
Donderdag 16 november 1978
40e jaargang nr. 37

Uitgave: Drukkery Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 . Giro 1205867
Verschynt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 26,—
per jaar.

Kor respondenten:
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
Route intocht Sint Nicolaas
Aankomst N.S.-station
om 13.13 uur
Stationsweg, Dorpsstraat, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat, Nieuwstad, Weh-
me, Margrietlaan, Beatrixlaan, Raad-
huisstraat, Zutphenseweg, Lulofsweg, 't
Hoge, v. Limburgstrirumstraat, H. K.
v. Gelreweg, v. Heeckerenstraat, Hoe-
tinkhof, de Boonk, de Haar, de Steege,
't Jebbink, Burg. Gallestraat, Dorps-
centrum.

Feest
Dorpscentrum
Om ongeveer 14.45 uur zal de Sint met
zijn knechten arriveren in het Dorpscen-
trum, 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 moe-
ders worden dringend verzocht zich

strikt te houden aan de aanwijzigingen
die er gegeven worden daar voor hen
maar beperkt plaats is.
De kinderen ontvangen een traktatie
van de Vordense Winkeliersvereniging.

Ook f eest voor de
buurtschappen
Om ongeveer 16.00 uur zal de Sint arri-
veren in Café-Rest. Medler (Gebr. Eij-
kelkamp) waar de kinderen ook getrak-
teerd zullen worden door de Vordense
Winkeliers Vereniging die ook de
intocht organiseerd.

Twee duizend
gulden aan prijzen
Vanaf 13 november geven de deelne-
mende winkeliers waardebonnen.
Vraagt u er gerust naar door de drukte
kan men het wel eens vergeten, speel dus
mee en ook u hebt kans op een prijs.

Raadslid H. Tjoonk [WD]: "Terrein aan
de Hamelandweg beschikbaar stellen voor
de ruitersport99

Mede namens /yn fraktiegenoot Mr. R. A. v.d. Wall Bake heeft VVD raadslid de
heer H. Tjoonk een brief aan de raad van de gemeente Vorden gezonden met het
verzoek een terrein aan de Hamelandweg voor de ruitersport beschikbaar te stellen.
De heer Tjoonk wyst er in /yn brief op dat de ruitersport op de terreinen van
landgoed de Kiefskamp momenteel nog wel worden gedoogd, maar dat de omvang
die de ruitersport thans heeft genomen, de rust in het natuurgebied zeer verstoort.
Investeringen op het huidige terrein /yn dan ook niet mogelijk, zodat de ruiters van
de landelijke ryvereniging "De Graafschap" nog steeds de hoognodige schuil-
gelegenheid en toiletten moeten ontberen.

Nu de sportnota door verschillende
oorzaken nog steeds op zich laat wach-
ten en betwijfeld moet wprden of deze
nota er toe zal bijdragen dat er spoedig
een oplossing komt, wijst de heer Tjoonk
erop dat een goede plaats voor een
buitenmanege zou zijn het terrein naast
de voormalige stortplaats aan de Hame-
landweg. Hij verzoekt B&W die maat-
regelen te treffen die nodig zijn om het
betreffende terrein voor de ruitersport
beschikbaar te maken. "Ik meen dat de
ruitersport, die bij verschillende gele-
genheden een belangrijke rol in ons dorp
vervult en het tot nu toe voor zijn
akkomodatie geheel zonder steun van de
gemeente heeft moeten stellen, thans
met recht aanspraak kan maken op de
medewerking van de gemeente", aluds
de heer Tjoonk.

B&W van Vorden zeggen in hun schrij-
ven aan de raad over deze brief van de
heer Tjoonk, met verwondering te heb-
ben kennis genomen van het feit dat de
heer Tjoonk alleen spreekt over ver-
plaatsing van een buitenmanege. Door
zowel de landelijke rijvereniging en
ponyvereniging "De Graafschap" als-
mede de Stichting manege "Vorden" in
oprichting, werden tot op heden buiten-
en binnenmanege steeds aan elkaar
gekoppeld. Ten aanzien van het onder-
havige terrein merken B&W op dat de
thans op dit terrein liggende bestem-
ming geen bebouwing toelaat, dus ook
niet in de brief van de heer Tjoonk
bedoelde schuilgelegenheid en toiletten.

