
zijn! De Subotica-groep heeft ook
enkele plannetjes op iets-te-doenvoor
de arme kerk ginds. Daarvoor heeft
ze uiteraard de hulp van heel de
Vordense gemeente nodig.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Vordense
dameskoor
Het Vordense Dameskoor organi-
seerde zaterdagavond in zaal Smit
een kontaktavond die zeer gezellig en
succesvol verliep. Het doel van deze
avond wasd om eens naar andere
koren te luisteren, dus geen presta-
tiegericht gebeuren.
Het Vordense Dameskoor begon de
avond zelf met het zingen van een
drietal liederen waaronder het moei-
lijk te zingen stuk "Laudi" van Verdi.
Het koor bracht het er uitstekend af.
Hetzelfde kan gezegd worden van
het gemengd koor uit Warnsveld; het
dameskoor Bel Canto uit Apeldoorn
en het gemengd koo ruit Lichten-
voorde.

Bejaardenkring.
De commissie van de Vordense Be-
jaardenkring vraagt ons te willen
meedelen, dat de bijeenkomst van de
genoemde bejaardenkring volgende
week donderdag 17 november gehou-
den zal worden in DE GROTE ZAAL
van het bejaardencentrum De Whe-
me. (Dit keer dus NIET in het Jeud-
centrum)
Tijdens deze bijeenkomst zal ook de
geluids-dia-serie over de reis naar
Subotica en Boedapest vertoond
worden. Tevens vraagt de commissie
ons te willen berichten, dat ouderen
die de twwe geplande Subotica-
avonden in "De Voorde" niet kunne
bijwonen zeer welkom zijn op deze
bijeenkomst van de Bejaardenkring.
Graag willen we deze nodiging on-
derstrepen en aan de ouderen in ons
midden doorgeven.
(Zie ook de advertentie)

Uitschieter van de week!

Unie kinder-
blouses - tricot

in diverse kleuren

Nu 5,- 10,- 15,

Vrijdags koopavond

Brood koopt men bij de Warme Bakker
Vlees koopt men bij de echte slager!
Een kleuren-tv of stereo-apparaat
koopt men bij een radio-t v-specialist!

RADIO - TV - SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP"
Stationsweg 1, vorden. Telefoon 2577

3 jaar garantie op K.T.V. en stereo apparatuur.

'tis driedubbel f eest bij barendsen
Volgende week dinsdag - de 15e november - is 't driedubbel feest bij
Barendsen in Vorden. Omdat we dan ons jubileum vieren: 175 jaar geleden
startte op dezelfde plaats, waar nu onze zaak staat J. Barendsen zijn eigen
smederij. Dat is één reden om feestelijk te vieren. Op dezelfde dag willen
we óók onze nieuwe smederij officieel in gebruik nemen. Een ruim bedrijf,
nu nog beter toegerust voor het maken van alle moderne stalinstallaties. En
ook op dezelfde dinsdag 15 november openen we onze nieuwe zaak,
waarbij onze twee winkels van voorheen nu onder één dak zijn

samengebracht. Met een werkelijke komplete
kollektie huishoudelijke en luxe artikelen,
gereedschappen, bouwbeslag, ijzerwaren en
tuinartikelen, plus een "klaar is uw sleutel"-ser-
vice. Driedubbel feest dus bij Barendsen. Feest
voor onze relaties en klanten uit Vorden en uit

1802
175 JAAR

VAKMANSCHAP
EN SERVICE

1977.

wijde omtrek. Graag nodigen wij u uit voor een open
huis, waarin we u onze nieuwe smederij en winkel
kunnen laten zien. We zijn open vanaf 2 uur 's mid-
dags tot 's avonds 9 uur. Er zal die dag geen verkoop
zijn; de verkoop begint woensdag 16 november vanaf
9 uur 's morgens.

barendsen Huishoudelijke artikelen -
gereedschappen - ijzerwaren

Zutphenseweg 15 - Vorden - telefoon 05752-1261

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst; 19 uur ds. M. J. Vos,
Zutphen

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrij-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, telefoon 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bfl de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
K. Dijkstra, Varsseveld, tel. 08352-
1432 en N. J. Edens, Vorden, telefoon
05752-1453 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Wegchelaer

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te Informeren aan het
wflkgebouw Burg. Galléeatraat, tel.
1487. Spreekuur wflkzuaters en uit.
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur In het wtJkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en in de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
november: mevr. Gille, telefoon 2151
(8—9 uur)

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9
—9.30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778^ elke donderdag van 17—
18 uur in het Groene Kruisgebouw

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond van 18—19 uur en
donderdagmorgen van 9—10 uur.
Voor het maken van een afspraak is
het kantoor te Hengelo, Kastanjelaan
15 iedere dag bereikbaar van 9—17
uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnsveld tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten



GEMEENTE VORDEN
ter voldoening aan artikel 28, lid 6 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening ligt vanaf maandag
14 november 1977 gedurende één maand ter
gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage
het besluit van Gedeputeerde Staten van
Gelderland d.d. 12oktober 1977, nr. 15121/534-
RO-106 waarbij goedkeuring is verleend aan het
besluit van de Raad dezer gemeente d.d. 29 juni
1976 strekkende tot vaststelling van het
bestemmingsplan Vorden 1975.
Goedkeuring is onthouden aan een op de
plankaart in rood omlijnd plandeel.
Gedurende bovengenoemde termijn van een
maand kunnen degenen die zich tijdig met
bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot
Gedeputeerde Staten hebben gewend beroep
instellen bij de Kroon. Gelijke bevoegdheid
komt toe aan een ieder die bezwaren heeft
tegen de gedeeltelijke onthouding van goed-
keuring door Gedeputeerde Staten.
De eventuele beroepschriften moeten worden
gericht aan H.M. de Koningin, doch dienen - zo
mogelijk in tweevoud - te worden ingediend bij
de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van
de Raad van State, Binnenhof 1, 's-graven-
hage.
Vorden, 1 november 1977

De burgemeester van Vorden,
mr. M. Vunderink

Voor een ruime keuze

merkspeelgoed

K O E R S E L M A N

.
door het

enWiterstaat
beste ie

evanverKeer
_ en tof het

van ons land

Het pak wordt gemaakt in
vier modische kleuren
veilig oranje, okergeel.
oli|(groen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kinder-
maten vanal 4 jaar. alle
damesmaten en grote maten
tot en met maat 58/60

Natuurlijk bij:

Wape»- en Sporthandel

Martens
Hetdi docltnfftndl

Zutphenseweg Vorden

1/1 LITER F. 12.45

Slijterij Wijnhandel

SMIT

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

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

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medlor Tel. 0684

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Er kannueenmaal van alles
gebeuren...

Voor relatie te koop gevraagd:

boerderijtje of woonhuis
met flinke tuin

Tevens te koop gevraagd:

kleine bungalow

Aanbiedingen aan

G. J. HAARING
Hofstraat 17 - Hengelo - Telefoon 05753-1228

Kinderen hebben daar gelukkig nog geen weet van.
Maar u kent als moeder de risiko's wel die we nu
eenmaal allemaal lopen. Zorg er daarom voor dat
uw leven goed verzekerd is. Dan wordt er voor de
kinderen gezorgd, óók als u er eens nier meer mocht
zijn. Kom daarover praten met de mensen van
de Rabobank, dan weet u dat u een goed en
betrouwbaar advies krijgt. Er ligt tevens een
brochure U & Uw leven voor u klaar.

/ Met een praktische \

PROEFPOLIS
is uw leven voor f 1O,-

'n maand verzekerd voor

x f5OOOO- /
(deze regeling geldt t/m 31 december 1977)

Het afsluiten van een levensverzekering is een
belangrijke zaak. Dat kost overleg en tijd. Sluit
daarom een Praktische Proefpolis af voor een
maand. Dat is een kwestie van even een drietal
gezondheidsvragen beantwoorden. Van deze
Proefpolis kan iedereen gebruik maken tussen de
18 en 40 jaar. Terwijl we dan samen overleggen wat
voor u de beste levensverzekering is, bent u alvast
verzekerd. En dat is een hele geruststelling.

Rabobank R3

Bij de Warme Bakker
komt u er achter

waf vers brood eigenlijk is l

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

qekj en goede raad

8648

Van poolcirkel tot evenaar

NUTSAVOND
op donderdag 10 november zal
de bekende natuurfotograaf
F. Hazelhof aan de hand van
dia's een lezing houden
onder de titel
"van poolcirkel tot evenaar".

plaats: Hotel Bloemendaal
aanvang: 8 uur
toegang: vrij

In onze

moderne oven
bakken wij dagelijks

ouderwets lekker
en gezond brood

Neemt u maar eens de proef op de som!

Warme bakker

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

Weekend-reklame:

Speculaas popjes
Dik speculaas

Voor onze receptie vragen wij een

telefoniste/typiste
(bij voorkeur met typediploma)

Het gaat om de volgende werkzaamheden:
- het ontvangen van bezoekers
- het doorverbinden van telefoon-

gesprekken.
- het typen van offertes en korres-

pondentie van het installatiebu-
reau.

