Donderdag 15 november 1979
41e jaargang nr. 36
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Zaterdag intocht Sint Nicolaas
Aankomst Sint Nicolaas op het
NS-station om 13.13 uur
Route intocht Sint Nicolaas
Stationsweg - Dorpsstraat - Dorpscentrum - Raadhuisstraat Nieuwstad - De Wehme - Margrietlaan - Beatrixlaan - Raadhuisstraat - Zutphenseweg - Schoolstraat - Het Hoge - Van
Limburg Stirumstraat - Hertog Karel van Gelreweg - Dr. Lulof sweg - De Boonk - Het Wiemelink - Burg. Galleéstraat Dorpscentrum.

Feest Dorpscentrum
Om ongeveer 14.45 uur zal de Sint met zijn knechten arriveren in het
Dorpscentrum, de zaal is om 13.30 uur open. In de zaal is voldoende
ruimte voor de kinderen tot en met de leeftijd van 9 jaar. De eventueel
begeleidende moeders worden dringend verzocht zich strikt te houden aan
de aanwijzingen die er gegeven worden daar voor hen maar beperkt plaats
is. De kinderen ontvangen een traktatie van de Vordense Winkeliers.

Ook f eest voor de buurtschappen
Om ongeveer 16.00 uur zal de Sint arriveren in Café-Rest. Medler (Gebr.
Eijkelkamp) waar de kinderen ook getrakteerd zullen worden door de
Vordense Winkeliers Vereniging die ook de intocht organiseerd.

Gemeentenieuws
gemeente Vorden
Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Openbare commissievergaderingen;
2. Collectevergunning.

- beroepschntt van de heer L. H. Jans
sen, Ruurloseweg 20, alhier, tegen het
besluit van B&W van 5 oktober 1979
inzake weigering vrijstelling van het
verbod om recreatiewoonverblijven
te gebruiken of te doen gebruiken
buiten het zomerseizoen;
- eigendomstransactie
gronden
industrieterrein met de heer G. te
Velthuis te Vorden;
- bespreking "Profiel van de SocialeEconomische
ontwikkeling
in
Midden-Ussel", aangeboden door de
Sociaal-Economische Adviescommissie (S.E.A.C.) van het Gewest
Midden-Ussel;
- eventuele wijziging Reglement van
Orde voor de vergadering van de raad
der gemeente Vorden.

Openbare commissievergaderingen:
Commissie Financiën c.a. op dinsdag 20
november a.s. te 19.00 uur in het
koetshuis/bun) Gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer:
- vaststelling maximum bedrag van
eventueel op te nemen kasgeldleningen in 1980;
- vaststelling maximum bedrag van
eventueel op te nemen gelden in
rekeningcourant bij de n.v. Bank voor
Nederlandsche Gemeenten;
- voteren krediet voor het opnieuw
doen vaststellen van de heffingsgrondslag van de onroerend-goedCommissie Sport, Cultuur, Jeugd- en
belasting;
algemene Welzijnszaken op dinsdag 20
- voorlopige vaststelling gemeenterekenovember a.s. te 20.00 uur in de
ning 1977;
boerderij bij het Kasteel/Raadhuis.
- voorlopige vaststelling werkelijke uitAan
de orde komt:
- gaven openbaar kleuteronderwijs over
- nadere uitwerking schrijven d.d. 16
het j aar 1978;
oktober 1979 van een tweetal com- voorlopige vaststelling werkelijke uitmissieleden. Zoals bekend omvatte
gaven openbaar gewoon lager onderdeze brief het verzoek om informatie
wijs over het jaar 1978;
m.b.t. de stand van zaken over o.m.
- wijziging
bezoldigingsverordening
Welzijnsnota,
Stand van zaken m.b.t.
1971, per l juli i979;
de buitenmanege, Verloop onderzoek
- wijziging overeenkomst inzake de
door de heren Doornbos en Versluis
drinkwatervoorziening met de n.v.
en de Organisatie ijsbaan.
Waterleidingmaatschappij
Oostelij k
Gelderland;
Voor de openbare commissievergade- Eigendomstransactie gronden Induringen gelden de volgende regels:
strieterrein met de heer G. te Velthuis
1. het publiek kan zich tot tien minuten,
te Vorden;
onmiddelij k voorafgaande aan de
- behandeling vragenlijst, met de daaropening van de vergadering, bij de
bij gegeven beantwoordingen;
voorzitter of de secretaris van de
- gesprek over vernieuwing, resp. uitcommissie opgeven als spreker, onder
breiding centrale antenne inrichting
opgave van het agendapunt waarover
dorp Vorden;
men het woord wil voeren.
- verschuiving tijdstip nachtverlichting
De gelegenheid om te spreken wordt
in verband met energiebeperking, mét
geboden vóórdat de eigenlijke behanbetrekking tot en openbare verlichting
deling van de agenda begint;
in de gemeente, en verlichting van de
2. de voorzitter kan elke spreker, indien
toren en het Kasteel/Raadhuis.
dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering nodig is,
Commissie Algemeen Bestuur c.a. op
beperking van de spreektijd oplegwoensdag, 21 november a.s. om 20.00
gen.
uur in het koetshuis/buro GemeenteWij maken u er op attent dat voor
werken.
een ieder de stukken ter visie liggen in
zowel het gemeentehuis als in de
Aan de orde komen onder meer:
bibliotheek aan de Dorpsstraat.
- vertegenwoordiging
gemeente
in
besturen van verenigingen, instelCollectevergunning:
lingen etc;
Burgemeester en wethouders hebben de
- gespreksnotitie raadscommissie voor
volgende collectevergunning afgegeven:
Algemeen Bestuur c.a. inzake het voeperiode 12 t/m 18 november 1979 t.b.v.
ren van een actieve grondpolitiek;
Nat. Fonds Sport Gehandicapten. Voor
- onteigening gronden in het bestemzaterdag 24 november 1979 is aan de
mingsplan Brinkerhof 1973 nr. 2;
volleybal-vereniging Dash vergunning
- gespreksnotitie
raadscommissie
verleend tot het houden van een koekAlgemeen Bestuur c.a. inzake het geaktie.
bruik van zomerhuisjes;

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
De op één na laatste zondag van het
Kerkelijk jaar.
Het Kerkelijk jaar 1979 is al weer bijna
voorbij, a.s. Zondag 18 november is het
de op één na laatste zondag van het
Kerkelijk jaar. Nog twee zondagen, 18
en 25 november en dan begint, met de
eerste adventszondag, het nieuwe
Kerkelijk jaar 1980. In de morgendienst
op a.s. zondag 18 november zal D. V. in
de Vordense dorpskerk het sacrament
van de Doop bediend worden. Het plan
is dat ook enige kinderen van de
Zondagsschool en dat ook de jeugd van
de Jeugdkerk deze dienst gedeeltelijk of
geheel meemaken. Na de dienst is er de
goede gelegenheid om de doopouders in
de kerkeraadskamer te feliciteren met de
doop van hun kind, om zo ook de blijde
verbondenheid met elkaar voelbaar en
zichtbaar te maken.
Gezamenlijke Jeugddienst.
De gezamenlijke Jeugddienst zal
gehouden worden op a.s. zondagavond

in de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg. Ds. Buitje, godsdienst
leraar aan een P.A. te Doetinchem,
hoopt deze dienst te leiden. Een koor uit
Markelo werkt aan deze interkerkelijke
Jeugddienst mee.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bijeenkomst NCVB
Op de bijeenkomst van de NCVB afd.
Vorden bracht mevr. den Ambtman
dank aan mevr. Bekman voor het vele
werk dat zij gedurende acht jaren voor
de afdeling Vorden heeft gedaan. Als Ondertrouwd: N. Janssen en E. H. J.
dank
kreeg zij een
bloembak Speijers; H. A. Schouten en W.
aangeboden.
Obbink; G. A. Schot en D. T. Jummon.
Mej. v.d. Hel vertelde vervolgens het Gehuwd: H. G. A. Oosterholt en J. H.
één en ander i.v.m. de aktie "Schrijf M. Gotink; J. C. Hoen en F. J.
eens een brief". Hierna verkreeg mevr. Rothman; W. H. Harwig en V. S.
Ds. E. J. W. Laman Trip - Klein Starink Ligtenberg.
het woord. Zij vertelde over het onstaan Overleden: L. J. Jansen-Schuppers, oud
en het doel van de Protestantse 77 jaar.
kloostergemeenschap in Taizé. De
stichter hiervan is Roger Schutz. Men is
begonnen met zeven broeders. Thans
zijn het er 90 uit 20 landen en vijftien
verschillende kerken. Aan de hand van
dia's kregen de aanwezigen een indruk
van het wonen en werken in deze
uw speelgoedspeciaalzaak
gemeenschap. Op 20 november komt
mevr. C. Aussems - v.d. Worm uit
Arnhem naar het Dorpscentrum om
daar de dames van de NCVB iets te
vertellen over het kweken van kruiden
en het gebruiken daarvan in de keuken.

Burgelijke stand

Voor merkspeelgoed

KOERSELMAN

Ere-medaille voor Marinus Menkhorst
Zondag herdacht Marinus Menkhorst
aan de Almenseweg het feit dat hij een
halve eeuw ^•jdczaam is geweest bij de
fam. Thate^J kasteel "Den Bramel"
als tuinman/bosarbeider. Voor de buurt
en de fam. Thate een gelegenheid die
uiteraard niet onopgemerkt voorbij
diende te ga
^Zondagmorgen werd het
echtpaar Thate opgehaald door Bennie

groot Jebbink en Gerard Gosselink. De
rit ging naar huize Menkhorst waar de
jubilaris verzocht werd ornV'in te
stappen'', waarna vervolge»^ kasteel
"Den Bramel" weer werd opgezocht.
Hier werd Marinus Menkhorst toegesproken en werden hem cado's overhandigd.
*

verhoogd toen burgemeester Mr. M.
Vunderink zijn opwachting kwam
maken. Hij speldde de heer Menkhorst
de ere-medaille in zilver op de revers
verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau. De heer Menkhorst was reeds in
het bezint van de bronzen speld. Rest
nog te vermelden dat de buurtbewoners
bij huize Menkhorst een prachtige boog
De feestvreugde werd zorïüagmiddag hadden gemaakt.