"Wij vragen ons dan ook af of door
overplaatsing van de buitenmanege naar
genoemd tijdelijk terrein aan de Hame-
landweg dit een verbetering inhoudt
t.a.v. de huidige standplaats op het
landgoed "De Kiefskamp". Rekening
houdend met de kosten die gemoeid zijn
met het provisorisch in orde brengen van
het terrein en met de wetenschap dat het
terrein op de Kiefskamp niet eerder
behoeft te worden gesloten voordat een
vervangende gelegenheid is gevonden,
stellen B&W aan de raad voor het
verzoek van de heren Tjoonk en v.d.
Wall Bake in handen te stellen van het
college voor nader overleg met het
bestuur van de Stichting Manege.

Raad praat weer over
gemeentelijke
vertegenwoordiging
Tijdens de raadsvergadering van 17 ok-
tober is uitvoerig gesproken over raads-
leden die de gemeente vertegenwoordi-

gen gesproken over raadsleden die de
gemeente vertegenwoordigen in besturen
van plaatselijke verenigingen en instel-
lingen. Het college werd toen gevraagd
een voorstel van de raad in te dienen
omtrent een taakomschrijving. Dinsdag-
avond 21 november zal het voorstel van
B&W worden behandeld. IN het prae-
advies aan de raad merken B&W ten
aanzien van deze taakomschrijving op
dat het doel dat de vereniging c.q.
instelling nastreeft de gemeentelijke ver-
tegenwoordiger met kracht moet helpen
bevorderen. Hij moet daarbij zoveel
mogelijk uitgaan van de gedachten en
inzichten die ten aanzien van dat doel in
de raad en/of de betreffende raadscom-
missie (in meerderheid) leven.

Hij moet mede bevorderen, dat de voor-
waarden, die de raad aan de subsi-
dieverleningen of aan het garanderen
van geldleningen heeft verbonden, tijdig
worden nagekomen. Dergelijke voor-
waarden kunnen bijvoorbeeld zijn het
ter goedkeuring inzenden van een begro-
ting en een rekening en het inzenden van
een jaarverslag. Bovendien toezien dat
geen besluiten worden genomen waar-
door de gemeente achteraf met niet-
voorziene financiële konsekwenties zou
worden gekonfronteerd.

Voorts zijn B&W van mening dat de
betreffende vertegenwoordiger eens per
kwartaal verslag moet doen van het
funktioneren van de betreffende vere-
niging en instelling in de betreffende
raadscommissie en indien zaken die de
vereniging of instelling aangaan op korte
termijn een beslissing of ingrijpen van de
gemeente vragen, een mededeling daar-
van, ook weer zo mogelijk schriftelijk,
aan het college. Over de gemeentelijke
vertegenwoordiging in de Stichting tot
huisvesting van bejaarden "De Wehme"
zeggen B&W in hun voorstel dat het
verantwoord is dat hier op l juli 1979
een eind aan komt. Over de Vordense
Bad- en Zweminrichting en de Stichting
Dorpscentrum stellen B&W voor de
vertegenwoordiging in deze besturen tot
één persoon te beperken.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Hulp voor hulpelozen in Ethiopië
Bazar op 17 en 18 november voor het
werk van Trix van Kuik
"In Ethiopië [Abessinië] dat gerekend wordt tot de allerarmste landen ter wereld is
de sterfte onder de baby's ruim 70%. Oorzaak: gebrek aan voedsel. Daarom neem
ik in elk geval een grote hoeveelheid melkpoeder, babyvoeding enz. mee, om de
directe nood enigszins te kunnen lenigen1', zegt zuster Trix van Kuik, voormalig
H ij k verpleegster in Zutphen. Ze is nu enkele maanden in Nederland om by
vrienden weer wat op verhaal te komen en hoopt eind deze maand of begin
december weer naar Ethiopië te vertrekken.

Ze werkt al bijna tien jaar in dit armste
land van de wereld. In een polikliniek
waar ze 's morgens vanaf 10.00 uur
spreekuur heeft tot soms ver in de
namiddag. In april 1969 vertrok ze voor
het eerst naar Ethiopië. "Via een vriend,
een broer van deken Van Ijlsruit Zut-
phen, ben ik gaan werken in het zuid-
westen. V^^lien was ik wijkverpleeg-
ster in ZurPWn. In 1971 vertrok ik naar
de hoofdstad Addis Abeba (dit betekent
Nieuwe bloem) waar ik nu in dienst hen
van het ministerie van Public Health
(Volksgezondheid). Alleen zonder sala-
ris en zoncBerdere financiële steun..."