Voor nadere inlichtingen kunt u ons bellen en
vragen naar de heer Ketteferfj.

Installatietechniek

Vorden. Tel. 05752-1546

SINT NICOLAAS AKTIE
Vordense
Winkeliers Vereniging

Grandioze aktie
start op maandag 14 nov.

Vroeg kopen betekent vroeg meedoen,
dus veel meer kans op een prijs!

»

Eerste trekkingsavond
vrijdag 18 november

Ook dit jaar zet Vorden de joker weer in dus kans op

dubbele prijs

Totaal f 10.000 aan prijzen



Uit onze slijterij •

jonge jenever
Geens fiter

Jonge jenever
Bob fiter

BOLS LIKEUREN
Diversesmak

Van 1150

JAGERMEISTER

^SN^NEVER

HAZELNOOTSTAM

Nu voor
SLAGROOMTAART

8 persoons. •••''[^^^^

UIT ONZE KAASBOETIEK

JONG BELEGEN KAAS Bij aankoop van 500 gram

elke 2e 500 gram voor "81

BRIE VAN DE MAT
100 gram van 165 voor

BOURSIN KNOFLOOK OF PEPER
150 gram van 296 voor

•MH
uit onze broodboetiek

139WIT-KNIP OF ROND
800 gram

APPEL ROZIJNEN STOET
van 260 voor

TIP TOP TIENERS
zake 10 stuks

239

109

Extra groente reklame
Maandag
UIEN ^
Bkilo l
ANDIJVIE
11/2 kilo
Dinsdag
HUTSPOT
500 gram

BANANEN
Kilo

Woensdag
RODE KOOL
500 gram
SLA
2 kroppen

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Bennie en Annet Horsting
Maakt owluu bekent dat zee
urn 4 uur met un dearntjen
buntvewend.
Op de 5e van de slachmoand
zag ze ut leavenslich,
51 cm was ze lang en
6 pond was ut gewich.
eur name

Theodora Berendina
nuumt wi'j hier an 't end
Wi'j nuumt eur

Thea
Staringstraote 4, Vorden

Langs deze weg betuigen wij
onze hartelijke dank voor het
medeleven en belangstelling,
die wij hebben mogen ont-
vangen, bij het overlijden en
ter aarde bestellen, van onze
lieve vrouw, moeder en oma
Wilhelmina Antonia Maria

Koers-Gwritsen
Uit aller naam:
f a m. W. Koers
Ruurloseweg 56, Kranenburg,
Vorden.

AFWEZIG
N.J.Edens

Tandarts
Vrijdag 11 november.
Voor spoedgevallen: t.a.
W. F. Haccou, Prins Bern-
hardweg3. Tel. 1908.
spr. uur van 9-9.30 uur

Te koop: eetaardappelen
Irene en Noordelingen
H. Broyl, Rietgerweg 5,
Warken.

wilt u de tuin een winterbeurt
geven en bollen erin, zegt het
dan even op Brinkerhof 45,
Vorden.

Natrlumarme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

de Olde MeuHe
Dorpsstraat O, tel. 1801

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Q.O.C.
Graafschapbode

Sigaremnag. BOERSMA
)orpsstraat - Tel. 1553

rG.H.Sterringa
van 14 t/m 18 november

AFWEZIG
De praktijk wordt waargeno-
men door Dr. H. H. P. Vane-

Zutphenseweg 58.Tel.
voor patiënten waarvan

de naam begint met de letter
At/m K.
Door Dr. E. J. van Tongeren,
Christinalaan 18, tel. 1678
voor patiënten waarvan de
naam begint met letter L t/m
Z.
Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bfl

DROQISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Nog te koop: Prima eetaard-
appelen Parel, Surprise en
Woudster. A. Hissink, Heijen-
daalseweg 3, Vorden.
Telefoon 1778.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

LET OP: NIEUW

kom ook even bij Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

OPEN HAARD BLOKKEN
Brandeplm. 2!/2 uur.

f 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

GERHARD TEN HAVE
en
JOSJE VAN HOUTE

gaan trouwen op vrijdag 11 november
a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Warnsveld.

Kerkelijke inzegening om 14.45 uur
door Ds. H. Y. Talens in de Ned.
Herv. Kerk te Warnsveld.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 - 17.30 in „Het
Wapen van Vorden" (zaal Smit) te Vorden.

Toekomstig adi Frederikseplein 114, Warnsveld.

ROBBY WOLSINK
en
MARIAN VAN DEN BROEK

geven u mede namens wederzijdse
ouders kennis van het voornemen om
op donderdag 17 november 1977 in het
huwelijk te treden.

De voltrekking zal plaats vinden 's mid-
dags om 14.00 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening om 14.45 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer Ds. Krajenbrink.

Toekomstig adres: Ruys de Beerenbrouckstraat 65,
Zutphen.

Op 14 november a.s. hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

D. Vruggink en
H. W. Vruggink-Groot Enzerink

Wij hopen dit te vieren op zaterdag 19
november a.s.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Eykelkamp,
Ruurloseweg 114, Medler-Vorden.

Vorden, november 1977
Almenseweg 19

In plaats van kaarten

Zaterdag 19 november hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40 jarig huwelijk te vieren.

J. W. Hein Kranenbarg
R. Klein Kranenbarg-Hietbrink

Gelegenheid tot feliqAp vanaf 19.30 in Bodega
't Pantoffeltje, DorpsSat 34, Vorden.

Vorden, november 1977
Kerkstraat 9

Op zaterdag 12 november hoopt

W. STEENBLIK

D.V. zijn 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot
21.00 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat,
Hengelo (Gld.)

Vorden, Nieuwenhuisweg 4.

Allen die door een handdruk kaarten bloemen of
geschenken 3 november voor ons een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, in het bijzonder Direktie en
Bestuur van de Vordense Zuivelfabriek voor de aan-
geboden receptie, onze hartelijke dank.

FAM. OTTO EGGINK

Almenseweg 8, Vorden

Door dit bericht willen wij u hartelijk danken voor
uw belangstelling, getoond bij ons 25-jarig dierenart-
senjubileum.
Met u allen heeft u deze dag voor ons tot een groot
feest gemaakt.

Vriendelijk groetend,
J. Wechgelaer
H. E. Wechgelaer-Boerema

Vorden, oktober 1977

Heden ging in volle Vrede van ons heen, onze lieve
zuster, behuwd zuster en tante

JACOBA CORNELIA NIPIUS
weduwe van H. J. B. van Zeist

in de ouderdom van 79 jaar.

Vorden, Chr. Nipius
E. C. Nipius

Eefde, P. C. Nipius
C. V. V. Nipius-van Enk

Vorden, C. L. Nipius-Egbers
Nichten en neven

vorden, l november 1977
Molenweg 10

Op verzoek van de overledene heeft de teraardebestel-
ling te Wenum (gem. Apeldoorn) in alle stilte plaats-
gevonden.

Smederij Barendsen even dicht
donderdag 10 november zal Smederij Barendsen aan
de Zutphenseweg 15 enkele dagen gesloten zijn. Het
bedrijf wordt, zoals bekend, dinsdag de 15de feeste-
lijk geopend, waarna ook de smederij weer in bedrijf
zal zijn.

FEESTAVONDEN
Openbare Lagere School Dorp

Op donderdag 17 en vrijdag 18 no-
vember a.s.
Aanvang half acht in het Jeugd-

centrum.

Opgevoerd worden:
T toneelstukje
ROVERS EN JUWELEN

EN DE MUSICAL
Da tijdmachine van prof. Knap

Entreeprijs f 2,50 p.p.
Voor zover u geen bericht hebt gehad: kaarten
zijn ook verkrijgbaar aan school en aan de zaal.

Su bot ie a avonden:
Dinsdag 15 november en zaterdag
19 november om 19.30 uur in
"de Voorde" o.a.

W

Voor de

Vordense bejaardenkring
en tevens voor ouderen: donder
dagmiddag om 14.15 uur in de zaal
van ,,De Wheme"

U bent er hartelijk welkom l
Leest u ook de berichten onder "Nieuws van de
Kerken".

Denkt u aan da

bazar in "de Wehme"
op

woensdag
16 november a.s.

van half drie tot negen uur n.m.

Welfare Rode Kruis af d. Vorden

Het adres voor

SPEEL GOED

KOERSELMAIM

In verband met SLUITING van onze
winkel, Lindeseweg 23, Linde, Vorden
op 26 november a.s. geven wij

Korting
op de gehele voorraad
levensmiddelen.

wees er als de kippen bij tot
en met zaterdag 12 november
kunt u nog profiteren.

Van Asselt
Levensmiddelen
Lindeseweg 23, Vorden

Weekend-reklame

speculaasrondjes
per 8 verpakt

Banketbakkerij

J. Wiekart
Burg. Galloestraat - Vorden - Tel. 1750



TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

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

bodeaa

Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

Staat uw huis al met
foto in het landeiyk
magazine van
Elsevier
„WOONGAABD"?