^Kerkdiensten]
HERVORMDE KERK VORDEN
18 november 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink, bediening H. Doop; 19.00
uur Ds. Buitje,
Doetinchem,
Jeugddienst in Gereformeerde kerk.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. H. C. Overeem van
Dieren;
19.00
uur
Ds.
Buitje,
Doetinchem, Jeugddienst "Maak wat
van j e Ie ven".
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.
R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: voor en na iedere dienst in
de pastorie te Vorden.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van 9.00-9.15 uur.
Taxidienst: Taxibedrijf 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. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
O. J. de Jong, Zelhem, tel. 08342-2550;
H. F. van Dam, Lochem, tel. 057301684. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand november: mevr.
Wolters, tel. 1262. Bellen voor 8.30 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.
OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

vogels en de kampioenen, wordt er nog
DIENSTREGELING APOTHEEK
een grote verloting gehouden. Ook zal
Apotheek
geopend van 8.00-18.00 uur.
nog de huldiging van een 25-jarig lid
Indien
gesloten,
voor spoedgevallen belIn zaal Schoenaker op de Kranenburg plaatsvinden.
len aan de grote voordeur.
zal het in het komende weekeinde een
eldorado zijn voor vogel- en speciaal
kanarieliefhebbers.
De plaatselijke
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
vogelvereniging De Vogelvriend Vorden
en omstreken organiseert dan namelijk
Uitsluitend te informeren aan het wijkeen grote onderlinge expositie. Er Veertien dagen geleden heeft de toneel- gebouw Burg. Galleéstraat, tel. 1487.
komen allerlei soorten vogels, zoals vereniging "Vordens Toneel" ter Spreekuur wijkzusters en uitlenen verkleurkanaries,
postuurvogels, gelegenheid van het jubileum van de pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
parkieten, tropische vogels en vele muziekvereniging "Concordia" een in het wijkgebouw.
uitvoering gegeven van de klucht
andere in diverse kleurschakeringen.
"Zilveruitjes en augurken". ZaterdagMAATSCHAPPELIJK WERK
De Vordense vereniging die dit jaar avond werd in het Dorpscentrum dit Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderachtentwintig jaar bestaat, telt ruim 40 blijspel opnieuw voor het voetlicht dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
leden en heeft ook een aparte jeugd- gebracht. De publieke belangstelling viel Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
afdeling. Deze komen met hun wat tegen zodat "Vordens Toneel" in Xan afspraken is het kantoor te Hengelo
inzendingen in een speciale jeugdklasse de toekomst waarschijnlijk wel zal bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
uit. De tentoonstelling wordt op zorgen dat premières van toneelstukken 05753-2345.
vrijdagavond geopend door voorzitter eerst door hun zelf worden gegeven!
de heer Th. Eykelkamp. Op zaterdag 17 Aan het gebodene deed het niets af,
BRAND MELDEN
en zondag 18 november is de expositie want "Vordens Toneel" onder regie
tel.
2222,
b.g.g.
05700-13333
te zien. Daarna zullen de prijzen worden van
Henk
Holsbeke
heeft
de
uitgereikt door de voorzitter. Behalve aanwezigen wederom een gezellige
POLITIE een groot aantal mooie prijzen als avond bezorgd, waarbij veel werd
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455
bekers, medailles enz. voor de winnende afgelachen.

De Vogelvriend
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'Zilveruitjes
en augurken'

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220.
OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij^y.
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag"
voorlezen van 14.00-14.30 uur.
^

Mi^MW^HHBHHm^^B^^P^HHMB^W^HH^BHl
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MARKT
ZUTPHEN

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

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

DASH
ZEEPPOEDER

«tl»

t*mperatuut

koffer 2 kilo,
géén 645
of 595

KOFFIE

MAAR NU

pak a 500 gram
vacuüm of bonen,
geen 810 of 755

VARKENSLAPPEN
1000 gram 850; 5 kilo

499

MAAR NU

RIBUPPEM
VERSE
WORSTeno
SCHNITZELS
1000 gram
U OO

GRATIS ST.NICOLAAS
KLAPPER

100 gram

BU IEDERE KOFFER

üfdk

3950

OSSESTAART
500 gram

Maandag 19 november:
Dinsdag 20 november:
SPEKLAPPEN
,no 3 HAMBURGERS
198
heel kilo
498
Woensdag 21 november:
SCHOUDERKARBONADE 1000 gram

VAN ONZE
BANKETBAKKER

CHOCOLADE
TABLETTEN

ROOMBOTERBANKETLETTERS
met 100%

85 gram,
4 smaken,
géén 125 of 109

amandelspijs
van 695 voor

MAAR NU

WALNOOTPATE

138

100 gram

495

, ,,„
1 49

FILET AMERICAIN
1 50 gram

BOERENLEVERWORST 1/m

CHAMPIGNONWORST
l 9O

Uit onze kaashoek:

FRAMBOZENVLA

300 gram

l *tU

100 gram

l fcW

ROOMBOTERBANKETLETTERS
van 495 voor

GOUDSE KAAS

GROENTE- EN VLEES-

REMIA DEX

AANBIEDINGEN GELDIG
T/M ZATERDAG

VAN HOUTEN
!. LETTERS

GOLDEN WONDER
CHIPS

groot,
van 345 voor

65

ENGELS DROP
baal 400 gram
van 198 voor

175

ffiTÏETTERS
65 gram,

van 175 voor
Goud

800 gram, gratis gesneden

98

pak 5 stuks, van 1 1 9 voor

TOMPOEZEN

doos a 4 stuks, van 31 5 voor

249
125
IRQ
l Uw

97c

fclü

BORSTBALLEN b>ik

245

HAZELNOOTPASTA

129

BECKERS
bak a 1 liter, van 249 voor
BECKERS

SPEELGOEDTAAI
grote baal 500 gram

glas 200gram, van 189voor

165

DIEPVRIES ERWTENSOEP

SMARIUS

STROOIGOED 250gram
PEPERNOTEN 200 gram

125
75

flacon 1 liter,
geen 89
of 79,
maar nu

DIT MERK WAARBORGT KWALITEIT

Puike aardappelen 5 kilo

69

ZE ZIJN ER WEER, HEERLIJKE

159

Droogboeketten

Marokkaanse Clementines 25 stuks
DEZE WEEK GROTE SORTERING

TOMPOES

Jumbo-blik, van 199 voor
BIUTEX groen of blauw,
2 pak a 500 gram,
van 570 voor

498

VLEESCROQUETTEN
doos 20 stuks nu

| QQ
l <IO

TOMATENPUREE

6 blikjes, van 150 voor

APPELZEEP SEASON
pak 2 stuks

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
IVIAAI-MM L/AAVJ , isu«oi-»riv>, w w v t-i*\jis r*\j

Panklare boerenkool of worteltjes 500 gram

COMBI TRACTOR

+ aanhanger,
van 8450 voor

SJOELBAK 180 cm

met schijven,
'/, van 3495

990R
fcfc%I%|

van 4250 voor

2695

1681

395

"^n

78

BOLDOOT

geschenkverpakking,
eau de cologne + zeep,
van 1295 voor

895

CLAERIJN

JONGE JENEVER
1 literfles

VIEUX

van 649 voor

1 literfles

nu 2 rol

89

vin de table,
per fles 375,
nu 3 flessen

JAGERMEISTER

fles 0,7 liter, '*<<*l***«*w»Jf

iinc

1295 I
BEAUJOLAIS

l «f U maar nu

LE POT PELLERIN

St. Nicolaas-

INPAKPAPIER

1145

DUJARDIN blauw

BETONMIXER OF
LADDERWAGEN

;

FISHER PRICE PLAY
FAMILY
SCHOOLBUS

3951

175

V.S. 99K V99R UW SINT-NICOLAASAANKOPEN!
FISHER PRICE PLAY
FAMILY
FUNYET
0| QC
van 3450 voor £ l «f v

«

98

!;&%%%*i'
i$i»j*i"i*i$£^^
'.•.•.•.•yv-v-v.v.v.v.v.v.vx-x-x-v-v-'.v.'.v.
BIG

119

395
175

i

Oases 3 rondjes OO groot blok

Italiaanse

RIOX

WYCAM ouderwetse

6 smaken,
van 145 voor

Grote Navelina's 10 stuks

HALFVOLLE
STERIELMELK

QC
OU

DUO-PUDDING

NIEUWE OOGST SPAANSE SINAASAPPELEN

CARNABY

MERGPIJPJES

beker
Va liter

Boterzachte spercieboontjes 500 gram

Voor de kat!

VOLKORENBROOD

73

pak 250 gram

pak 250 gram van 70

748

JOLLY

BRIO
MARGARINE

MARGARINE
VOOR

Reklames geldig van
15/11 t/m 21/11 1979

grote zak 120 gram,
paprika of naturel,
géén 125 of
79 maar nu

v.v. jong, heel kilo

primeur 1979,
1 Afin
l UUU per fles nu

Bij ƒ 25,— aankopen reeds
kans op een fiets in de Sint Nicolaasaktie

HENK WASSINK
en
HENNY BRINKS

Heden heeft de Here onverwacht tot Zich genomen
onze lieve man, vader en schoonzoon
GERHARD ANTONIE REGELINK

Als u nu koopt loot u a.s. vrijdag reeds mee in de Vordense
Sint Nicolaasaktie

gaan trouwen op donderdag 22 november a.s. om 13.45 uur in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Een vleespakket van ƒ 40,—
thuis bezorgd krijgen. Dat
kan makkelijk als u meespeelt
in de Sint Nicolaasaktie van
de Vordense Winkeliers Vereniging

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in zaal
„de Herberg", Dorpsstraat lOa te Vorden.