Vrouwenprojecten

Na het dagelijkse spreekuur van 10 tot
plm. 3 uur, gaat ze hierna op pad voor
allerlei ander sociaal werk. Onder meer
bij de melaatsen, die hun allerlaatste
heil zoeken op "het kerkhof" van de
hoofdstad. "Het zijn erbarmelijke toe-
standen, maar gelukkig hebben we de
steun van de nieuwe Ethiopische over-
heid, die in tegenstelling tot de oude,
haar ogen niet sluit voor de armoe en
ellende in dit land". "Op het ogenblik
zijn we bezig met vrouwenprojecten. We
zijn al met zes projecten gestart. Als je
een land in ontwikkeling wilt brengen,
moet je beginnen bij de vrouwen. De
vrouwen voeden de generatie op. Wij
gaan hen leren lezen en schrijven,
geven ze naailes, les in hygiënen probe-
ren daarnaast werkmogelijkheden voor
hen te creëren. In het eerste programma
wordt katoen spinnen geleerd, dat we
daarna verkopen, terwijl in het tweede
programma kleden knopen wordt bij-
gebracht. Op zo'n manier probeer je een
aantal ontwikkelingsmogelijkheden te
creëren, 'n soort zelfsupporting".

Veel geld nodig
Aan de rand van de stad leven de
lepralijders in een aantal loodsen. Ook
de armen, de bedelaars enz. wonen in
deze barakken. Soms hele gezinnen,
zelfs enkele honderden slapen hier op de
naakte grond. "We zouden zo graag nog
een aantal loodsen erbij hebben met een
werkplaats, zodat de mensf^feen klein
beetje menswaardig besta;SWiebben"
verzucht Trix, "Ik mis nog 500.000
gulden" zegt /e laconiek. "Een groot
gedeelte van de Ethiopiërs isJk<g analfa-
beet. Als je uit bedelen w^^moet je
kleren aanhebben, anders *W! je ook
niets kopen. Als je iets kunt krijgen
moetje het acuut kopen. Hier in Neder-
land is er overvloed, kijk eens in de
winkels, op de markt, je hebt hier van
alles. Er is zo'n verschrikkelijk grote
kloof tussen hier en daar dat het mij een
raadsel is, hoe dit ooit te overbrug-
gen..." zegt zuster van Kuik.

Weer terug

Op geregelde tijden komt Trix nu terug
naar Nederland. "Je moet er uit, de
spanning wordt soms te groot. Je gaat er
anders onderdoor. Het is hard werken,
maar ik doe het met plezier, niet namens
een instelling of organisatie maar in
opdracht van de Allerhoogste". In ons
land bestaat een stichting Medisch
Maatschappelijk werk Ethiopië, die Trix
financieel wil steunen. Bij vorige "va-
kanties" en ook nu probeert Trix veel
geld te vergaren. Ze houdt er bedel-
tochten voor, preekt in kerken in de
Achterhoek maar ook elders in het land.
Ze houdt lezingen enz. want er is veel
nodig voor haar werk. (Girorekening
945116 te Lochem of Rabobank Zut-
phen rek. nr. 873089 t.n.v. Stichting
Med. Maatschappelijk Werk Ethiophië
te Lochem).

Grote bazar voor Trix
Het aktiecomité voor Trix organiseert een bazar op vrijdagavond 17 nov.
en zaterdag 18 november in De Voorde. Er komen kramen met o.a.
speelgoed, handwerkartikelen en gebak. Er komt een speciale kraam van
de S.O.S. wereldhandel, met artikelen uit de ontwikkelingslanden. Voor
het RAD van avontuur zijn fantastische prijzen beschikbaar gesteld, o.a.
door de middenstand. Voor de jeugd zijn er speciale attracties. Van St.
Nicolaas ontvingen we bericht, dat hij één van zijn zwarte pieten vooruit
zal sturen! De huisvrouw hoeft zaterdag niet te koken, want u kunt
heerlijke eigengemaakte erwtensoep afhalen. Dus breng een bezoek aan de
bazar u kunt dan tevens Trix ontmoeten en u steund een goed doel. (zie
advertentie elders in dit blad).