Dat Is mogelijk vla
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wfl
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huls vla onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlljst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

De grote matenspecialist
Confectiebedryf

is het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.
Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd
Schilderijen

Ouderwetse
KEULSE
INMAAKPOTTEN
(ook te gebruiken als
bloembakken)

HOLTSLAG
Spoorstraat 28, Ruurlo

Te koop wegens aanschaf
C.V. 3gashaardenz.g.a.n.è
f250,* per stuk.
Horlogerie Hetzel
Borculoseweg 3-5, Ruurlo
Tel. 05735-1203.

Uitknippen

Te huur: prachtige 5 dec.
kleding. Tel. 05750-21320.
Na 19.00 uur.

Net kosthuis gevraagd voor
Technisch tekenaar van
's maandags 's avonds t/m
vrijdag 's morgens.
Scharnickel, Tel. 05752-
2244 (tussen 8.00-16.30 uur)

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, In alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten In schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wij de
gehele week geopend.

Llforama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

UITNODIGING
Bezoekt de C.V. zelf-
bouw instruktie avond
welke wij voor u houden op:
Dinsdag 15 november en donderdag 17 novem-
ber a.s. in de zaal van Café Eykelkamp, Ruurlo-
seweg 114, Medler bij Vorden. Aanvang half
acht. Gratis koffie.
U bent van harte welkom,
(parkeerruimte aanwezig)

Zelf C.V. aanleggen,
Moeilijk? Neen!

* Wij tonen en verklaren u letterlijk alles.
* Onze naam staat borg voor: Technische adviezen,
begeleiding en eindcontrole, bruikleengereedschap,
werktekening. Garantie, eigen service en onderdelen
voorziening. Warmte berekeningen op maat.
Opgave:i.v.m. instruktiemateriaal, tel 05750-18661.

* Dames kom gerust mee, de keuze van een c. v. is
ook bij het modellen en kleuren kiezen vaak vrou-
wenwerk.

Ook alle informatie over:
Brink luchtverwarming
Vloerverwarming
Warmwaterapparatuur
D.H.Z. sanitair

Zelf maak Service
Slindewaterstraat 26, Zutphen
Tel 05750-18661

Vraag onze dokumentatiemap
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Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:
TOYOTA Crown 2000 1977
TOYOTA Corina 1600 de Luxe 1976
TOYOTA Corolla 1200 Economie 1976
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN Cherry 100 a de Luxe 1976
FL\T 125 Special 1971
VOLKSWAGEN Passat ... 1974
CITROEN 2CV4 1973
OPEL KADETT 7000 km 1977
SIMCA 1100 Spec. 4-deurs 2 stuks ... 1975
DATSUN 1200 1973
FIAT 127 1973
PEUGEOT 304 S 1973

OFF. TOYOTA-DEALER

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOÏA TÜYÖTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Voor een uitgebreid assortiment
kinderkleding natuurlijk naar

RUURLO

Deze week speciale aanbiedingen in JOPPERS en
NYLONJACKETS. Modieuze pantalons in cord-
tinneroys-denim (ook zwart)
Knickerbockers in de maten 1 16 t/m 146

Bal voor
Gehuwden en verloofden

Zaal „De Luifel"

Zaterdag 26 november a.s.

Orkest „DE MOODCHERS"
Reservering moge/ijk

Uitspanning

„DE HEIKAMP"
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo

Fiat 127 1972, 1973, I974, 1975
Fiat 128 1972
Fiat1282x 1973
Fiat 128 cl Luxe lichtgroen 50.000 km 1976
Fiat 133 groen 1975
Fiat 850speciaal 1971 f900,-
Citroën 2 CV. 61973 f 1500,-
Simca 1501 speciaal, laken bekleding en
trekhaak f 600,-

Fiat 127 speciaal 3 deurs 1976 1975
Fiat 127 2 deurs speciaal metallic 8000 km 1977

1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

autoccasion

Autobedrijf
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426

(tinnen

H

\
FORTEX

jv- *P. *3B*paw»

Kostuum
met leer
Sportief kostuum in Zuiver

Scheerwol. Met leerapplikaties
en leren knopen.

f359,-
Fortex - Salektieve Groep

van Mode-adviseurs

H ENGELO(GLD)TEL.Ó5753 -1461

DANSEN
13 NOVEMBER

LOTUS LAND
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Jeugdige mantels
Vanaf

Klassieke mantels
Vanaf .

135,-

150,-

MODECENTRUM

Mantels in ruitjes en tweeds
Vanaf 235,-

Coats - joppers - bont en
imitatie bont in diverse modellen

Vrijdags koopavond

MUDECENTRUM
VORDEN-TEL (057'

RUURLO

uw sleutel klaar
terwijl u wacht-service

barendsen
ZUTPHENSEWEG 15- TEL. 05752-1261

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,

banken, vij^prs.
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroostert,
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Stenen
zeer veel soorten

uit voorraad

leverbaar

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij.
dags tot 21.00 uur, zaterdags van
9.00 tot 16.00 uur

-VORDEN
holtslag ruurlo

bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735 2000'



Donderdag 10 november 1977
39e Jaargang nr. 86 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDERT
Bi1) ons in d'n Achterhoek.
Willem Takking had 't slim te pakken. Hee krop oaver de grond van
de piene in 't lief. Al wel vaker hadde las van zien mage ehad maor
zo arg now nog nooit. Daor zol wel niks anders opzitt'n as 'n dokter
d'r bi'j te haaln. Dat was dan wel jammer geld von zien vrouw Trui,
maor zo kon 't ok neet langer.

't Gebeurn spölt zich zo'n zestug jaor trugge af, tillefoon of auto's
wazzen in dizze streken nog haos neet bekend en zeker neet an de
rand van de heie waor de Tanking's wonnen. Daorumme wodd'n de
buurman evraogd og den effen nao darp wol gaon en haaln 'n dokter
op. De naobersplich spöll'n in die dage nog un rolle van belang. De
dokter, die van de buurman uütgebreid had te heurn ekregen hoo
slim Tanking d'r wel an too was, dei zien beste um zo gauw
meugeluk bi'j 'n zieken te komrn'n.

Too hee binnen kwam lei Tanking opevooln onder te taofel te rearn.
't Was met um 't leste half uur nog beroerder ewodd'n. "I'j zölt toch
onder die taofel hen motten kommen, a'k teminste kieken motte wat
ow mekeert, op de taofel liekt mien un heel wat bottere plaatse",
begon de dokter. Naodat Tanking op de taofel was etranspeteerd,
wier met 't onderzuuken un anvang emaakt. De dokter drukk'n um
op de boek en beluustern um van alle kanten, maor kon d'r gin wies
uut wodd'n.

" 'k Zal um los motten snien um te zien wat e an de mage hef. Maak
maor effen kokkend water en graag wat gruune zeepe um de hande
te wassen", 'n Ketier later begon e an zien wark. Met vaste hand
maken e un grote glippe in Tanking's, oaveruggens zeer taoie, vel.
Zo groot, dat e de mage d'r uut kon haaln um den better te bekieken.
Zo op 't eerste gezichte was t'r ok nog neet volle vekeerds an te
ontdekken. "Effen mien loep uut de tasse kriegen, dan kan'k ut
better zien". Onderwiel lei e de mage naost 'n zieken an de kante op
de taofel. En dat leste had e noe net neet motten doen. Want Hektor,
un groot kalf van un herdershond, had al effen met volle belang-
stelling achter un stoel zitt'n kieken. Den zag opens zien kans
schone. Hap, en weg was de mage. Vrouw Tanking grep nog nao de
hond maor de hond schot t'r met nao de deale.

"Den 's weg", zei 'n dokter met un bedonderd gezichte. "Wat noe",
mien man kan toch neet zonder mage leaven", jammern Trui.
"Weas maor bli'j dat e de boek nog hef, aders zoll'n um de earpels
zo in de bokse rolln" menen buurman, den op zien meniere alles van
de luchtugge kante zaog. "Kalm maor mensen, 'k gleuve da'k nog
wel wat wette", begon 'n dokter nao zien eerste schrik." In huus
he'k nog un sikkemage op sterk water staon. At 'n buurman den
effen op zol willen haaln, bu'w d'r zo klaor met".

De buurman was nargens te beroerd veur en met un goed half uur
was e d'r al weer. 't Inzetten had niks te beduun, un kleermaker kon
d'r nog un puntjen an zuuken, zo'n mooien naod had Tanking. De
maagpiene was helemaols weg, un dag of wat roste en Tanking zol
'n olden wel weer wean.
Veertien dage later kwam de dokter weer. "En, hoe geet 't met
Tanking?" vroog e an de vrouw. "Oh, wel goed, allene hef e van-
margen de berm naost 't huus kaal evretten". "Oh, dat volt nog
met", zei 'n dokter, "ik wazze bange dat e hele dage beeeh zol
rearn".