VERMIST: zwarte poes met
een heel klein wit befje,
draagt witte vlooienband.
Was vaak te vinden in de
wachtkamer van het NSstation. Inlichtingen tussen 714 uur, telefoon 1434
Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
uw tweewielerspecialist.
Ook voor uw reparaties
Te koop: krielkippen, patrijs
en zabelpoot. Schepers, B. v.
Hackfortweg 13, Vorden
Wij zoeken een aardige vrouw
die overdag thuis een baby wil
verzorgen en tevens vragen
wij een meisje die ons wil helpen in de zaak.
TAO SING, Dorpsstraat 28,
Vorden, telefoon 05752-1905

Wij gaan wonen: Het Hoge 5 te Vorden

Iedereen die onze trouwdag tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt, willen wij vriendelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen en kado's.
GERRIT EN HENNY BRUGGINK
Hengelo (Gld.), november 1979
Korenbloemstraat l

Te koop gevraagd: een
slijpsteen van een paardengrasmachine. H. Horstman,
Reeoordweg l, Vorden, telefoon 6835
Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier
Sigarenmagazijn

Het is al weer een aantal weken geleden dat wij zijn
gestart met de exploitatie van een horecabedrijf aan
de Dorpsstraat Wa te Vorden. Het is voor ons helaas
onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor de getoonde belangstelling tijdens de opening en
de eerste weken in de Herberg, omdat wij dan ongetwijfeld personen, verenigingen etc. zouden vergeten.
Vandaar dat wij iedereen op deze manier willen bedanken voor de vele ontvangen bloemstukken, attenties en persoonlijke felicitaties.
Nogmaals hartelijk bedankt.
COR EN HANNIE TEN BARGE
fcafé-bar-zaal de Herberg)

Heden overleed na een langdurige ziekte en een geduldig gedragen lijden op 62-jarige leeftijd mijn man,
onze vader, grootvader en zoon

LOUIS WILLY ABRAHAM BORDEAUX
We dragen hem op in GODS tegenwoordigheid.
Mevrouw K. C. Bordeaux-Warella
Mevrouw Bordeaux-Salomi
kinderen en kleinkinderen

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

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

„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.
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikers weg 30c,
N.O.P.,
tel.
05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214
Te koop gevraagd: schilderij
en theekastje.
Telefoon 05750-19880
Gratis aangeboden:
drijf mest.
Krijt, Delden.

Dikke

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

GERRITDINA HERMINA
OFFEREINS-VAN ZUILEKOM
op de leeftijd van bijna 75 jaar.
Zij is verlost. God heeft haar thuis gehaald.
Vorden: H. W. Offereins
Warnsveld: C. Offereins
J. Offereins-van den Akker
Gerry, Marit en Jeroen
Assen: W. van Duuren-Offereins
P. van Duuren
Liesbeth en Peter
Leiden: E. Offereins
T. Brussee
Hoogeveen: J. C. Offereins
K. S. Offereins-Karsten
Vorden: T. D. Klein Kranenbarg-Offereins
G. J. Klein Kranenbarg
Steenwijk: J. T. G. Koridon-Offereins
J. M. M. Koridon
Stephan en Esther
Zutphen: G. D. H. Dijkman-Offereins
E. J. Dijkman

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in de zaal Dorpsstraat 10 (voorheen Smit).
Na een moedig gedragen lijden is op 10 november
1979 van ons heengegaan onze lieve, zorgzame vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader
JAN LANGWERDEN
weduwnaar van Jansje Pieternella Jacoba
van der Hoeven
in de ouderdom van 82 jaar.

Heden werd uit ons midden weggenomen onze lieve
zuster en schoonzuster

Ede:
Vorden:
Hengelo (Gld.):
Vorden:

A. Lenderink-van Zuilekom
E. van Zuilekom
D. van Zuilekom-Rensink
W. Nijenhuis-van Zuilekom
W. Nijenhuis

Na een liefdevolle verzorging in het bejaardencentrum De Wehme overleed op 88-jarige leeftijd

G. A. REGELINK
Zijn warme menselijkheid zullen wij in goede herinnering bewaren.
Bestuur en leden C.B.T.B.
afdeling Vorden
Vorden, 11 november 1979

Beetje uitgekeken op uw keuken?
Was u tien jaar geleden een ander mens dan nu?
Trek in een premie die niet kinderachtig is?
Raakt de trap een tikje afgetrapt?
Nieuwe meubels gekocht, de laatste tijd?
Verf op kozijnen en deuren beschadigd?
Bij vrienden op originele ideeën gekomen?
Denkt u aan een ander huis, maar niet aan verhuizen?

premie mee: 3O gulden1
per man per dag!
f
Premie vanaf 19 november 1979 tot en met 7 maart 1980

Schildersbedrijf
J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDER N.S.S.
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

GROTE VERKOOP
verkoop maandag 19 november
10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit
14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Jezus zei: „Komt allen tot MIJ die vermoeid en belast zljt, en ik zal u rust
geven".
Kent u deze rust al? Zonder verplichting
bent u welkom op onze bijbelkring elke
woensdag om 19.30 uur.
FAM. POSTMA, Ruurloseweg 6, Vorden

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

in gouden oorknopjes
oorhangers met en zonder steen en
kleine gouden hangertjes speciaal voor de
Jeugd
zijn wij ruim gesorteerd

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van ons geacht bestuurslid, de heer

Ga even na of 't weer eens tijd wordt.

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tropenschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en waterdicht), koppels enz.

Nichten en neven

De begrafenis heeft 12 november op de Algemene Begraafplaats te Vorden plaats gehad.

SMIT

Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

GEERTRUIDA GRADA ROMVILLE

Vorden, 8 november 1979

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

Vorden, 10 november 1979

Vorden, 14 november 1979
Correspondentie-adres: 3925 RW Scherpenzeel,
Ereprijslaan 11
Wij hebben hem in alle stilte op de Algemene Begraafplaats te Vorden ter aarde besteld.

De Beaujolais Primeur
is binnen

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

G. H. VAN ZUILEKOM
echtgenote van H. W. Offereins
op de leeftijd van 74 jaar.

Soest: J. M. B. van Ede-Langwerden
C. J. van Ede
Den Haag: B. E. J. Sorel-Langwerden
D. C. Sorel
Scherpenzeel (Gld.): E. P. M. de Haas-Langwerden
C. de Haas
klein- en achterkleinkinderen

12,95

Wanneer is deWinter schilder
voor t laatst bij ugeweest?

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 15 november om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te
rden, waarna de teraardebestelling om 14.30 uur
de Algemene Begraafplaats te Vorden zal plaatsvinden.

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

OldMull whisky

Ontslapen in haar Heer en Heiland mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en lieve oma

Vorden, 7 november 1979
Brinkerhof 47

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 15 november om 12.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden, waarna de begrafenis plaats heeft om 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Vorden, 10 november 1979
•euwstad 29

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

Eigen merk sigaren

7251 PG Vorden, 11 november 1979
Hengeloseweg 16

Psalm 130 vers 5: „Ik verwacht de Here, mijn ziel
verwacht en ik hoop op Zijn woord".

„de Olde Meulle"

Te koop: bandrecorder + 4
sporen in zeer goede staat ƒ
175,—; een AaBe blauw ledikantdekentje z.g.a.n. ƒ 20,—;
een geel babybadje ƒ 5,—; rieten poppenwagen ƒ 5,—.
Het Kerspel 5, telefoon 2579

Vorden: D. J. Regelink-Schieven
Henny
Catrien en Benny
Tonny
Hendrik
Garrit
Steenderen: C. Schieven-Kets

Hierna is er gelegenheid tot condoleren in hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Vorden, Dorpsstraat lOa
Te koop gevraagd: gebruikte
lego, sio-montage, play mobil, brio houten treinonderdelen. Tel. 2397

op de leeftijd van 55 jaar.

Optiek

Goud

Zilver

Horiogerie

GROOTKORMEIINK

ronogerie goud & zilver opïiek

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!
Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a, ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.
Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge bruine schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen
Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - Tel. 1771
Gediplomeerd opticien - 's maandags gesloten
Maandags gesloten
Woensdags open

FA W. VEENSTRA ENZN - »«»Hl

Telefoon 1451

ENORME KEUZE

m

W22A

èmtf
VLEESWAREN

CHAMPfGHOf/ WK

i
m

Supermarkt Uonk,
Smidsstraat2,U)rcfen.

Tweede blad CONTACT - VORDEN

Donderdag 15 november 1979
41e jaargang nr. 36

Prins Gerardo de Eerste nieuwe
vorst van het Deurdreajersrijk

Oefenprogramma
EHBO
De afd. Vorden van de EHBO is met de
gebruikelij ke herhalingsoef enavonden
gestart. Dit winterseizoen wordt voor
elke avond een speciaal programma
opgesteld dat bestaat uit een aantal
opdrachten voor het verbinden van
wonden, spalken,
mond-op-mondbeademing etc. Daarnaast zijn er een
aantal
schriftelijke
vragen
te
beantwoorden welke op de theorie
gericht zijn. Bij alle opdrachten voor
praktijk en theorie wordt uitgegaan van
officiële opdrachten, opgaven en de
daartoe gestelde uitwerkingen van het
Oranje Kruis.
Ieder kan in zijn eigen tempo het voor
die avond vastgestelde programma
afwerken. Reeds de eerste avond bleek
dat de vele aanwezige leden, zonder
uitzondering, deze nieuwe opzet
waardeerden. Daar men vroeg begint
kunnen diegenen die nog andere
verenigingsplichten of ander plannen
voor die avond hebben, ruimschoots
voor die tijd hun EHBO oefenprogramma klaar hebben.

Touwtrekken
Vorden-teams in alle klassen grandioos
winnaar.
De nieuwe indoorcompetitie voor het
winterseizoen 1979/80 is zondag voor de
lichtgewichtklassen van de bij de
Nederlandse
Touwtrekkers
Bond
aangesloten
verenigingen,
zondag
geopend. Deze première vond plaats in
manege 't Ruitenkamp te Bathmen,
Met het oog op de 35e herdenking van waar liefst twintig ploegen klaar
de bevrijding van Nederland wil de stonden om in actie te komen.
openbare bibliotheekgalerie in januari
1980 een tentoonstelling organiseren Zowel voor de A- als B-klasse en de
over de bezetting in en bevrijding van de overgangsklasse werden alle teams van
oorlog in Vorden en omgeving. tevoren gewogen om de juiste gewichtsHiervoor wordt door de Canadese indeling te kunnen bepalen. Na een kort
Ambassade o.a. materiaal ter beschik- openingswoord van de voorzitter van de
king gesteld in de vorm van panelen die TT V Bathmen en de heer H. Loman,
een overzicht geven van de bevrijding en namens de NTB-raad, werd er fel maar
opmars vaj^iet Canadese leger.
sportief aan de touwen getwlNn. Het