Cabaret Ivo de W\js
Formule 2
Donderdag 9 november was het dan zo
ver, de start van culturele avonden,
uitgevoerd door beroepsartiesten, in het
Dorpscentrum. Hoewel men aanvanke-
lijk dacht, dat de Vordense bevolking
drempelvrees had voor deze avonden, is
het toch een succes geworden. De zaal
was gezellig gevuld en men reageerde
zeer positief op alles wat door deze
artiesten gebracht werd. Zij hadden dan
ook een zeer vlot lopend programma van

liedjes en sketches, waarbij men heel
goed z'n aandacht moest houden anders
miste men veel van de razend snel
gesproken tekst.

Het was het met recht "Vaart en
Vuurwerk - Een race tegen het Uur-
werk". De avond vloog dan ook om en
men keek met verbazing naar de klok
van half elf, die het einde aankondigde.
Een geweldig applaus was de beloning
voor de groep, die het zelf ook op prijs
stelde als eersten in Vorden te mogen
optreden en het samenspel met het
publiek erg gewaardeerd had. Al met al

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

CITROEN
RUESINK
RUURLO

Voor nieuw en gebruikt
Tel. 05735-1753

zeer moedgevend voor de culturele com-
missie om op deze voet voort te gaan en
zij hoopt dan ook dat nog meer Vor-
denaren de kans zullen aangrijpen om te
profiteren van de voordelige avonden
met beroepsgezelschappen, die dank zij
u een uitstekende subsidieregeling kun-
nen aanbieden.

Algemene
ouderavond
"De Vordering"
"De Vordering" kan terugkijken op een
zeer geslaagde en erg gezellige ouder-
avond met ruim honderd deelnemers.
Tussen half acht en acht uur stroomden
die bezoekers de gemeenschapsruimte
van de school binnen, waar een ten-
toonstelling van het werk van de kinde-
ren was ingericht en waar men, onder
het genot van een kop koffie, druk
pratend met vrienden en kennissen,
langs de verschillende tafels liep. Om
acht uur opende de heer Ter Beek,
voorzitter van de oudercommissie, de
vergadering met enkele mededelingen.
Ook de heer Hammink, voorzitter van
het schoolbestuur, kreeg even hetwoord.
Even maar, want er stond een druk
programma te wachten. Dagen tevoren
hadden de ouders namelijk een keuze
gemaakt uit de verschillende aktiviteiten
in de afzonderlijke lokalen. De ouders
kregen een toelichting op de gebruikte
methoden en werkwijzen van de school
en gingen toen zelf ook aan het werk
met: 1. Kleuterboeken; 2. Leren lezen in
klas 1; 3. Correct lezen; 4. Jaarplan
middenklassen; 5. Wereldoriëntatie.
Na de koffiepauze, waarin de ouders ook
de nieuwe schoolgids ontvingen, werd
het hele programma nog eens herhaald
voor een inmiddels gewisselde groep
ouders. De prettige sfeer en de enthou-
siaste samenwerking heeft zeker weer de
hechte band tussen ouders en leer-
krachten verstrekt.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Femke Heusinkveld.
Gehuwd: H. J. Stokkink en G. E.
Vlogman; A. J. Groot Jebbink en J.G.D.
Hissink; F.A.M, van Balen en O. Ger-
ritsen; H.B.J. Rikkerink en A. G.
Weekhout.

NCVB
Dinsdag 21 november zal de NCVB afd.
Vorden een ledenvergadering houden in
het dorpscentrum. Mevr. Brokke uit
Velp zal die avond spreken over Lap-
land.

BEL VANAVOND OF
IN HET WEEKEND

DE PUZZELLIJN
020-21.44.44

ROBERT PAUL en TEDDY SCHOLTEN
HEBBEN EEN PUZZEL VOOR U!

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink; Bedie-
ning H. Doop.
19.00 uur Ds. J. Ribbink uit Zelhem;
gezamenlijke Jeugddienst in de Geref.
kerk.

GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur Ds. D. Warnink, Apeldoorn;
kindernevendienst. 19.00 uur Ds. Rib-
bink, Zelhem; Herv. Geref, Jeugddienst
in de Geref. Kerk.