H. Leestman

Usvereniging Vordens
Vorden tevreden Mannenkoor
over gemeentelijk
subsidiebeleid
Tijdens de jaarvergadering van de
ijsvereniging "Vorden" deelde de
voorzitter M.Groen mede dat het
bestuur uitermate tevreden is over
het door de gemeente gevoerde sub-
sidiebeleid. "Vooral wanneer er geen
ijs is, is de subsidie dubbel welkom",
aldus redeneerde de heer Groen.

Sekretaris J.F.Geerken maakte be-
kend dat er op de ijsbaan een stalen
lichtmast is geplaatst met halogeen
lampen van 1000 Watt. Het afgelo-
pen winterseizoen werd er geen
gebruik gemaakt van de ijsbaan.
"Vooral voor de jeugd hopen wij dat
er nu eidelijk weer eens geschaatst
kan worden", aldus sprak de heer
Geerken.

Penningmeester A. Schipper maakte
bekend dat er door de investeringen
van de lichtmast, de nieuwe pomp,
het onderhoud kantine, danig aan
het saldo is getrokken.

Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende heren J.F. Geerken, B.
Maalderink en A.J. Zeevalking bij
akklamatie herkozen. Medegedeeld
werd dat de baan op l december
onder water zal worden gezet. De
leden die vorig jaar kaarten hebben
afgehaald, kunnen dit jaar op deze
kaarten zonder betaling weer rijden.
Ledenkaarten kunnen op 3 decem-
ber op de ijsbaan worden afgehaald.
De contributie zal voor het komende
jaar ongewijzigd blijven. De entree-
kaarten zullen worden verhoogd

Namens^te scholen bracht de heer
Zeevalk^f het bestuur van de ijs-
vereniging dank voor het feit dat de
schoolkinderen voor de middag van
de baan gebruik mogen maken.

Het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert
Nijhof heeft zondag j.l. deelgenomen
aan een internationaal zangcon-
cours te Nijmegen, georganiseerd
door het U.N.D.K. Pleiade.
Door het koor werden gezongen:
,,Ecce quomodo moritur" van Al-
phons Diepenbrock en „Magnificat"
van P.J. Jos Vranken. In de supri-
eure afdeling behaalde Vordens
Mannenkoor hiermede een forse
eerste prijs. Bij de prijsuitreiking
werd door de voorzitter van de jury
opgemerkt dat „Ecce quomodo mo-
ritur" een uiterst zware opgave is en
hij sprak er zijn bewondering over
uit dat het koor dit werk heeft
(wat eigenlijk een beroepskoor is)
aangedurft. In De Gelderlander van
maandag j.l. kom men lezen: „Het
Vordens Mannenkoor uit Vorden
was zonder meer het beste mannen-
koor. In het uitzonderlijk moeilijke
werk „Ecce quomodo" van Diepen-
broek was het de hechte samenzang
die de jury deed besluiten ook dit
koor in de bloementjes te zetten".

vHet behaalde succes geeft het Vor-
dens Mannenkoor veel voldoening,
omdat hierbij is gebleken dat de
nieuwste aanwinst van leden zich
voortreffelijk en snel heeft aange-
past om te komen tot een homogene
kwaliteit van het koor.

Vogeltentoonstel-
ling "Ons
genoegen".
De vogelvereniging "Ons genoegen
'68" organiseert zaterdag 19 en
zondag 20 november weer haar
jaarlijkse tentoonstelling in het
jeugdcentrum.

Ook dit jaar is er weeigten groot
aantal vogels te zien. Mr bestuur
hoopt dat velen de weg naar het
jeugdcentrum zullen weten te
vinden.

Gemeenten ieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrij-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Ondanks alle verhuisdrukte is er toch
nog enig gemeentenieuws uit de bus
gerold, en wel over de volgende
onderwerpen:
1. Het nieuwe gemeentehuis.
2. Het "stil alarm" van de brandweer.

Ad 1. Het nieuwe gemeentehuis.
Als u dit leest is het gemeentehuis al
verhuisd naar kasteel Vorden en naar
het erbij gelegen koetshuis, waarin de
afdeling gemeentewerken is
ondergebracht.
Zoals vorige week reeds is vermeld, is de
toegangsweg nog niet geheel in orde. Er
wordt hard aan gewerkt en als het weer
meezit is de weg begin volgende week
klaar. Het parkeerterrein, de Rotonde
op het voorplein tussen de gracht en de
Vordense Beek, en de toegangspaden
naar het koetshuis krijgen daarna de
volle aandacht.
Hetkasteel is voor bezoekers
toegankelijk vanaf de Horsterkamp.
Een tijdelijke beperkte,
parkeermogelijkheid is aangewezen
terzijde van de toegangsweg.
De elektrische verlichting langs de
toegangsweg zal ook nog enige tijd op
zich laten wachten. De soort lampen,
die daarvoor zijn gekozen, zijn pas op
langere termijn leverbaar.

In verband daarmee blijft voor-
lopig de brievenbus aan het oude
gemeentehuis gehandhaafd.
U kunt daarin uw brieven enz.
voor het gemeentehuis blijven
posten tot nadere mededeling.

Wij hopen u op de hoogte te houden
van de verdere gang van zaken en
vragen uw medewerking en begrip voor
de onvermijdelijke onvolkomenheden
die het gevolg zijn van de verhuizing.

Ad 2. Hoe werkt het "stil alarm" van de
brandweer nu eigenlijk?
Velen van u hebben zich afgevraagd hoe
het stil alarm van de bf5ri3weer werkt

nu dit na 16 september j.l. in gebruik is
genomen en de brandweer niet meer
wordt gealarmeerd door middel van de
sirene. Hierna volgend zullen wij
trachten te vertellen hoe dit systeem
werkt dat bij de laatste brand in de silo
op het medler zijn goede diensten reeds
heeft bewezen.

de brand wordt nu gemeld door het
draaien van tel. nr. 05700-16633. U bent
dan verbonden met de
brandweerkazerne in Deventer waar ge-
specialiseerde telefonisten dag en nacht
met 2 man telefoon-wacht hebben.
Op deze centrale (centraal post Deven-
ter) gaat dan de bel rinkelen van het
speciale telefoontoestel van de brand-
weer Vorden. De centralist meldt zich
dan ook met "brandweer Vorden".

Mocht dit telefoonnummer onverhoopt
niet bereikbaar zijn, dan kunt u bellen:
05700-13333.
U krijgt dan dezelfde centralist aan de
lijn. Hij zal zich dan echter melden met
"brandweer Deventer". Na uw
brandmelding zal de centralist vragen
naam en adres rustig te herhalen.

Maakt u zich over deze lange procedure
niet ongerust want tijdens uw melding
heeft hij al op (3) knoppen gedrukt die
de vordense brandweer alarmeren. (De
drie knoppen zijn voor de drie groepen
waarin het vordense
brandweerpersoneel is verdeeld,
afzonderlijke oproep van deze groepen
is mogelijk, doch meestal zullen allen
tegelijk worden opgeroepen).

Het indrukken van de knoppen geeft
een "piep"-signaal dat, via een speciaal
voor de Vordense brandweer gereser-
veerde telefoonlijn, van Deventer naar
de brandweer-kazerne in Vorden gaat.
Vanaf de Vordense kazerne wordt dit
piep-signaal verder door de lucht
uitgezonden via de mast boven op de
kazerne. Dit piep-signaal wordt dan
ontvangen door de Vordense brand-
weerlieden die allemaal een meidontvan-
ger (door de brandweer zelf "pieper"
genoemd) bij zicty hebben. Zij moeten
zich echter niet verder dan plm. 10 km
van de Vordense brandweerkazerne
bevinden.

Na het uitzenden van het piepsignaal
zegt de centralist in Deventer (via
dezelfde lijn) waar de brand is wat ook
via de piepers door elke brandweerman
wordt gehoord. Terugpraten via de
"piepers" naar Deventer is niet moge-
lijk.
de brandweerlieden hebben zich onder-
tussen ijlings naar de brandweerkazerne
begeven waar zij met 2 auto's, beide
(een tankauto en een manschappen/ge-
reedschap auto) beide voorzien van een
mobilofoon, uitrukken. Om te kontro-
leren of zij goed hebben verstaan waar
de brand is, melden zij zich direkt aan
de centralist in Deventer vanuit de reeds
uitgerukte brandweerauto met de mede-
deling dat zij zijn uitgerukt naar:
dan volgt naam en adres van de brand.
Tegelijk weet Deventer dan dat de
oproep is ontvangen en de brandweer is
uitgerukt.
Deze mobilofoon-verbinding is
draadloos en onderhoudt steeds direkt
kontakt tussen de centralist in Deventer
in de mobilofoons in de auto's.
Wederzijds kan hierdoor worden
gesproken en geluisterd.
Aangekomen op de brandplaats wordt
via de mobilofoon weer aan de centralist
in Deventer gemeld dat de brandplaats
bereikt is.