Bibliotheek vraagt
Elfde van de Elfde was een goede start medewerking
van het 22e karnaval
De prinselijke residentie van de karnavalsvereniging De Deurdreajers,
zaal Schoenaker op de Kranenburg, stond zaterdagavond weer bol van de
feestvreugde bij de start van het 22e karnaval. Vele Deurdreajers gaven
acte de presence om op de hen eigen wijze afscheid te nemen van Prins
Gerard de Eerste (Gerard de Vries). Eveneens om de installatie van de
nieuwe gezagsdrager Prins Gerardo de Eerste (Gerard Oosterlaken) mee
te maken.
Na een welkomstwoord van voorzitter
Hans van der Linden, waarin hij alle
Deurdreajers opriep er een goed karnavalsjaar van te maken, maakte Prins
Gerard de Eerste en zijn gevolg hun opwachting. Hij dankte in een hartelijke
afscheidsspeech zijn onderdanen voor
hun trouw en zijn gevolg en het bestuur
voor hun steun in het afgelopen karnavalsjaar ondervonden.
Nadat hij zijn gevolg uit hun funktie
had ontheven, werd hij door de president „onttroond". President Hans
dankte de scheidende Prins voor hetgeen hij op zijn specifiek eigen manier
voor het karnavalsgebeuren had gedaan. Door zijn wijze van regeren heeft
Prins Gerard nieuwe impulsen gegeven
voor het nog beter funktioneren van de
presentatie.
Zijn gevolg nam vervolgens op hun manier afscheid door hem letterlijk en figuurlijk „monddood" te maken. Hij
werd uit zijn „lijden" verlost, in een laken gewikkeld en per brancard afgevoerd.
Enkele groepen uit het gevolg van de
Prins gaven hierna een voortreffelijk
optreden. In de eerste plaats waren dat
de Tanzmarikes die onder leiding van
mevr. Edda Brands een dans hadden ingestudeerd en deze avond voor het eerst
uitvoerden. Het mag gezegd worden dat
zij er veel werk van gemaakt hadden en
dat het bij de Deurdreajers in goede aarde viel bleek ook wel uit het applaus na
afloop. Dat mevr. Brands zelf het dansen volledig beheerst kwam tot uiting in
een solo-optreden. Als kampioene van
Saarland en derde bij de West-Duitse
kampioenschappen gaf zij enkele staaltjes van haar kunnen. Dit geeft alle hoop
voor een groots optreden van de Tanzmarikes op de zittingsavond van 12 januari.
Een andere groep uit het gevolg, de
Hofliederentafel, bracht met muzikale
ondersteuning van de Hofkapel enkele
karnavaleske schlagers ten beste die

door hun originaliteit bij de ^«-uiuieajers zeer werden gewaardeerd. Ook voor
deze groep is een grote toekomst binnen
de vereniging weggelegd.
Dan was er het optreden van de Hofkapel. Deze verzorgde de gehele muzikale
omlijsting van het officiële gedeelte.
Onder leiding van Gerard de Vries mag
deze groep zich verheugen met een enthousiast Deurdreajerspubliek dat menig muzikaal nummer begeleidde met
handgeklap. Al deze groepen zullen een
vast onderdeel blijven vormen tijdens
officiële optredens van de Prins.
Na het optreden van deze groepen was
het moment aangebroken om de nieuwe
Prins aan de Deurdreajers voor te stellen. De Tanzmarikes en Raad van Elf
hadden zich hiervoor als schoolkinderen
verkleed en namen op het podium plaats
voor een levensgroot schoolbord. Onder
het opdreunen van de vermenigvuldigingstafels sprong een „olderwetse"
schoolmeester dwars door het schoolbord en bleek tot veler verrassing de
nieuwe Prins Gerardo de Eerste (Gerard
Oosterlaken, onderwijzer aan „de Vordering").
De nieuwe Deurdreajersvorst werd met
de tekenen van zijn waardigheid omhangen en plechtig geïnstalleerd. In zijn
maidenspeech maakte de nieuwe Prins
zijn plannen voor het komende karnavalsjaar bekend. Hij richtte woorden
van welkom tot zijn onderdanen en
hoopte als 22e Prins van de Deurdreajers met steun en medewerking van allen
ook dit karnavalsjaar tot een sukses te
maken.
Aansluitend hierop werd door de president de proklamatie voorgelezen. Hieruit bleek dat het karnaval een Prins met
een goede kijk op het karnavalsgebeuren in haar midden heeft gehaald.
Na de openingsdans van de nieuwe
Prins bleef men nog tot in de kleine
uurtjes gezellig feestvieren waarbij de
Prinsenkapel The Flamingo's voor de
muzikale klanken zorgde.

Maandag 19 november informatieavond karnavalsoptocht 1980
om 20.0O uur in zaal „de Herberg"

i

Tijdens deze avond zal informatie worden
gegeven over de verschillende onderdelen
van deze optocht. Verder wordt een film
vertoond van de optocht 1979 en instruktie
gegeven van 't werken met papier maché
IEDEREEN IS WELKOM

team van de TTV-Vorden «P?k in de
Om een juist beeld te kunnen geven van nieuwe overgangsklasse (16, 17 en 18wat er in die periode voor en tijdens de jarigen) over een sublieme k r acht te
bevrijding in ons dorp gebeurde doen beschikken en plaatste zich als eerste
wij graag^^i beroep op u. We hebben met 10 punten. Verdere uit^ce waren
namelijk ^Ptermoeden dat er onder de hier: 2. Oosterwijk, 3. Amst|H%}.
Vordense bevolking materiaal aanwezig
is, dat betrekking heeft op de periode
1940-1945. Te denken valt hierbij aan
foto's,
kranteknipsels,
dagboeken,
verhalen, kortom alles wat ons inzicht
kan verschaffen in de gebeurtenissen uit
die tijd. Bent u bereid om uw materiaal
voor enkele weken af te staan ten
behoeve van de te houden expositie?
Voor nadere informatie kunt u zich In het gebouw van de Amrobank te
Vorden wordt vanaf 12 november aanwenden tot de bibliotheek.
dacht besteed aan astronomie, alsmede
aan het Wereldnatuurfonds en het Nederlandse Rode Kruis. In de hal van het
bankgebouw is een expositie over astronomie ingericht, terwijl verder uw aandacht en medeleven wordt gevraagd
Nederlandse romans: Honor Arundel voor een zogenaamd Panda-winkeltje,
Woorden waar je niks voor koopt; J.
voor het Rode Kruis en voor een
Becker - De overheid misleid; A. V.d.
spaaraktie ter verkrijging van een prachBerg - Hondeleven; A. J. Cronin - De tig dierenboek.
dame met de anjes; M. v. Hoorn - Alles
rijpt op eigen tijd; O. J. de Landell De expositie astronomie is ingericht
Met hermelijn stappen; Mc. Bain - De door de sterrewacht van Vorden. Inderschildwachten van Amerika; T. Nielsen
daad bestaat er een sterrewacht in Vor- Luizepoten; A. Oosterbroek - Dut- den, waarvan de drijfveer is de heer A.
schun - Het grote waagstuk; J. M.
S. Hoebink, die zich vanaf zijn negende
Simmel - Hoera wij leven nog; S. jaar al met astronomie bezighoudt.
Vestdijk
De redding van f ré
Bolderhey.

Feestavonden
openbare lagere school
goed bezocht
De jaarlijkse feestavonden van de openbare lagere school hebben een flinke
publieke belangstelling getrokken. De organisatie was in handen van de
Vereniging voor openbaar onderwijs samen met het personeel van de school. De
"acteurs" waren de jongens en meisjes uit de zesde klas. Het hoofd der school de
heer G. W. Brinkman sprak een bijzonder welkomstwoord aan het adres van de
80-jarige heer Roozendaal, die alle jaren de verrichtingen van de jeugd komt
bekijken.
lapper. Met allerlei doldwaze situaties
Ook vertelde de heer Brinkman een van dien.
brief te hebben ontvangen van de in
Brussel wonende oud-leerling van de Na de pauze werd de musical
school de heer Ab Jeulink. Hij had over "Spionnen in het circus" opgevoerd.
deze uitvoering gelezen en wenste Hierin werd uitgebeeld hoe een gymiedereen veel succes! Hierna was het vereniging en een muziekvereniging
woord en de daad aan de zesde klassers, kunnen kibbelen over een oefenruimte.
die voor de pauze het toneelstuk "De De jongelui zongen en speelden op
veldlapper en de schoenwachter" voor enthousiaste wijze. Opvallend waren de
het voetlicht brachten. Het stuk ging fraaie kostuums en de decors. De
over het voor één dag verwisselen van versieringen in de zaal waren door de
baan tussen een veldwachter en schoen- leerlingen zelf aangebracht.

Ook in de A-klasse, waarin zeven
ploegen meestreden, werd het een
spannende strijd met als koplopers
Vorden en Bekveld. Vorden beschikte
over de langste adem en won met 12
punten,
2e werd
Bekveld, 3e
Oosterwijk. In de B-klasse bevestigde
het kranige Vorden-team zijn hegemonie "op alle fronten"
door
ongeslagen winnaar te worden met 12
punten. Slechts Eibergen kon de "race"
gedeeltelijk bijhouden en werd eervol
tweede met 10 punten, 3e Bathmen, 4.
Heure en Erichem II, 5. Vorden II.

Fancy Fair
Uit pure vreugde bij het opnieuw
officieel
erkennen
van
de
Kranenburgse Kleuterschool meenden
bestuur, oudercommissie, personeel en
leerlingen van de lagere- en kleuterschool, dat er reden was om feest te
vieren. Vandaar een fancy-fair met de
gebruikelijke attracties voor jong en
oud. Deze fancy-fair wordt op vrijdag
16 november a.s. gehouden in de school
in de Kranenburg. Een en ander dient
om het financiële peil van de school
weer wat op te krikken. Iedereen wordt

uitgenodigd, en de schooljeugd - die
bijna alles zelf maakte - hoopte dat men
zijn portemonnaie niet "vergeet" mee
te nemen.

Wildrit
'Graafschaprijders'
Zondagmiddag
organiseerde
de
Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders"
haar
jaarlijkse
wildrit waaraan 51 equipes meededen.
De rit die een lengte had van 44
kilometer was uitgezet door de heren J.
Luiten en J. Mennink. Start en finish
waren bij café Schoenaker waar de heer
D. J. Rouwenhorst na afloop de prijzen
uitreikte.
De uitslagen waren:
Auto's A-klasse: 1. W. D. Wisselink,
Ruurlo, 2. B. Regelink, Vorden, 3. G.
Verstege, Hengelo. B-klasse: 1. J. H.
ten Hoonte, Neede, 2. A.B. Versluys,
Borculo, 3. A. B. de Bruin, Vorden.
Toerklasse: 1. M. L. Bakeman, Eefde,
2. Mej. T. A. B. Hummelink, Vorden,
3. L. J. M. Wopereis, Lichtenvoorde.
Bromfietsen: 1. W. Fleerkate, Laren.