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zowel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Clement F. van de Poest, Zelhem. Tel.
08342-1220; E. de Vries-Reiling, Neede.
Tel. 05450-1268.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand november mevr. Gille,
tel. 2151; Graag bellen tussen 8.00-9.00
uur.

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

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8
tot 18 uur; zaterdags tot 12 uur. Op zon-
en feestdagen 's avonds en in de nacht
kan men aan de apotheekdeur bellen
uitsluitend voor spoedrecepten.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 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.

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

POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-26445̂

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Voor de vele blijken van deel-
neming bij de ziekte en het
overlijden van mijn lieve man
en onze vader

J. H. KONING
willen wij langs deze weg onze
oprechte dank betuigen.

H. A. Koning-Pardijs
en kinderen

Vorden, november 1978
Kostedeweg 9

Wie mist er een geheel zwart
katertje. J. Krosse, Berend
van Hackfortweg 7, Vorden.

Jonge vrouw zoekt 2 morgens
in de week werk. Liefst in de
huishouding. Brinkerhof 45,
Vorden.

Gezocht: kamer met eigen
keuken en douche in Vorden.
Tel. 05753-2589. Na 18.00 uur

Tafeltennis
Een sport voor jong en oud.
Dinsdag vanaf 19.00 uur
Sportschool Smit
Molenweg43, Vorden.

STROOIGOED
Banketbakkerij J. WIEKART

Te koop: knollen. D. Nijen-
huis, Lindeseweg 10, Vorden.
Tel. 6734.

Voor
- centimeter
- garendoos
- kartelschaar
- rokspuit
- radeerwiel
- scharen, links of rechts-

handig
- speldenkussen
- en veel meer

bij LAMMERS
Zutphenseweg

Alles voor in de klomp
Banketbakkerij J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden

Ook
de
Sint
haalt

z'n tweewielergeschenken bij:
Barink, Nieuwstad 26, Vorden
Fongers Fietsen

De mais eraf, de woeler erin.
Bij ons woelers 70 cm diep a
ƒ 475,- cont. afgeh. incl. btw.
SEEGERS, Drempt.
Tel. 08334-2722.

Wat is tien cent?
ƒ 4,40 op 40 liter t ikt aan
bij

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden. ,

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2'/2 uur.

ƒ 2,85 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Te koop: Etna Gaskachel met
thermostaat. Almenseweg 35,
Vorden.

Te koop: 400 st. nieuwe ge-
galv. ligbox-afscheidingen
voor koeien. Van ƒ 65,- nu
voor ƒ 40,- per stuk.
Contant afgeh. incl. btw.
SEEGERS, Drempt
Tel. 08334-2722.

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ16,50

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden. Tel. 1301,.

Te koop gevraagd:
droog en schimmelvrij

roggestro
Keune-tel. 1737

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Wij zijn zaterdag 18 november a.s.

GESLOTEN
wegens familiefeest

Café-Restaurant
en Levensmiddelenbedrijf

SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Vorden

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen
van het bestemmingsplan "Buitengebied 1970" aan:
de heer Dr. K. E. Huith, de Steege 41 en de heer K.
Dudok van Heel, Ganzensteeg 11 beiden te Vorden,
voor het verbouwen van een boerderij tot burgerwo-
ning aan de Lindeseweg 12 resp. Kiefskampweg l te
Vorden.

De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf 20 november 1978, gedurende 14 dagen voor
een ieder ter gemeentesecretarie -afd.I. ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemelde voornemens in-
dienen bij ons college.

Vorden, 13 november 1978

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester, Mr. M. Vunderink.
de secretaris, J. Drijfhout

Bazar voor Trix
vrijdag 17 november vanaf 19.00 uur
en zaterdag 18 november van 10.00 -
12.30 uur in

De Voorde
(achter N.H. kerk)

Gebak en andere artikelen kunt u
nog inleveren op vrijdag 17 novem-
ber van 2 - 6 uur in de Voorde.

Voor nadere gegevens zie elders in dit blad.