Op de brandplaats zelf beschikt de
brandweer over 3 portofoons waardoor
draadloos onderling overlegd kan wor-
den tot een max. afstand van l Vi km op
een andere golflengte als de mobilo-
foons en "piepers".
De eerste aanvalsgroep in of bij het
gebouw heeft één portofoon zodat zij
direkt hun mededelingen of vragen
kunnen doen naar de verbindingsman
die bij de tankauto is geposteerd met
een andere portofoon. De derde
portofoon bevindt zich bij de pomp
waar het water vandaan wordt gehaald,
(wat vaak ver weg kan zijn).
Zo u ziet dat op de brandplaats zelf
iedereen aan iedereen mededelingen kan
doen of vragen kan stellen,
de verbindingsman bij de tankauto kan

op zijn beurt de via de portofoon
ontvangen mededelingen of vragen via
de mobilofoon in de auto doorspelen
naar de andere auto of naar de centralist
in Deventer.

Als voorbeeld de laatste brand in de
graansilo aan het Medler:
Bij aankomst bleek de brand boven in
de silo zelf te woeden. Vanuit de tank-
auto is direkt aan de centralist in deven-
ter gevraagd om assistentie van de
ladderwgen uit Zutphen. Ook konden
de brandweermensen boven in de silo
via de portofoon om meer of minder
water vragen, en de juiste lokatie van de
brand doorgeven voor een volgende
aanvalsgroep.
Nu u in grote lijnen weet hoe het stil
alarm met z'n verbindingen bij de
brandweer werkt, kunt u ook begrijpen
dat hierdoor in de komende jaren in re-
gionaal verband een goede samenwer-
king kan worden opgebouwd van
brandweer, ambulance, politie enz. in
en tussen de verschillende plaatsen van
de regio.

Mochten er na het vorenstaande nog
vragen overblijven, dan willen wij die
graag beantwoorden, hetzij persoonlijk,
hetzij in deze rubriek indien de vragen
van meer algemene aard zijn.
Berichten kunt u zenden aan het
gemeentehuis, afdeling voorlichting.

Waterpolo

Dames van Vorden winnen met 2-1

De dames van Vorden hebben zater-
dagavond in de thuiswedsrtijd tegen
Polar Bears uit Ede de overwinning
niet cadeau gekregen. In de beide
eerste periodes ging de strijd gelijk
op al had Vorden pech dat Hermien
Tiessink en Mariet Doornink tegen
de respektievelijk de paal en de lat
schoten. In de derde periode werd
een fout in de Vordense defensie
goed door de dames uit Ede afge-
straft 0-1.

De vierde periode was nauwelijks
begonnen of de balans werd door
Mariet Doornink in evenwicht ge-
bracht. Vorden bleef na dit doelpunt
goed doorgaan en het was opnieuw
Mariet Doornink die scoorde 2-1. Dit
was tevens de eindstand.

Prins Frans de Eerste

neemt afscheid van

De Deurdreajers

Als aanstaande zaterdagavond 12 november 1977 de prinsenkapel
om 23.11 uur precies stopt met de muziek, dan is het tijdstip
aangebroken dat Prins Frans de Eerste, President Paul, Tanzmari-
kes en Raad van Elf uit hun funktie worden ontheven. Zij hebben
dan gezamenlijk gezorgd voor de presentatie van de Deurdreajers
in het afgelopen jaar. Op waarlijk grootse wijze heeft Prins Frans
de Eerste met zijn gevolg geregeerd over het Deurdreajersrijk.
kDe problematiek van een kabinetscrisis kent men bij de
Deurdreajers niet. Daar immers kent men alleen de slogan: NIET
NÖLN, MOAR DEURDREAJEN.

Nog een avond wil Prins Frans de Eerste met zijn Deurdreajes in
residentie Schoenaker een grandioos feest houden. Nog een
avond zal Prins Frans de Eerste zeggen: De beuk d'r in. Alle
rasechte Deurdreajers worden door Prins Frans de Eerste en zijn
gevolg opgeroepen om zaterdagavond 20.00 uur in residentie
Schoenaker te zijn; de Prinsenkapel zal zeker voor de juiste
stemming weten te zorgen.

Bibliotheek-
galerie
Momenteel is in de bibliotheek-
galerie de expositie „Grafiek, daar
kun je je druk voor maken!" te
bezichtigen. Deze tentoonstelling
laat de bezoekers zien hoe b.v. een
prent of plaat tot stand komt.
Wat gaat vooraf aan de totstand-
koming van een ets, welke hande-
lingen verricht men voordat een
hout- of linoleumsnede klaar is?
Welke methoden zijn er; hoe kan
men aan het eindprodukt herkennen
welke techniek gebruikt is? Dit alles
wordt door middel van begeleidende
tekst, het tonen van te gebruiken ge-
reedschap plus uiteraard het uitein-
delijke produkt uiteengezet. Stap
voor stap wordt inzicht gegeven in
de verschillende drukmethoden -
hoogdruk, diepdruk, vlakdruk.
De samenstellers van de expositie,
Marie de Haas, Frans Hesselink en
Jan Rozeboom willen voor de geïnte-
resseerden graag een demonstratie
geven. De data hiervan zijn: woens-
dagmiddag 16 november vrijdag-
avond 25 november.
Elke belangstellende is hierbij wel-
kom.tot en met 2 dec. a.s.

Jeugdkollekte
Jantje Beton
De invorden gehouden collekte van
het nationaal jeugdfonds (Jantje
Beton) heeft in totaal ƒ 1786,20
opgebracht.

Vorden verliest
thuis met 2-4 van
AD (Aalten).
Een in de tweede helft onherkenbaar
AD heeft Vorden op eigen veld een
verdiende 2-4 nederlaag toegedacht.
Onherkenbaar omdat de geelzwar-
ten in de eerste 45 minuten regel-
recht op een overwinning leken af te
stevenen. Maar zoals de laatste wed-
strijden al verschillende malen is ge-
bleken ging de Vordense defensie na
de thee flink de mist in, omdat AD de
Vordenaren dikwijls onder druk zet-
te.

Na tien minuten spelen nam de thuis-
club een 1-0 voorsprong toen Heer-
sink na een goed genomen corner
van Hans Oosterink scoorde. Na dit
doelpunt bleef Vorden het beste van
het spel houden. Vijf minuten voor de
rust kwam de kentering. Op links
speelde Karel Koelman zich keurig
vrij, waana Tietse Dijkstra van dicht-
bij kon scoren 1-1.

In de tweede helft beging Wentink
op de rand van het strafschopgebied
een overtreding. De toegekende vrije
schop werd fraai door Bennie Riet-
berg in een doelpunt omgezet.

Een kwartier later kreeg Vorden op
rechts een vrije schop. De door
Andre te Velthuis genomen bal werd
fraai door Chris Hissink ingekopt 2-2.
Tien minuten voor tijd werd de
Vordense achterhoede op links uit-
gespeeld, waarna Hans Oosterink
als een voleerd keeper de bal (met de
handen) stopte. De penalty werd
door Henny Derksen ingeschoten 2-3.
Dezelfde speler bracht de eindstand
op 2-4.

Uitslagen van 6 nov. 1977 (SEN.)
Vorden-AD 69 24-, Pax 2-Vorden 2
3-2; Vorden 3-Vios B. 3 0-0; DEO
2-Vorden 4 2-0; Vorden 5-AD 4 2-3;
Vorden 6-Erix 2 1-2; Eerb. B. 4-Vor-
den 7 3-2; Socii 4-Vorden 8 0-2.

Programma voor 13 nov. 1977
(senioren)
Witkampers-Vorden; Vorden 2-
Gaanderen. B. 2; Noordijk 3-Vorden
3; Vorden 4-Winterswijk3; Marienv.
2-Vorden 5; Varsseveld 5-Vorden 6;
Vorden 7-Be Quick 6; Vorden 8-Oe-
ken 5

Uitslagen van zaterdag 5 nov. 1977
(junioren)
Vorden Al-Ratti Al 5-1; Vorden
Blskvw b± y±; Vorden B2-Wilh.
SSS B3 4-0; GAz. Nwl. Cl-Vorden
Cl 0-3; Zutphen C2-Vorden C2 0-0;
Vorden C3-Eerb. B. C3 5-3.

Programma voor zaterdag 12 nov.
1977 (junioren)
Vorden Al-Sp. Eefde Al; Erix Bl-
Vorden BI; Wilh. SSS B2-Vorden
B2; Vorden Cl-Eerb. B. Cl; C2 en
C3 vrij.

Volleybal
In de Vordense sportzaal kwamen de
jongens asp. van DASH a en b tegen
elkaar uit. Uitslag 3-0 voor DASH b.
De meisjes asp. d moesten tegen
sportcl. Deventer. De DASH ploeg
verloor met 3-0. De C ploeg van de
meisjes asp. moest tegen DVC in het
veld komen. DASH verloor met 3-0.