In Amrobank Vorden: expositie astronomie en
aandacht voor Wereldnatiiurfonds en Rode Kruis

Aanwinstenlijst
Bibliotheek

Studieboeken volwassenen: Catalogus
kinderbedankkaarten 1979-80. K.C. R.
Howman - Fazanten; A. Marlens Nieuwe gids voor school en beroep '7980; Ploetz - Kalendarium der Wereldgeschiedenis; M. v. Rooijen - Paasboeket; R. Rubinstein - Hedendaagse
feminisme;
H.
Steffensen
Naaldbinding; P. Vroon - Stemmen van
vroeger; B. J. Werner - Konijnen; De
wereld van Rodin; Varens.
Jeugdleesboeken: C. Aubry - De berghut; E. Blyton - De vijf en het gestrande
goudschip; E. Blyton - De vijf en de
schat op het Fluistereiland; E. Blyton De vijf en het geheim van de zigeuners;
E. de Bono - De zaak van de verwenen
olifant; W. Burkunk - De monsters van
Kleita; B. Dubbelboer - Geheim verzet;
G. Fujikawa - Betty Beer is jarig; Greg Het eiland Arroyoka; Hansen - Pol
ontmoet een walvis; H. Henkes - Hoe
voel jij je vandaag; S. Kellog - de
geheimzinnige geschiedenis van een
groene bal; Macherot - Poezekat en de
krompier; K. Norel - Vuur en vlam;
Rose Panter; J. B. Schuil - Jan van
Beek; D. Verroen - de stotteraar.
Jeugdstudieboeken: A. Sucksdorff Het vergrootglas.

Vanuit zijn sterrewacht in de tuin achter
zijn woning heeft hij versheidene foto's
gemaakt van de maan en voorts dia's
van vele sterren, van de melkweg en van
omstandiheden tijdens een hevig onweer. Diverse dia's zijn op de expositie
te zien.

dacht gevraagd. Daarom ook is een zogenaamde Panda-winkel in de hal van
de bank ingericht. Leuke snuisterijen
ten bate van dit natuurfonds zijn er te
krijgen en te bestellen, terwijl het prachtige dierenboek van de bank hier uitstekend bij aansluit.

Vaak vertoeft hij dan ook bij zijn optisch toestel, de sterrekijker, waardoor
ieder moment van de dag een blik in de
ruimte kan worden geslagen. Deze sterrekijker, verscheidene andere attributen
voor het bestuderen van de ruimte, alsmede gevarieerde lektuur hierover vormen onderdelen van deze expositie.

Tenslotte wordt uw aandacht gevraagd
door het Rode Kruis met het luisterspel
„wie is die stem?" Hierbij kunt u Rode
Kruis-puzzelspelen en vele andere prijzen winnen. Een briefkaartje van het
Rode Kruis kunt u bij de bank krijgen
voor deelname of u kunt ook
rechtstreeks telefoneren met het Rode
Kruis en u kunt meteen aan het spel
meedoen. Het telefoonnummer luidt
020-214444

Voor alles wat leeft, groeit en bloeit
wordt door het Wereldnatuurfonds aan-

700 m 2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

$%
'Stift

5*H

V,gt het met.

Tountepni»6'96

maandag
van 13.30—18.00 uur
dinsdag, woensdag, donderdag
van 9.00—12.30 uur en van 13.30—18.00 uur
vrijdag
van 9.00—12.30 uur en van 13.30—20.00 uur door
lopend

ftöte

°

zaterdag
van 9.00—16.00 uur

'

-"«T^Cfe^

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

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

„Warme mantels

in modieuze

stoffen en belijningen bij
Modecentrum

Tegen kontante betaling

Wim Polman
levert Weston tapijt precies
op maat en zonder verlies

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

GAS

Ruurlo
flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olictanks

in een grandioos assortiment.
MantelS in loden, tweeds en mohair stoffen vanaf 179, l

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

COatS in bouclé's, cord en tweed
JOCKS in cord, chintz en flausch

Bont en suède jasjes vanaf
Houtje-touwtje jassen vanaf

SUPERBENZINE
de laagste prijs

159,00
115,OO

Vrijdags koopavond - Woensdags de hele dag open - Maandags gesloten - Gratis kop koffie

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

VEILIGHEID VÓÓR ALLES
Bebie-hoek „Elientje" VOOR VEILIGHEID

8»

signatuur van
beter woonkomfort
Vorden - Dorpsslraal 22 - 05752-1314
Warnsveld - Ri|ksslraatweg 108 - 05750-1 73 32

•%*•'•••••\Svirc-.x»>.»\vT?:-:-:i;-i-w-?»--••
DIN 66076-A

gratis
monteren
alleen op
zaterdag

Internationaal getest:

DÉ SPlftlAALZAAK VOOR
UW GEHELE BEBIE-UITZET
l
l
i

zondag
18 november:

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.

Teamwork

Bebie-hoek „Elientje
BURG. GALLEÉSTRAAT 44 - VORDEN - TELEFOON 05752-2999

mm^mmmmmmm*mammmiBi^mmnmmmmHmm^m
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.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
HCMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC*

Voor een betrouwbare gebruikte auto

inklusief
modern
geometrisch
motief

naar uw
V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Kreatief Centrum

„KerkepacT

DORPSSTRAAT 8 - VORDEN - TELEFOON 05752-1921

Wij openen op donderdag
15 november a.s.
's morgens om 9.00 uur.

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend
Dubbeldoorgestikte
si houders, klassiek

voorgoed
antiek

UITSCHIETER VAN DE WEEK
Serie meisjes- en jongens-

pullovers

ceintuur. Enkele

DE

"VELDÏjOEK"

nu voor

'/2 prijs
Modecentrum

tuiten Doctinchcmen Ruurlo
Veldhoekuwcg i i - i j
057J6-49X

O

O

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

typisch modieuze
accent en van deze
aparte japon in
zwart/wit
gedessineerd
acn'l-jersev.

Een greep uit ons zeer gespecialiseerde assortiment:

Wol o.a. Scheepjes, Zareska, No Motta
Hand- en borduurwerk o.a. Lanarte, Pako,
Carl Permin
Spinnen, weven, knopen
Klassieke verlichting, etsen o.a. kasteel
Vorden
Diverse hobby- en vrije tijdsartikelen:

bouwpakketten, houtsnijwerk, emailleren,
kleien.
Trainingspakken, warming up jacks,
stofjassen, corduroy broeken
en nog veel meer
Ook verzorgen wij het inlijsten van uw reprodukties, handen borduurwerk

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Architectenbureau
^^^ ^^^^^^j «•

Wolbert b.v
Vestiging Vorden
Vestiging Hengelo (Gld.)

Het Gulik 1, telefoon 05752-2737
Banninkstraat 21, telefoon 05753-1582

Te koop in Vorden:
partikulier bouwterrein
gelegen in de kom van het dorp, groot ± 500 m2,
eventueel geschikt voor dubbel woonhuis.
Zie voor verder aanbod in Vorden en omgeving de foto-presentatie van de
te koop staande panden in onze vitrine.

vraagt:

CHEF TEKENKAMER
zijn werkzaamheden zullen bestaan uit;
het leiden van de tekenkamer en administratie;
hij zal gedeeltelijk toezicht uitoefenen op een
aantal projekten.
Bij voorkeur enige ervaring in woningwet-,
premie- en vrije sektorbouw, alsmede
zwembadbouw, dorps- en sportcentra,
fabrieken enz.
Het onderhouden van goede kontakten is een
vereiste!

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

En:

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS

voor 6-8 uur per dag.

Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Haar werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
eenvoudige boekhoudkundige verrichtingen;
lichte administratieve werkzaamheden;
bediening telefoon, ontvangen gasten;
diverse algemene kantoorwerkzaamheden.

WIST U
dat u bij ons ook terecht kunt voor uw

HYDRAULISCHE
SLANGEN

zutphenseweg 31 - Vorden
Telefoon 05752-1531

v

MAKELAAR -TAXATEUR ONROERENDE GOEDEREN

Zij, die voor één van deze funkties in aanmerking willen komen, kunnen kon takt
opnemen met de heer Leef lang op één van bovenstaande adressen.

klaar terwijl u wacht.
MECHAIMISATIEBEDRIJF

MENKVELD

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

l tOYÓTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TÖYÜTAl

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOP EN
II volledige garantie

Sigarenmagazijn
„DEOLDEMEULLK"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,

Tel. 1301.

Occasion?

op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km,
TOYOTA 1000 Station
TOYOTA Corona 2000 De Luxe
TOYOTA Cressida De Luxe
COROLLA 30
TOYOTA Corolla 1200E
TOYOTA Corolla 30 De Luxe
FORD Taunus 1600 L Kombi
VOLKSWAGEN 1600 Variant
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd
SIMCA 1307 GLS
OPEL Ascona 16S....
FORD 1600 L
TOYOTA Starlet 5 Speed.

1977
1978
1978
1976
1978
1977
1976
1971
1976
1976
1978
-1?77
1978

VW 1200 kever

1975

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

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *
£rkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
tÖVÖTA TÖYÖtA tOYÓTA TOYOTA TÓY5TA

anno
BEL DAN
05735-1426
Specialisten met aandacht
voor u

KURSUS VOLKSSCHILDERKUNST
Bij voldoende deelname starten we een
kursus volksschilderkunst.
Voor inlichtingen:

ELS HARMSEN
Spalstraat 17, Hengelo, tel. 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Een leuke Sint-surprise lopen
is eerst even bij Mokkink binnenlopen!
Ruime sortering voor groot en klein o.a.

pantoffels, muiSen,
portemonnees, rijbewijsetuis, tassen,
enz. enz.
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

MOKKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
Deelnemer Sint Nicolaasaktie
Woensdagmiddag geopend

Rustieke eiken meubelen
kasten, bankstellen en
eetkamerameublementen
Ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons uitgevoerd

Bijenhof'S FUNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden
Telefoon 05752-1216
OPENINGSTIJDEN:
van 9.00-12.00 uur/13.00-17.00 uur
vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
zaterdags van 10.00-12.00 uur/13.00-16.00 uur

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 schuif dak
1978
Citroen GS Pallas
1978
Citroen GS Club Break
19711978
Citroen GS Club
1973 t/m 1977
Citroen G Special
. 1977-1978

Citroen G Special Break..
1977-1978
Citroen LN
1977-1978
Citroen CX2500 D Break..
1978
Citroen Dyane
1978
Citroen 2CV6
1977-1978
Citroen 2CV4
.1975 t/m 1977
Citroen Visa Super, demo..
1979
Alfa Romeo LPG
1975
AtfaRomeo Alfetta 1,8....
1976
Simca 1307 GLS..
.1976

Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11

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

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

1978
1977
1977
1978
1975

Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350-400-500 kg.
In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar
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Ratti in deze sportieve strijd het hoofd
goed boven water houden en nam zelfs
geregeld het initiatief. Enkele kansen
werden door de Rattianen niet benut.
Na twintig minuten hadden de Boys
succes door Th. Hermans (1-0), waarna
zij geregeld in de aanval kwamen.
Doelman Huitink kon zijn heiligdom
tot aan rust verder schoon houden.