Actie-commité voor
Trix van Kuik

Openbare basisschool

Feestavonden
in het Dorpscentrum

Op 23 en 24 november 's avonds om half
acht wordt opgevoerd door de leerlin-
gen van de 6e klas:

HET TONEELSTUK:
„'t Geheim van Pandolio"

DE MUSICAL:
„Een speeltuin?., 't Einde"

Zaal open: 19.00 uur
Entree: f 2,50 p.p.

Wij gaan heropenen!!

Donderdag 16 november a.s.

heropenen
wij onze vergrote en gemoderniseerde

Rookartikelen-
speciaalzaak

Wij houden ,,open huis"
van 16.00 tot 22.00 uur om U in de gelegen-
heid te stellen een kijkje te komen nemen.

ROOKAR TIKELEN-SPECIAALZAAK

„'t CENTRUM"
D. BOERSMA — Dorpsstraat 6, Vorden
Telefoon 05752-1553

CONCER T
op zaterdag 25 november hoopt het

Vordens Mannenkoor
in samenwerking met het

Warnsvelds Mannenkoor

een concert te geven in het
DORPSCENTRUM. Aanvang 20.00 uur

Na afloop van het conc^l is er gelegenheid
tot gezellig samenzijn en het maken van een
dansje.

Donateurs kunnen op vertoon van hun donateurskaart t/m 20 november gratis
toegangskaarten afhalen bij Schoenhandel Wullink, Dorpsstraat te Vorden.
Na 20 november zijn er kaarten verkrijgbaar voor belangstellenden a ƒ 3,00 p.p.,
eveneens bij Schoenhandel Wullink.

Stelt u prijs
op een volmaakte nachtrust?

Een goede nachtrust, wie verlangt daar niet naar?
Maar dan moet u wel eerst zorgen voor een goede matras.

Zodat u zich de hele nacht goed ondersteund weet
Kies daarvoor bijvoorbeeld: ,-̂ ?ssr"~

Tijdens de revue zijn er iedere avond

2 koude schotels verloot.

Enkele van die schalen
zijn nog niet
teruggebracht.
Graag s.v.p. retour aan

De Rotondett
ii Vorden

Rookartikelen -speciaalzaak

„'t Centrum"
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, Vorden - Tel. 1553

Rookartikelen
Rokersbenodigdheden
Tijdschriften
Kranten
Toto - Lotto

Vanaf

INRUILAKTIE: Verdien op uw oude matras!
Denkt u over de aankoop van 'n nieuwe matras? Doe 't dan nu! Want voor uw oude
matras geven wij tijdelijk een inruilpremie.
Voor een 1-pers. ontvangt u 15." Voor een 2-pers. ontvangt u 25.-

Binnenvering matras.
De soepele, geluidloxe vering
zorgt voor de juiste steun.
Op elke gewenste
plaats. De t i jk is ivoor.
In alle maten.
Vanaf 200.-

2750

Dacron kussen.
Een komfortabele steun om
lang plezier van te hebben.
Kleur: wit. | C on

Twee voor slechts

Veren kussen.
Heerlijk zacht. En toch meer
dan stevig genoeg.
Kleur: ivoor. J7,90
Twee voor slechts VA

Donzen dekbedden.
Als puntbed, waarin de
vulling op z'n plaats
gehouden wordt door middel
van op elkaar gestikte
rondjes. Zeer geschikt voor
verwarmde kamers. Of als
buisbed: de vulling zit in
lengtebanen gelijkmatig
verdeeld. Beide bedden
hebben een goede kwaliteit
vulling van 65% eendedons.
Puntbed vanaf 99 f

555.-
Buisbed vanaf

Synthetisch dekbed.
Met terylene vulling.
Heerlijk warm. En bijzonder
gemakkelijk: volledig
wasbaar. Dus zeer geschikt
voor kinderen.Ipes89.-
2-pers145.-
100% Katoenen dekbed-
overtrekken.
Uitstekende kwaliteit.
Kleurecht en krimpvrij.
Met handige instop-flap aan
de onderkant. In een keur
van de mooiste kleuren en
dessins.
Toch maar

Burg. Galleestraat 3
Tel. 05752-1381

't LOCHEMS
SCHOONMAAK-
BEDRIJF

kan voor direct enkele

DAMES
werk bieden voor de vroege avonduren.
Vervoer aanwezig.
Wij bieden o.a.
hoog uurloon
20 vakantie-snipperdagen
8,0% vakantiegeld, uitkering jaarlijks in
mei
Werkkleding enz.