Op maandag moesten de jongens
asp. a in de Hanzehal opnieuw in het
veld. Nu tegen Hansa b. Het werd
een nederlaag van 3-0. De meisjes
asp. a van DASH konden het ook niet
bolwerken tegen de meisjesploeg van
Wilhemina. Het tweede herenteam
van DASH, uitkomend in de eerste
klas kwam voor het eerst in de com-
petitie goed op dreef. De uitlag was
2-1 in het voordeel van DASH. Er
werd gespeeld tegen WIK 2. In de
damespromotieklas kwam het eerste
damesteam van DASH uit tegen
ISALA 3 werd door DASH met 3-0
gewonnen. In de tweede klas kwam
het 3e team van DASH (dames) tegen
Bruvoc niet tot volle winst. Het resul-
taat 2-1 voor DASH is bevredigend
voor DASH.

In de sportzaal werden twee wed-
strijden gespeeld tussen DASH ploe-
gen. Deheren ploegen 4 en 5 moesten
tegen elkaar uitkomen in de tweede
klas. Het 5e won met 3-0. In de 3e
klas kwamen dames 5 en o tegen
elkaar uit. Dames 5 wonnen met 3-0.

Interessant was de wedstrijd tegen
Boemerang van het eerste heren-
team in de promotieklas. Uitslag 3-0
voor de DASH ploeg.

programma: donderdag 10 povember
in Twello: meisjes jun. Teugp-Dash
zaterdag 12 november in Olsft dames
beker Boemerang-Dash.
maandag 14 november in Zutphen
meisjes jun. Bruvoc-Dash; meisjft^
asp. Dash c - DVO; heren 2e ld.
Harfsen- Dash 5; dames prom. ld.
Hansa l - Dash 1; heren 2e ld. Dash
3- Voorst 1; dames 2e kl. Dash 3
Valto 2.
maandag 14 november in Vorden
meisjes asp. Dash a- Dash b; dames
3e kl. Dash 5- WIK 2; heren prom. ld.
Dash l- Bruvoc 1.



Boomkwekerij - Tuincentrum

M. G. SPIEGELENBERG B.V.
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1464

heeft voor u uit voorraad leverbaar:
HEIDE - VASTE PLANTEN - BOMEN - VRUCHT-
STRUIKEN - CONIFEREN - HEESTERS - KLIM-
PLANTEN alles in diverse soorten en rechtstreeks
van de kwekerij.

Partikuliere verkoop alleen op vrijdag en zaterdag,

IEDERE KOPER ONTVANGT EEN LEUK
HEESTERTJE KADO

Kom gerust eens kijken.

OPENING
De verbouwing is in volle gang en er wordt
koortsachtig gewerkt om op donderdag 17
november de deuren voor u te openen. Dus
nog even geduld met de aankopen van
speelgoed, huishoudelijke artikelen
geschenkartikelen, radio, T.V.,
koelkasten, wasautomaten, kook
apparatuur, enz. enz.

Voor reparaties en afhalen van butagas kunt u even bellen
of aanbellen.

Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124

Het adres voor

luxe en huishoudelijke
artikelen en
kunstnijverheid

KOERSEIMAN

Zo uit de oven:

lekker bruin gebakken bruinbrood
knappend vers van de warme bakker

haal het bij

't Bakkerswinkeltje
A. G. Schurink
Burg. Gallestraat 22 tel- 1877 Vorden

Specialiteit in reformartikelen.

VERPLEEGINRICHTING

Huize „Het Enzerinck"
In het sousterrain van onze afdeling
„Villa Nuova", Zutphenseweg 73
houden wij op vrijdag 11 november
a.s. van 15.00 tot 21.00 uur weer een

verkoping
van allerlei door onze bewoners
vervaardigde artikelen.

Gaarne nodigen wij u uit voor een
bezoek aan dit altjjd weer gezellige
evenement.

Met uw belangstelling stemt u onze
bewoners blij en geeft u steun aan
onze medewerkenden bij hun soms
moeilijke taak.

De direktie

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!
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KARNAVALSVERENIGING

De Deurdreajers
Zaterdag 12 november afscheidsavond

Prins Frans de eerste

en zijn gevolg
in residentie zaal Schoenaker

Aanvang 20.00 uur m.m.v.

DE FLAMINGO'S

Leden kunnen tevens hun kontributie voldoen.
Entree f5,-- Vervoer na afloop f 2,50

dagen
verbouwingsopruimmg

Profiteer nu nog

WULLINK
Vooraan in schoenmode

/eest Wj barendsenl dat betekent:
voor deel voor u als

't Is feest bij Barendsen! Omdat we 175 jaar bestaan en dat is geen kleinigheid. En omdat op
woensdag 16 november onze nieuwe zaak voor de verkoop open gaat, waardoor onze twee winkels
nu onder één dak zijn samengebracht. Met een nog uitgebreider kollektie huishoudelijke en luxe
artikelen. En elektrische apparaten, gereedschappen, bouwbeslag en ijzerwaren. Plus een pracht
sortering tuinartikelen en een nieuwe sleutelafdeling. Daarom is 't ook feest voor onze klanten.
Vanaf woensdag 16 november om 9 uur start de verkoop. Met tientallen aanbiedingen en heel
bijzondere koopjes, 't Is de moeite waard onvbij Barendsen in Vorden te gaan kijken. U bent van
harte welkom!

i EEN MOKKENREK

Kompleet met een serie
van zes leuke mokken,
die een sieraad zijn
voor uw keuken. En lek-
ker om uit te drinken.
Normaal zijn ze veel
duurder, maar nu kosten
ze slechts ƒ 14,50

2 PORSELEINEN
KOP EN SCHOTEL

't Kan natuurlijk niet
voor zo'n prijs, maar
het is ook maar eens in
de 175 jaar, dat u zo'n
buitenkans kunt benut-
ten. Mooi dessin - toch
maar ƒ1,95

3HOUTEN SLABAK
MET BESTEK

wie de kwaliteit bekijkt
van deze set snapt niet
hoe het kan voor zo'n
prijs. Hoeft ook niet,
zolang de voorraad
strekt is 't fijn profite-
ren - samen voor
slechts ƒ 12,50

^HOUTEN BORDEN

Was u al lang van plan
ze eens aan te schaffen:
die gezellige houten
borden voor smakelijke
hapjes of vleesgerech-
ten? Dan is hier uw
kans: Barendsen vraagt

l

er per stuk de feestprijs
voor van maar ƒ 4,95

J GLAZEN ASBAK
Je moet hem zien om te
ontdekken hoe aantrek-
kelijk hij is geprijsd.
Toch zult u er vele
jaren plezier van
hebben, want hij kan
best tegen een stoot je.
De niet-te-geloven-
prijs is ƒ 2,25

MOULINEX
GROENTEN-
WASSER

Handige keukenhulp,
die Moulinex. Bekend
van de televisie en nu in
ons eigen Vorden te
koop voor deze prijs:

ƒ6,95

7 BANKSCHROEF
NAAR MAAT

We kochten van een
bekende fabriek een
flinke voorraad bank-
schroeven in 3 maten.
Om bij de opening van
onze nieuwe zaak extra
royaal te kunnen zijn
met de prijs, gaat u
maar na: de 75 mm
spanbreedte kost
ƒ27,50, de 90 mm:
ƒ 34,50 en de 110 mm:
ƒ 39,90. Vanaf ƒ 27,50

8 GEREEDSCHAPS-
KIST

Toch eigenlijk de mooi-
ste manier om uw ge-
reedschap in te bewa-
ren: zo'n metalen
gereedschapskist. Een
fantastisch kado van de
Sint, zeker met zo'n

prijs. De 53 cm lange -
driedelige kist kost
maar ƒ 23,75. de vijf-
delige uitvoering is even
lang en kost ƒ 26,50-

vanaf ƒ 23,75

9 HANDIGE
LOOPLAMP

alstublieft: zo'n boffer
komt niet zo vaak voor.
Een looplamp om over-
al licht te kunnen krij-
gen, waar dat nodig is,
met vijf meter snoer en
natuurlijk Kema-keur.

Prijs slechts ƒ 13,50

10 DQPSLEUTEL
SET 9 DELIG

Geen goedkope uitvoe-
ring, maar ijzersterke
dopsleutels voor ieder,

• die graag sleutelt of
knutselt. Voor één keer
voor een prijs van

ƒ34,75

* Voor alle aanbiedin-
gen hebben we - in
overleg met sint Nico-
laas - royaal ingekocht,
we kunnen echter niet
voor alle artikelen de
zekerheid geven dat ze

tot 5 dec. a.s. nog voor
radig zijn. wie vlug
komt heeft daarom
meer zekerheid.

BOORMACHINE-
AANBIEDINGEN
Q)p het gebied van
boormachines heb-
ben we een overvloe-
dige keus en veel aan-
biedingen in bekende
merken als AEG,
Black en Decker, Me-
tabo en skil.