Voetbal
Vorden-SDOUC (Ulft) 2-1.
Vorden heeft zondag op het nippertje
een 2-1 zege behaald op SDOUC uit
Ulft. De thuisclub dat in de beginfase
een licht veldoverwicht had, scoorde in
de tiende minuut het openingsdoelpunt.
Een der verdedigers van SDOUC
wachtte te lang met het afspelen van de
bal, waarna de snelle Geert Heersink het
leer onderschepte om vervolgens te
scoren 1-0. Hierna ontstond een gelijkopgaande wedstrijd met over en weer
wisselende kansen. Acht minuten voor
rust bracht Peters de balans in evenwicht 1-1.
In de tweede helft vrijwel hetzelfde
spelbeeld. Door een blessure van één der
SDOUC spelers werd de wedstrijd
enkele minuten onderbroken. Juist in de
blessuretijd
scoorde
Vorden
de
beslissende treffer. Een als voorzet
bedoeld schot van Bertus Nijenhuis
verdween tot grote vreugde van de
Vorden-aanhang in het doel 2-1.
Uitslagen v.v. Vorden:
Vorden - SDOUC 2-1; Vios 3 - Vorden 2
4-2; Vorden 3 - Oeken 3 0-0; Eibergen 5
- Vorden 4 2-2; Vorden 5 - Hercules 4 20; Vorden 6 - Baak 4 2-0; Erica 5 Vorden 7 1-2; Voorst 5 - Vorden 81-1.
Ratti - Teuge 1-5 (afd. zaterdag).
Ratti l afdeling zaterdag heeft thuis een
grote 1-5 nederlaag moeten incasseren
van het bezoekende Teuge 1. Bij de
thuisclub bleek de geblesseerde Harry
klein Ikkink te zijn vervangen door Jos
Geerken. Al na enkele minuten wisten
de gasten, via een kopbal vanuit een
hoekschop de leiding te nemen, terwijl
vijf minuten later - weer door middel
van een kopstoot van een der Teugevoorwaartsen - de stand al op 0-2 voor
Teuge was gebracht. Ratti had geen
weerwoord en moest dan ook met een 02 achterstand de kleedkamer opzoeken
bij de rust.
In de tweede helft werd Martin
Dijkman, die een gekneusde rib had,
door Herman Teunissen vervangen. Na
vijf minuten verhoogden de gasten hun
voorsprong tot 0-3, terwijl even later de
stand al 0-4 was toen een der Rattiverdedigers de bal mistrapte en de
Teuge-spits er als de kippen bij was om
via zijn hoofd het leer in te koppen.
Nogmaals wist de Teuge-spitsspelers te
scoren en bracht de stand op 0-5. In de
laatste minuten redde Ratti de eer door
Jan Nijenhuis die een vrije trap net
buiten de 16-meterlijn resoluut inschoot
1-5.

Ratti verliest van Haakse Boys
Ratti heeft de uitwedstrijd tegen Baakse
Boys met een 3-1 nederlaag moeten
bekopen. In het eerste kwartier kon

Tien minuten na de rust verhoogde B.
Haggeman de Baakse score tot 2-0.
Martin Heuvelink, rechtshalfspeler bij
Ratti, wist hierna de eer te redden en
schoot vanaf twintig meter de bal
precies over de uitlopende Baakse
doelverdediger:
2-1.
Ratti-goalie
Huitink, die bij een der Baakse
aanvallen geblesseerd raakte werd
hierna
vervangen
door
Martin
Heuvelink, terwijl Jan van Bommel als
invaller binnen de lijnen kwam. Vijf
minuten voor tijd stelde Baak de zege
veilig via B. Haggeman, die de doelman
voor de derde keer passeerde, eindstand
3-1 voor Baakse Boys. Ratti afd. zondag
is door deze nederlaag in de gevarenzone terecht gekomen en heeft alleen
Oeken nog onder zich op de ranglijst.
Het wordt dus tijd dat er enkele broodnodige punten bijkomen om uit de
gevaarlijke hoek te komen.
Uitslagen Sv. Ratti:
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Sp. Teuge l
1-5.
Afd. jeugd: Sv. Ratti BI - Hercules BI
3-1; Sv. Ratti B2- Zutphania BI 2-5.
Afd. Zondag: Baakse Boys l - Sv. Ratti
. l 3-1; Sv. Ratti 2 - Sociï 510-1; Sociï 6 Sv. Ratti 3 3-0; Sv. Ratti 4 - De Hoven 7
1-2.
Afd. dames: Klarenbeek l - Sv. Ratti l
1-1.
Inhaalprogramma:
Afd. Zondag: Sv. Ratti l - D.D.H. 1.

Esselink-Hoenink
2-0;
Lamers
Hulshof 1-1; Klein Kranenbarg
Wassink 0-2; Lankhaar - Rossel 1-1;
Wansink - Eckringa 0-2; Hoekman Breuker 0-2; ter Beest - Wentink 1-1.
Jeugd: P. Besselink - R. Lichtenberg 20; M. Boerkamp - H. Berenpas 0-2; J.
Kuin - H. van Langen 0-2; B. Masselink
- R. de Beus 1-1; R. Sluter - M.
Boerkamp 0-2; M. Dekker - R. Slutter
2-0; J. Dijk - H. Dijk 0-2; W. Rietman E. Brummelman 2-0; G. Brinkman - D.
Hoekman 2-0; D. Hoekman - J. Sluter
2-0; J. v.d. Kamer - G. Brinkman 2-0; e.
te Velthuis - H. v.d. Kamer 0-2; M.
Dekker - H. Berenpas 0-2; R. Mullink E. Hengeveld 0-2; R. Lichtenberg - H.
van Langen 2-0; R. Sluter - T. Besselink
2-0; R. Stuger - J. Hoppen 2-0; J. Kuin M. Boerkamp 0-2; M. Boerkamp - M.
Dekker 2-0; R. Lichtenberg
H.
Berenpas 0-2; J. Kuin - B. Masselink 20; B. Voortman - R. Stuger 0-2; R.
Bulten - R. de Beus 2-0; W. Hulshof - B.
Heutink 2-0; J. Hoppen - R. Bulten 2-0;
R. de Beus - H. Berenpas 2-0.
Monsterzege Vordense dammers.
Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV was in de thuiswedstrijd
tegen DES uit Lunteren flink op dreef.

De Vordenaren wonnen met 16-4 in een
ontmoeting waai bij geen enkele DCVspeler een nederlaag leed. De individuele
uitslagen waren als volgt: T. Harmsma J. Crum 2-0; H. Ruesink
J.
Veenendaal 1-1; H. Grotenhuis - W.
Schaapma 2-0; J. Masselink - H.
Veenendaal 1-1; G. Wassink - W. van
Harten 2-0; Th. Slutter - S. Schaafsma Nationaal Kampioenschap Samensgestelde Wedstrijd op 9 en 10 november gehouden op het Landgoed "Beekvliet" te
2-0; H. Graaskamp - M . van Ee 2-0; J. Borculo. Aan de start verschenen een 30-tal combinaties uit het gehele land. Naast de dressuur die vrijdag werd verreden en die
Krajenbrink - J. Schaafsma 2-0; W. door Hans Rhebergen met Nur Primus uit Borculo met 157,33 punten werd gewonnen, was er de Cross-Country over een
Wasselink - H. Groeneveld 1-1; G. parcours van 5500 meter. Hierin waren 22 hindernissen opgenomen die een eenheid vormden met het landschap. Parcourbouwer Hans Rhebergen kreeg dan ook niets dan lof. Voorafgaande aan de cross werd een wegparcours verreden. Terwijl na
Dimmendaal-J. Crum jr. 1-1.
de cross en tevens kampioen vna Nederland werd Piet van de Schans met Dirigent uit Barneveld. Zoon Wout-Jan werd goede
tweede. De organisatie was in handen van jubilerende L.R. "De Hamelandse Ruiters" uit Borculo. Aan de start verschenen
leden van de K. N. F., N.B.V.R. en de N. K. B.

Waterpolo

Volleybal

Kleine nederlaag Vordense dames
De dames van Vorden hebben de
competitiewedstrijd tegen NZC '21 uit
Nijmegen met het kleinst mogelijke
verschil 0-1 verloren. In het zwembad in
Eefde ontstond een gelijkopgaande
wedstrijd met voor beide ploegen
diverse mogelijkheden om te scoren.
NZC nam in deze eerste periode een 0-1
voorsprong. Het gelukte de Nijmeegse
ploeg deze stand tot en met de laatste
periode te handhaven.