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1261
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Een druïde van belang rond om het kasteel Nationale Aktie
het Wereld

Natuur Fonds
t/m 25 november

in
Kasteel Vorden

Foto Hans Temmink

^^p

De verhuizing is bijna rond.

Hedenmiddag ging het eerste
paartje in ondertrouw

mej. Schurinken
de heer B. Harmsent

lieten zich
ten ka stel e inschrijven.

Winteractiviteiten
van touwtrekver.
Vorden.
Jaarvergadering druk bezocht

De touwtrekvereniging Vorden zal
in het komende winterseizoen een
groot aantal activiteiten ontwikkelen
om de belangstelling in de touwtrek-
sport en de vereniging ook in de zo-
genaamde "rustperiode" levendig te
houden. Op de in het clubhuis van
TTV Vorden in het Medler gehou-
den najaarsvergadering, die door
prilfchtisch alle 40 leden werd bij-
gewoond, werd het winterprogram-
ma onder de loupe genomen.

Voorzitter Jan Knoef was verheugd
over de grote belangstelling, waaruit
de goede geest in de vereniging
blijkt. Hij wees voorts op het fraaie
succes van de Jeugdploeg van Vor-
den die in de A-klasse kampioen
werd van de zomercompetitie van de
NTB 1977, Hij feliciteerde eveneens
hun trainer de heer Dijkman met dit
succes Hij memoreerde voorts de
goede prestaties van de teams in de
560 en 640 kg. klasse.

Hierna volgde de bespreking van het
winterprogramma. Traditioneel zal
deze winter weer de boerenkool-
avond worden gehouden met leden
en hun huisgenoten. In de wei van
de heer D. Nijenhuis zal men

zondagmorgens voetbalwedstrijden
organiseren. Elke dinsdagavond
wordt er een ontspanningsavond
gehouden. Een en ander onder
leiding van de heren W. Neerlaar en
G. Klein Brinke. In het voorjaar
komt er weer en toneelavond voor de
leveranciers van oudpapier.

n de vacature als secretaris ont-
«taan wegens bedanken van de heer
\\. Pelgrum werd de heer H. Groot
loessink gekozen. De heer Barink
b "acht nog een verslag van de laatst
gehouden vergadering, terwijl de
hrren R. Ruiterkamp en G. Eggink
een rapport uitbrachten namens de
ka scommissie.

Tr lining

De heer J. KNoef stelde zich niet
mee r als trainer beschikbaar. De
geh ;le training, zowel junioren als
de .enioren zal nu door de heer
Dijkman worden verzorgd. Deze
worc t gehouden op dinsdag en
vrijd igavbnds van 7-8 junioren en
8-10 ;enioren.

De verbouwing en uitbreiding van
het cl ibhuis is gereed gekomen. De
accon modatie van de toiletten en
wasge egenheden is verbeterd met
een totaal oppervlak van 8X5 meter.

De heer Ant. Horstman schonk de
verenig ng een mooi wandkleed voor
het clubhuis. Voorts werd onder de
leden een landbouwwagen - eigen-
dom van de vereniging - verkocht.
De nieuwe eigenaar werd de heer H.
Brummelman. De voorzitter dankte
allen voor hun komst en hoopte op
een grote opkomst tijdens de winter-
avonden en de trainingen.

C.v. zelfbouw-
instruktie avond
In samenwerking met enige groot-
handelaren worden de jaarlijkse
instruktie avonden voor c.v. zelf-
bouw en Doe het zelf Sanitair, door
Zelfmaak service, Slindewaterstraat
26, Zutphen tel. 05750-18661, gege-
ven in de Zaal van Café Eykelkamp,
Medler bij Vorden.

Men kan zich opgeven voor de
instruktie avond op dinsdag 15 no-
vember of donderdag 17 november
voor de doe het zelver een leerzame
avond, waar tevens enige artikelen
getoond worden. Zelfmaak service
hoopt hierdoor een goede voorlich-
ting te brengen, ook worden toege-
licht het BRINK Luchtverwarmings-
systeem en VERKAART vloerverwar-
ming.

Na de pauze is er gelegenheid om
allerlei vragen te stellen. Een doku-
mentatiepakket en het boekje "Zelf-
gemaakt is zelf verdiend" wordt
uitgereikt. Zie advertentie elders in
dit blad.

Geef om de natuur
Waarom?

Eeuwenlang heeft de mensheid zich
nauwelijks bekommerd om het lot
van de natuur. De natuur was er om
gebruikt en verbruikt te worden.
Haar eigen waarde, haar recht op
eigen bestaan werden door de steeds
machtiger en talrijker wordende
mens niét erkend.

In deze twintigste eeuw gaan we,
eindelijk, onze verhouding tot de
natuur wat genuanceerde bekijken,
wat minder egocentrisch én met
meer aandacht voor het feit dat we
ten zeerste afhankelijk zijn van de
natuur. Wij gaan beseffen dat de
natuur niet alleen maar iets is om te
gebruiken en niet slechts een fleuri-
ge achtergrond voor ons leven. Wij
ervaren steeds meer en steeds in-
dringender dat ons voortbestaan
direkt afhankelijk is van het voort-
bestaan van de natuur.

Ernstige aantasting van de natuur
blijkt aantasting van ons eigen leven
te zijn. Want die natuur is de basis
van het leven, alle leven. Ook ons
mensenleven. Als de natuur ver-
dwijnt verdwijnt de mens.

Nog net op het nippertje kunnen we
die les leren. Nog net voor het te laat
is. Maar het is wel laat, erg laat.
Vandaar deze oproep:

GEEF OM DE NATUUR

SVBV - Ratti: 4-3

De beide koplopers SVBV en Ratti
hebben in een spannend duel elkaar
de punten proberen af te pakken. De
spelers van SVBV hielden de punten
in Barchem dank zij een 4-3 over-
winning waardoor zij net een punt
boven de Rattianen staan.

Al binnen enkele mintuten ̂ fck Ratti
tegen een 1-0 achterstand aro, want
een keihard schot van een der SVBV
voorwaartsen bleek te machtig voor
doelman Huitink: 1-0. Ratti kwam nog
voor rust tot de gelijkmaker; nadat
W. Koers een door An^Peters
genomen vrije trap inschoc^B^ar de
keeper op zijn post stono^Tcnalde
Rudi Heuvelink in de tweede instan-
tie raak: 1-1.

Een afstandsschot werd door de
Ratti-goalie niet voldoende gehouden
en het was 2-1. Onmiddelijk hierna
kon de thuisclub de stand op 3-1
brengen. Dit via een goed genomen
hoekschop die door de Barchemse
middenvoor feilloos werd ingescho-
ten. Ratti reduceerde de achterstand
nog tot 3-2 toen bij een schermut-
seling voor het SVBV-doel de bal via
het lichaam van Rudi Heuvelink in
het doel verdween. De gastheren
drukten hierna door en konden met
een hard schot net langs de paal de
score op 4-2 brengen. Een fraaie
kopstoot van Ratti-rechtsbuiten Er-
nest Heuvelink bracht de stand
weliswaar op 4-3.

Programma Sv. Ratti afd. zaterdag
12-11-1977

Sv. Ratti l - Epe 1; Sv. Ratti 2- Zelos 3;
Wühemina SS 7- Sv. Ratti 3; Sv. Ratti
4- AZSV 7.

afd. jeugd

Zutphen Al- Sv. Ratti Al; SCS Bi- Sv.
Ratti Bi; Sv. Ratti Cl vrij.

Programma afd. zondag Sv. Ratti
13-11-1977

Sv. Ratti l- sp. Brummen 5; Erka 7-
Sv. Ratti 2; Dierens Boys 6- Sv. Ratti
3.

afd. dames.

Sv. Ratti l- Puck 2

Uitslagen Sv. Ratti afd. zaterdag
5-11-1977

Wüp l- Sv. Ratti l 6-0; sp. Ambon 2-
Sv. Ratti 2 2-2; Sv. Ratti 3- DZSV 2-2.

jeugd

Sv. Ratti Al- Vorden Al 1-5; Sv. Ratti
Bi- Oeken BI 4-0; Sv. Ratti Cl- SHE
Cl 0-4

uitslagen Sv. Ratti afd. zondag
6-11-1977

• '. •

*SVBV l- Sv. Ratti l 4-3; Sv. Ratti 2-
Warnsv. Boys 5 7-0; Sv. Ratti 3-
Warnsv. Boys 6 0-2.

dames

sp. Overwetering- Sv. Ratti 10-1.

haal ze uit die put
schenk hun water

stnikolaasaktie van de stichting

hekellaan 6's-hertogenbosch tel: 073-144544

GELDKSPEL VOOR VORDENSE
DAMMERS IN APELDOORN

Het eerste tiental van de Vordense
damclub blijft het tot dusver in de
competietie goed doen. In de uit-
wedstrijd tegen DCA l uit Apel-
doorn werd na een uitermate span-
nende strijd een 10-10 gelijkspel uit
het vuur gesleept.
Door dit resultat bezetten de Vorde-
naren thans de derde plaats. De
individuele uitslagen van de wed-
strijd tegen Apeldoorn waren: de
Vries-Grotenhuis 2-0; Tienstra-Rue-
sink 0-2; Mooij
Slutter 1-1; de Groot-Masselink 2-0;
Meijer-Wassink 1-1; Bijsterbos-fleu-
vink 1-1; Kerseboom-Wiersnra 14;
De Bruijn-Dimmendaal 0-2.
Voor de onderlinge competitie van
DVC werden de volgende wedstrij-
den gespeeld: Hulshof-Lankhar 0-2:
Wansink-Esselink 2-0; Rossel-Slott*
jes 0-2; Wassink-Graaskamp 2-0;
Nijenhuis-Dimmendaal 2-0; Rossel-
Heuvink 0-2.

Openningstijden openbare bibliotheek
en leeszaal:
maandag, boven 15 jaar 14—17.30;
tot 15 jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jaar 14—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.30 uur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 uur
donderdag, boven 15 jaar 10'—13 ur
vrijdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur

Maandag:
Knlp_ en naaikursus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum
Repetitie muziekvereniging Concor.
dia in zaal Smit.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphijn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.
Gemengde klub 16 jaar en ouder in
het Jeugdcentrum (CJV)

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem. en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NVV.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Oefenen De Knupduukskes in bar
't Pantoffeltje
Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.
Bridgen in 't Pantoffeltje

Vrijdag:
Weekmarkt op het marktplein.

Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bfl het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.
Meisjesklub 11-12-13 jaar in het
Jeugdcentrum

Jongensklub „Samuël" 11-12-13 jaar
in het Jeugdcentrum.
Jongensklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Meisjesklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen bij de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bjj troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00
ur.
Jongens- en meisjesklub „de Fluiter,
tjes" 6-7-8 jaar in „de Voorde"
Jongens- en meisjesklub „de Krui-
mels" 9-10 jaar in het Jeugdcentrum

November:
8 Soos Kranenburg
9 KPO

10 Herv. Vrouwengr. Wildenborch
15 NCV afdeling Vorden
15 Subotica-avond in „de Voorde"
16 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
16 Demonstratie druktechniek in de

bibliotheek
17 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
19 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend in zaal Schoenaker
19 Subotica-avond in „de Voorde"
19 Vogeltentoonstelling „Ons Ge-

noegen" in het Jeugdcentrum
20 Vogeltentoonstelling „Ons Ge-

noegen" in het Jeugdcentrum
20 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend in zaal Schoenaker
21 Ledenvergadering Partij van de

Arbeid in hotel Bloemendaal
22 Soos Kranenburg
23 Sport en spel Jong Gelre
25 Jong Gelre ledenvergadering met

film in hotel Bloemendaal
25 Ringtafeltennis Jong Gelre
25 Demonstratie druktechniek in de

bibliotheek

December:
l St. Nicolaasmiddag bejaarden-

kring in het Jeugdcentrum
trum, 14.15 uur

6 Soos Kranenburg
14 Jong Gelre sport- en spelavond

in de Exelse Molen
15 Kerstmiddag bejaardenkring in

het Jeugdcentrum, 14.15 uur
20 Soos Kranenburg
20 NCV afdeling Vorden
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen

in zaal Smit
21 KPO Kerstavond

Januari
17 NCV afdeling Vorden
25 KPO

Februari
21 NCV afdeling Vorden
23 KPO

Maart
21 NCV afdeling Vorden

April
18 NCV afdeling Vorden

Mei
16 NCV afdeling Vorden

De besturen van de verenigingen
worden verzocht hun aktlviteiten aan
ons door te geven, dan kunnen deze
In deze rubriek worden opgenomen.
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3 jaar garantie op alle door ons
geleverde apparatuur — dat is
iets om niet zo maar aan voorbij

te gaan.
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3 JAAR VOLLEDIGE DOOR ONS ZELF
GEDEKTE GARANTIE ZOIETS KAN U

ALLEEN een
„SPECIAALZAAK" garanderen!

Eigen servicedienst

Reparaties in eigen
werkplaats met ultra
moderne apparatuur!
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RADIO - TV-SPECIAALZAAK

„O LD EN KAM P"
Stationsweg 1, Vorden Telefoon 2577
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(Drukwerk
Drukkerij

[WEEVERS.

Te koop of te huur gevraagd:

winkel/
woonhuis

Brieven onder nr. 34-1 buro Contact

P.K.V. Vorden
Op de verenigingstentoonstelling
van Feklo te Lochem behaalden de
leden van PKV Vorden onderstaan-
de predikaten:

Dwerghoenders:
Wyandotte wit B. J. Maalderink
Ixzg, 2xg idem zwart B. J. Maalde-
rink Ixf, 3xzg. Goud wyandotte,
blauw gezoomd M. Klein Bramel
Ixf, Ixzg, Ixg. Minorea zwart G. W.
Tragter 2xzg, 2xg.

Konijnen:
Wit Weuer Th. Brandts Ixzg. Groot
zilver L Zwart H. van Keerde Ixf,
2xzg, Ixg. Hlaska H. Do'brnink Ixf,
Ixzg, 3xg. Klein Lotharinger N.
Kroneman Ixzg, Ixg. Klein zilverL
geel Anke van Heerde Ixzg, 3xg.
Pool Roodoog Anke van Heerde
2xzg, Ixg.
Ook op de landelijke tentoonstelling
Agrado te Doetinchem hadden en-
kele leden sukses.

Grote hoenders:
Welsemer Rood Patrijs H.;J. Riet-
man 2xg. Leghorn zwart H. J.
Rietman Ixzg, 2xg.
Dwerghoenders:
Leghorn zwart H. J. Rietman Ixg.
Wyandotte wit B. J. Maalderink
3xzg, Ixg.

Konijnen:
Witte Nieuw Zeelander H. J. Riet-
man Ixg. Groot zilver L zwart H.
van Heerde 3xzg. Klein zilver L geel
Anke van Heerde Ixzg, Ixg.

Wildrit
De V.A.M.C. „De Grafschaprij-
ders" organiseert zondag 13 novem-
ber een wildrit, welke is uitgezet
door de heren Regelink en Wisse-
link. De start is vanaf helf twee bij
Café Restaurant Eykelkamp aan de
rijksweg Vorden-R uurlo.

Er kan worden deelgenomen met
auto's, motoren en bromfietsen in de

A, B, of Toerklasse. De toerklasse
rijdt volgens een eigen zeer eenvou-
dig reglement,welke c bij de start
wordt uitgereikt.
Deze rit is tevens de laatste die
meetelt voor het clubkampioen-
schap voor leden en niet-leden. De
rit heeft een lengte van 50 kilometer
en voert de deelnemrs geheel door de
omgeving van Vorden. De prijzenta-
fel bestaat uit hezen, konijnen en
fazanten.

Prijsuitreiking
„Het schoonste
dorp van
Gelderland"
De prijsuitreiking zal plaats hebben
op vrijdag 18 november 1977 in „T
Pantoffeltje".
Programma:
1. Opening door de voorzitter van de
werkgroep.
2. Mevrouw E. G. van Heuven-Ree-
sink, voorzitster van de Proviciale
Stichting „Ons dorp kan sconer",
memoreert de aktiviteiten van de
werkgroep.
3. Mr. J. Fokkens, lid van het college
van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland vooert het woord.
4. Mevrouw M. J. Geurts, lid van de
proviciale jury brengt rapport uit.
5. Mr. J. Fokkens biedt de werk-
groep hun prijs aan.
6. De voorzitter bedankt voor de
prijs en de Stichting voor het vele
verrichte werk.
7. De burgemeester van Vorden, mr.
M. Vunderink, feliciteert de werk-
groep.
8. Mevrouw Van Heuven geeft de
jury bloemen.
9. Voorzitter geeft mevrouw Van
Heuven een plant.
Dr. H. Thate een Magnolia en de
andere regionale eerste prijswin-
naars een plantaan.
10. Zang door een schoolklas "Vor-
dens Volkslied".
11. Vertoning dia's.
12. Eventueel andere sprekers.
13. Sluiting voorzitter.

Queen Elizabeth
Whisky nu

Stolichnaya Wodka
De echte russische van 1695 voor

Jonge Ganzeboom
Nu

é Champétre Uchta droge msé urt het Loiregebied

4 flessen

Granvillon
Rode of witte landwijn per liter

Jagerschoppen
Frisse moezelwijn. LJterfles tijdelijk

1095

1495

1125
1000
425
475

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Adverteren doet verkopen

textiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

J. Bosch
Ruurloseweg 4, Vorden

Autohandel

Wij zijn verhuisd naar Zelhem.
Industriepark 17. Tel. 08342-2477

Hierbij worden tevens alle donaties opgezegd
van diverse verenigingen.

SERVICE-STATION

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmerea

Inbouwstation autogas-apparatuur van alle
merken.

Erkend BK, LPG inhouwstation - Bovag-lid