Dames vj^Dash door de knieën voor
dat was in dit geval V.C.V^ffet de stand
V.C.V. ^
15-13. De Vordense ploeg kan evenwel
Het voor Dash van het vorig seizoen
terug zien op een plezierige en sportief
bekende V.C.V. in Varsseveld was
gespeelde wedstrijd zodat toch met een
n
afgelopen^jaterdag > Varsseveld de
zekere mate van voldoeninj^» terugreis
tegensta Jj^ van Dash in de lopende
werd aanvaard.
competitie. Dash moest in verband met
een blessure een sterke aanvalsspeelster,
Overige uitslagen: jongens asp. Hansa a
Anja
Peppelman ontberen.
Deze
- Dash a 3-0; dames Ie kl. Wilh. 2 handicap speelde in de eerste set
Dash 2 3-0; meisjes asp. Hansa c - Dash
mogelijk een rolletje. Maar vooral de
b 0-3; Dash c - D. V. O. b 3-0; Hansa d sterke opslag van V.C.V. zijde bezorgde
Dash c 0-3; dames 2e klas Hansa 3 Dash al ras een achterstand van 6
Wilhelmina 4 0-3; dames Ie klas Dash 2
punten. Dash kwam evenwel terug
-Bruvoc2 1-2.
zodat de setstand op 15-10 voor V.C.V.
kwam. In de tweede set kwam V.C.V. in
Programma 17 november: Vorden:
de verdrukking. Het liep minder vlot en
Dajnes
3e
divisie
Dash
Dash kreeg vat op het spel. Door beter
Zelky/Harderwijk
2;
Warnsveld:
en verdeeld aanvalsspel zag Dash kans
jongens asp. B - Hansa C - Dash B;
de set op haar naam te schrijven 13-15.
meisjes asp. Hansa B
Dash A;
Hengelo; Dash b - S.V.S. f; jongens
De 3e set gaf evenwel ongeveer het beeld asp. Dash a - WIK; dames 3e klas WIK
van de Ie set. Allerlei psychologische 2 - Dash 5; heren Ie klas D.V.O. l factoren spelen dan een rol. Het werd Dash 1; Eefde: Vios - Dash 3; Zutphen
15-7 in het voordeel van V.C.V. In de 4e 19 november: jongens asp. Bruvoc a set gaven beide partijen zich volledig. Dash a; dames Ie klas Dash 2 - Hansa 3;
Dash rook duidelijk kansen en vocht dames 3e klas Wilhelmina 6 - Dash 6;
terug tegen het met grote inzet spelende heren Ie klas Dash 2 - D.V.O. 1;
V.C.V. dat zich ook door een schare Vorden: dames 3e klas Dash 5 - VIOS 4;
supporters gesteund wist. In zo'n set is heren Ie klas Dash 3 - Hansa 5; Dash l het vaak zo, dat de gelukkigste wint en VIOS l.

Heren van Vorden kansloos.
De heren van Vorden hebben het in de
derde kompetitiewedstrijd beter gedaan
dan in beide voorgaande wedstrijden.
Met dien verstande dat na nederlagen
van 18-0 en 14-1 ditmaal "slechts" met
1-9 werd verloren! Tegenstander van
Vorden was "De Houtrik" uit Kampen.
De ontmoeting werd in Zwolle gespeeld.

Dammen
Onderlinge damcompetitie DCV.
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende
wedstrijden
gespeeld:

Neem een kind voor uw rekening
Twee vluchtelingetjes kijken u aan. Twee van de eindeloos velen. Tranen vandaag, angst
morgen, /ij /ien geen uitkomst. Ten/ij u vooral nu - in het Jaar van het Kind - uw had laat spreken.

Voor f 20,- per maand schenkt u een kind
een vast thuis en een toekomst.
Met dit geld helpt u een kind in de derde wereld, waarvan u geen foto, of naam ontvangt, maar u
/ u i t hiermee sponsor worden van het hulpprogramma 'Neem een kind voor uw rekening" en
u geeft regelmatige hulp. Ook uw eenmalige gilt is welkom . . . en nodig.
Giro 1111222 - 1. n. v. on/e stichting met vermelding 'Sponsorprogramma'.

Heb het hart eens . . . neem
een kind voor uw rekening. Vul nu meteen de bon in.

BON

Stichting Mensen in Nood,
H e kei laan 6,
5211 LX YHertogenbosch.
Giro 1111222.

Schans kampioen van

O Ik neem zo'n kind voor mijn rekening.
Met betaling wacht ik tot nader bericht.
O Ik wil graag uitvoerige informatie over de/e
hulp ontvangen.
Naam
Adres
Postcode
Plaats
S.v.p. aankruisen, invullen en opsturen aan
StichtingMenseninNood, Antwoordnummer K),
VHertogenbosch. Geen postzegel nodig.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
A'j 't soms nog neet wisten dan kö'j 't wel marken an 't weer da'w
zo zuutjesan 'n harfs wel ingaot. 't Is onderhand al weer
november, "slachmaond" zeien ze vrogger maor da's veurbi'j.
Slachten dut now allene de slager nog maor meer, un enkele
uutzondering daorgelaoten. Zo vedwient t'r gaonderweg altied
maor meer begripp'n uut onze samenleaving zonder da'w daor
volle bi'j stille staot. Nem now St. Peter, St. Jaopik en St.
Maarten, 't bunt allemaolle naamdage van heiluggen die in onze
tied eur beteikenis zowat heb veloom. Vrogger was dat wel wat
anders, veural St. Peter was nog al van.belang umdat op den dag
(22 febr.) de pachcontrakten vake afleepen en de boern dan eur
boeltjen op konn'n pakk'n um met hulpe van de buurte nao un
andere plaatse te trekk'n.
Met St. Jan (21 juni) ko'j de bonen nog pott'n, de andivie mos
dan ezaaid wodd'n en veur de kabbes wodd'n 't de hoogste tied
um ze uut te zett'n. De koekoek hef genog van 't roepen um dizze
tied en as de lindebeume met St. Jan bleujden was de rogge met
St. Jaopik riepe en met St. Jaopik bu'w dan al weer an 'n 25 juli
ekomm'n. St. Marten (11 nov.) hef in de natuur neet zovölle te
beteikenen maor hef meer betrekking op 't goeie dat t'r in
bepaolde luu stark nao veuren is ekomm'n. Teminsten vrogger
bi'j ons in de streek, hier in Vorden he'k t'r nooit zovölle van
ezeen. Naor 't schient is 't langs de grenze met 'n Pruus, en ok
daoroaver, meer in zwang. Wi'j gingen in de tied too'w nog
schoolblagen wazz'n 's aovunds nao schooltied met 'n
uutgehölden mangel de huuze langs um de mensen eur goeie gaven
af te smeken. In die mangel zat dan un keerze of ander ding dat
nog iets lech gaf. Bi'j 'n enen kreg wi'j un handvol nötten, soms
appels en bi'j heel enkelen un cent.
Ene zat t'r tussen die ons un keer goed te pakken hef ehad, dat
was de warme bakker midd'n in 't darp. Tegen de tied dat de
hazelnötten riepe waarn haaln wi'j d'r wel us un keer wat bi'j um
vot. Daor had e ons al wel us met esnaaid en ezeg: "Ik krieg owluu
nog wel us". Too'w daor 's aovunds met St. Marten de winkeldeure lösgooi'n en 't bekende liedjen van "St. Marten 't is zo
kold, geef mien toch un busken holt" enz. begonn'n op te zeggen
kwam zien vrouw d'r an met un korf vol grei. Daor zatt'n wat
walnötten, hazelnötten, tamme kastanjes en appels in maor 't
meeste was klein grei. Wi'j dachten dat 't rozienen waarn, in 'n
duustern ko'w dat neet zo goed zeen. Jan van de Vliege nom d'r
un goeien voes vol van in de mond, de meesten stokk'n alles maor
in de tesse um 't later wel us op te ett'n. ,,'t Bunt allemaole
gedreugde knieneköttels" reep t'r ene. En veduld jao, too'w ze
bi'j 't etalagelich heel'n ko'w 't goed zien. Jan van de Vliege
begon te kokhalzen en had in de kotste keern zien mage loog. De
bakker en zien vrouw hadd'n de grootste schik, dat snap i'j wel.
Maor da'w um 't jaor daorop de hazelnötten tot 'n lesten too
wegereupt hebt zo'j ok wel begriepen. Wat dat betreft was de
jeugd in die tied neet volle bettep as now bi'j ons in d'n
Achterhoek.
H. Leestman.
Wa'k nog zeggen wolle: Wie haalt in Vorden 't olde St. Marten's
gebruuk weer's van stal?

Manchet
Roe

Nog 3 dagen

verbouwingsopruiming
diverse bankstellen, wandmeubelen en eethoek
en tegen stuntprijzen
Enkele bankstellen 3-1-1

Zware eiken slaapkamer

zwaar massief eiken
met losse kussens
STUNTPRIJS ..

140 x 200 cm inkl. bovenbouw
met spiegel (éénmalig)
STUNTPRIJS..

l|Vm«BHBWB

^ +
-r 2-zits
m* mmm^^
Hoekkombinatïe9 3

rundlederen
massief eiken
STUNTPRIJS . .

'Als de beste
gebrandmerkt"

Schoenen
Reparatie

. . nu 298,

SCliriff blirO grenen struktuur
nu 139,
90/190 grenen struktuur
nu 145,
1-deurs grenen struktuur. nu 124,
grenen struktuur. . . .nu 75,

1998,-

ZIE ETALAGE

nu 149,
nu 309,
nu 145,

Televisiekasten eiken

Eiken aanbouwwand

ZIE ETALAGE

Lederwaren

massief eiken
massief eiken
MllfliSet eiken

2798,-

210 cm breed met massieve
panelen (éénmalig)
van 2485,- STUNTPRIJS.

1598,-

ZIE ETALAGE

ZIE ETALAGE

Helmink B.v

Zutphenseweg 24 - Vorden

ZIE ETALAGE

ZIE ETALAGE

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

MMKKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Wectuhoc

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

hei met
mode is?

Tel. 05750-13813

U moet uit een
goede collectie
kunnen kiezen.
Voor 'n prijs die
u past. Dus
moet u direct
naar ons
toekomen.
Doen !
In uw eigen
voordeel!

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat met ingang van heden
gedurende een maand, voor een ieder ter gemeentesekretarie, afdeling I, ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 30 oktober 1979, onder nr. 8 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan „Vorden 1979, nr. l"
(partiële herziening ten behoeve van de firma Bargeman, Ruurloseweg 53).
Aangezien niemand zich tijdig met bezwaren tot de
gemeenteraad heeft gewend en bij de vaststelling van
deze herziening geen wijziging in het ontwerp is aangebracht is niemand gevoegd bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland bezwaren in te dienen.

GEMEENTE VORDEN

U wordt bij 't kiezen van Sint-kado's
met bijzondere aandacht geholpen, eerlijk geadviseerd en indien nodig: ruilen
mag direkt na 't Sint-feest.

WEEKENDAANBIEDING

l MOOIE BEGONIA

6,95

Voor een leuk kado slaagt u altijd
snuffel eens rustig rond

t

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

Het adres voor modern bruidswerk
Bloemenspeciaalzaak

Vorden, 12 november 1979
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Bloemen
horen
erbij ! !

J. J. Dijkerman
Sportief pak
met leren
knopen,
opgezette
zakken met
stolpplooi.

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Volkoren
en molenbruin
ook met kiem en al.
Eet er goed van

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat:
a. de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 25
september 1979 heeft besloten tot vaststelling van
de ,,Verordening tot wijziging van de Lozingsverordening riolering (3e wijziging)".
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij
schrijven van 23 oktober 1979, nr. 8444/
41-WB006/jd (ontvangen 26 oktober 1979) ingevolge artikel 198, tweede lid van de gemeentewet,
de ontvangst van deze verordening bericht.
b. zij bij hun besluit van 12 juni 1979 gebruik hebben
gemaakt van de hen in artikel 4 van de Lozingsverordening riolering toegekende bevoegdheid tot het
stellen van nadere regels met betrekking tot de lozing op de riolering.
De onder punt a. genoemde verordening, alsmede het
onder punt b. genoemd besluit, welke beide in werking treden op 17 november 1979, liggen vanaf heden, gedurende drie maanden ter sekretarie dezer gemeente voor een ieder ter lezing en worden tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.
Vorden, 14 november 1979
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de sekretaris,
J. Drijfhout

de burgemeester,
Mr. M. Vunderink

VERS VAN UW ECHTE BAKKER
MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Elke Sint incognito
heeft bij Wullink een wit voetje

VAN

ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Wullink

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

Kledingtips

voor het
hele gezin
Heren Shetland-truien
bekende merken

29,50
Dames Shetland truien
bekende merken

25,-

Kinder Shetland truien
bekende merken

Rabobank Vorden
vraagt een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER
liefst in het bezit van het diploma MAVO en kunnende typen.
Wij bieden:
afwisselend werk in teamverband
een goed salaris
gunstige arbeidsvoorwaarden, waaronder een aantrekkelijke bedrijfsspaarregeling.
Schriftelijke sollicitaties aan de direktie van de bank,
postbus 28 te Vorden

Bouwbond NKV/Kerstverzilvering
Maandag
19
november
van
18.30-20.30 uur.
Tevens houdt het bestuur zitting
voor ledenservice, overschrijving,
vorstverletregeling enz.
De P.V., Smidsstraat 10, Vorden

ZIEKENVERVOER

WOLSINK

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

Te koop: dames- en herenfiets
Gazelle Sport. Brinkerhof 60,
Vorden

zo mooi kan alléén
puur handwerk zijn!

Weekendreklame

appelcarree's

Toegegeven . . . het Makkumer aardewerk
en Hindeloper houtwerk kost wel wat
meer. Maar 't is dan ook puur handwerk,
dat door de jaren heen zijn waarde behoudt. Kastvazen, wandborden en dienbladen . . . we hebben een pracht kollektie
Makkumer werk in huis, persoonlijk gehaald in Friesland. En wie iets heel bijzonders zoekt, zal met plezier een keus doen uit
de met Hindeloper motieven beschilderde
gebruiksvoorwerpen, die een lust zijn voor
het oog. Kom 's kijken naar al dat moois bij

't Winkeltje in brood en banket A. G. Schurink, Burg.
Galleéstraat 22, Vorden, telefoon 1877
Wegens groot sukses dit
weekend weer

rozijnenbollen
't Winkeltje in brood en banket A. G. Schurink, Burg.
Galleéstraat 22, Vorden, telefoon 1877

barendsen

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN TELEFOON 1261

Te koop gevraagd: bromfietshelm en te koop aangeboden:
voetbalschoenen
z.g.a.n.
maat 7. Telefoon 2369

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

Gegarandeerd goed!

Uw banketbakker
defrouwcknectaf
vanSLNicolaas
WEEKEND
REKLAME

vrijdagavond
eerste trekking in de
Sint liicolaasaktie van de
vordense
Winkeliers vereniging
Nu kopen betekent
de meeste kans op 'n prijs

gevulde
speculaasstaven

U kunt dat zélf controleren, middels het
' dons-be wijs-ei'!
Op DormiDansk krijgt u niet minder dan
5 jaar garantie. Op de tijk en op de vulling.
Dat is zeker. De fabrikant, Spanjaard-Textiel.
staat er volledig achter. En. middels het
bijgeleverde 'dons-bewijs-ei' laat de
fabrikant u ook zien hoe perfect de
donsvulling is.
DormiDansk kunt u in 2 soorten kiezen.
• met een vulling van 65% eendedons,
vanaf 298,- «meteen vulling van 90%
eendedons, vanaf355.Beide soorten
in de afmetingen 140 x 200 cm,
200 x 200 cm en 240 x 200 cm.
Bijpassend hoofdkussen, gevuld
met halfdons, 60 x 70 cm, 79,50.

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

Ingaande 15 november 1979 wordt ons agentschap te Vorden gevestigd bij:

ZOO erkende
interieurverzorgers
staan erachter!

WÖINDIS7EP

DROGISTERIJ/SIGARENMAGAZIJN

J. Wiekart

,DE OLDE MEULLE'

Telefoon 1750

FA. V. D. WAL, DORPSSTflBtf 9 ALDAAR
waar tijdens de openingsuren abonnementen
en jeugdabonnementen verJjj^baar zijn.

Te koop: bandrecorder + 4
sporen in zeer goede staat
ƒ 175,—; een AaBe blauw ledikantdekentje z.g.a.n. ƒ 25,een AaBe geel wiegdekentje
z.g.a.n. ƒ 20,—; een geel babybadje ƒ 5,—; rieten poppenwagen ƒ 5,—. Het Kerspel
5, telefoon 2579

De direktie.

/Gelderse
/Streekvervoer Mij.

In samenwerking met onze inkoopvereniging Beco, organiseren
wij een

excursiereis naar Hoevelaken
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

dinsdagavond 11 december 18.30 uur per autobus vanaf de markt
ontvangst met koffie en gebak
dia show
ronddwalen in de beursgebouwen
aankomst Vorden
GRATIS
Gaarne opgave tot en met zaterdag 17 november a.s.

LAMMERS

MEUBELEN TAPIJTEN / Burg. Galleéstraat 26 Telefoon 05752-1421

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

Grote vogelshow

WEEKENDREKLAME
Voor de gezellige lange avonden:

in zaal Schoenaker, georganiseerd door
„DE VOGELVRIEND"
Geopend zaterdag 17 november van 9-22 uur en zondag 18 november van 12-17 uur.
VERKOOPKLASSE AANWEZIG

Aangeboden
enkele goede occasions o.a.
AUSTIN ALLEGRO 1300... .1976
PEUGEOT 504
1976
DATSUN 1207
1976
MITSUBISHI Lancer
1977
MITSUBISHI Lancer
1975
RENAULT R 16 met gas... .1977
RENAULT R 16 automaat... 1974
SIMCA 1100 ES
1976
AUSTIN MINI Clubman. . . .1973
Auto's boven
garantie

f 4.000,-

BOVAG-

borrelworstjes
volgens eigen recept van:
J3Ï1
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

KARNAVALSVERENIGING

DE PLAGGENSTEKKERS
Organiseert op zaterdag 17 nov.

PRINSENBAL
Muziek;

Portune uit um
Aanvang 20.00 uur bij

DE BOGGELAAR

Vordenseweg 32, Warnsveld, telefoon 05752-1426

Garage Kurz
DAN

BELLEN

Industrieweg 6, Vorden, telefoon 05752-1649

Tevens Dinitral anti-roest station

Enkellaarsje

Voor^omplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden 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

Prijsknaller van de week

Wegens verandering in het bedrijf wordt met ingang
van a.s. week
GEEN SCHILLEN
MEER GEHAALD
Met hartelijke dank voor alle medewerking,

G. Berendsen

zwart suède met schuine hak
normaal 88,90
«_
deze week
m 9j ™
bij
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

MMKKINK
Nieuwslat! 1 4 - V o r d e n Telefoon 05752

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Kreatief

Wij maken v*»n oud
weer nieuw

DORPSSTRAAT 8 - VORDEN - TELEFOON 05752-1921

Centrum

- staaïstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

Ter gelegenheid van de opening op donderdag
15 november a.s. om 9.00 uur,
houden wij op woensdagavond 14 november

HUVO VORDEN B.V.

van 19.00 tot 21.00 uur

Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdagsvan 8 tot 12.30 uur.

COUPONS TAPIJT

„Kerkepad"

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

KORTINGEN
TOT

OPEN HUIS
U bent van harte welkom

VOORAL UW

Door de enorme rollenverkoop in de verbouwingsopruiming zijn er enkele coupon
nen bijgekomen. Deze bieden wij u aan tegen zeer interessante prijzen.

Familiedrukwerk?

BOVENDIEN 3 ROLAANBIEDINGEN

de allernieuwste
Wapen- en Sporthandel

Martens
ttttd,

Zutphenseweg

Vorden

WÓONKAMERTAPIJT

^ Geboorte- Huwelijks- \^^ f
yerlovings- en Jubileumkaarten

m
l

x

vindt u in de kollektie van

met legklare
foamrug 400 breed
100%nylon
normaalprijs 119,—
OPRUIMINGSPRIJS.

•^••^••••^•^^•••IMBHHl^A'

Drukkerij WeeversM&S

Doe uw
Sint Nicolaas-aankopen
in Vorden
•
Waarom:
grote keuze

^SLAAPKAMERfAPrjfK» 69, met legklare
foamrug 400 breed
normaalprijs 129,—
OPRUIMINGSPRIJS^

zuiver scheerwol
op een foamrug
400 cm breed
normaalprijs 229, —
OPRUIMINGSPRIJS

HEF MINK B.V
INTERIEURVERZORGING
Zutphenseweg 24 - Vorden
Tel. 05752-1 FM

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

zijn altijd prettig om te geven.
't Komt meestal goed van pas en 't past
altijd.
WULLINK heeft daar op gerekend en
zijn voorraad aangepast, dat wil zeggen
nu enorm veel keuze.

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Wullink

GEVESTIGD:

PEDICURE PRAKTIJK

geen parkeerproblemen

vooraan in schoenmode

voor het verwijderen van eelt, likdoorns,
ingegroefde nagels enz.
Behandeling volgens afspraak,
eventueel aan huis.

zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken

Het Gulik 1, Vorden, telefoon 2737

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

Goedkoop stencilpapier
500 vel A4..

f5,50

NAAR:

Wapen- en sporthandel

excl. btw

Drukkerij

WEEVERS B.v.

td,

Nieuwstad 12, Vorden

SClbCI

Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

Voor

Mevr. A. J. P. Leeflang

een gezellig koopcentrum
voor Sint Nicolaas

Lederwaren

LOODGIETERSBEDRIJF

in geschenkartikelen

VORDEN,

* Rolaanbiedingen worden gratis en
vakkundig gelegd
* Bovendien geven wij 5 jaar
slijtgarantie

Radio, T.V., HiFi

dotltnfftitél

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

GlTCIGtZ

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

Fa. Bredeveld

WEG NAAR LAREN 56 - zutphen - TELEFOON 05750-13813