Inlichtingen D. Harmsen, Burgemeester Leenstr. 27
te Lochem. Tel. 05730-1289 of mevr. Eggert, Sophia-
laan 73, Ruurlo.

LOCHEM5

INTOCHT-REKLAME:

Haal de Sinterklaastijd in huis
met een

Banketstaaf
van BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat -Vorden -Tel 1750

Specialiteit:

Zwanenhalzen

Groot nieuws voor U...
Tot en met 5 dec. a.s. geven wij bij aan-
koop van een

fototoestel
boven f 250,-

een electroneiif litser
twv/72,-KADO!

En tevens op alle
- LIJSTEN
- FOTOALBUMS EN
- FOTOBOEKEN

10% KORTING
Voor extra aanbiedingen in camera's, projec-
toren, kijkers en accesoires zie onze etalage.

FOTO

Kerkstraat 1 - 7251 BC Vorden -Telefoon 05752-1313

Twaalfuurtje
met Brood

Thuis op tafel of in 't trommeltje op het
werk: brood is een heerlijk middagmaal.
Mits
Mits u de moeite neemt naar een goede
bakker te stappen en minder soortvast
broodschappen te doen. Dus gewoon bij
uw Echte Bakker een keus doen uit al
die tientallen soorten brood, vandaag 'ns
dit en morgen dat. Er is zóveel te avon-
turieren bij een Echte Bakker

Zutphenseweg Vorden

Telefoon 05752-1384
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Afscheid prins Joan de eerste
en installatie prins Gerard de Eerste van
De Deurdreajers
Voor serieuze lieden was het zaterdagavond slecht toeven op de Kranenburg. Het
was namelijk de elfde van de elfde en dat betekent dat in de prinselijke residentie
van de carnavalvereniging De Deurdreajers, zaal Schoenaker, alles in feest-
stemming was. Vele Deurdreajers en Deurdreajerinnen gaven dan ook acte de
presence om zowel het afscheid van hun oude prins Joan de Eerste [Joan Huitink],
als de installatie van de nieuwe gezagsdrager prijs Gerard de Eerste [Gerard de
Vries mee te maken.

Tegen negenen, toen de zaal al vol
feestelingen was, trad Prins JOAN de
Eerste naar voren en dankte in een
hartelijke afscheidsspeech zijn onderda-
nen voor hun trouw en zijn gevolg
(dansmarietjes, raad van elf enz.) even-
als het bestuur en president voor hun
steun in het afgelopen carnavalsjaar
ondervonden. Vervolgens onthief hij zijn
gevolg van hun taken en werd op zijn
beurt door president Hans v.d. Linden
"onttroond" door het afleggen van de
eretekenen als steek, scepter, ketting en
mantel. De president dankt hem voor de
waarlijk grootse wijze waarop prins Joan
had geregeerd. Ook het gevolg deelde in
deze dankwoorden.

Nadat nog eens even de beentjes van de
vloer waren gegaan, volgde om half tien
de installatieceremonie van de nieuwe
prins en zijn gevolg. De inmiddels op het
podium plaatsgenomen hebbend nieuwe
raad van elf, dansmarietjes enz. werden
door de president aan de Deurdreajers
voorgesteld. Tussen hen in, stond recht-
op een grote houden ball-point, waarvan
op verzoek van de president de aange-
brachte deur werd geopend. Tot ver-
rassing van ieder kwam hieruit - in z'n
colberrje - de nieuwe prins tevoorschijn.

De nieuwe Deurdreajersvorst werd ver-
volgens met de eretekenen omhangen en
plechtig geïnstalleerd. In zijn maiden-
speech maakte hij bekend dat hij als
prins Gerard de Eerste zal regeren over
het Deurdreajersrijk. Hij richtte woor-
den van welkom tot zijn onderdanen en
hoopte als 21e Prins van de Deurdreajers
met steun en medewerking van allen,
ook het nieuwe carnavalsjaar weer tot
een succes te maken. Aansluitend hierop
werd door de president de proclamatie
van de nieuwe prins voorgelezen.

Toen de nieuwe prins hierna de dans-
vloer betrad en met zijn echtgenote de
openingswals danste, was het nieuwe
carnavalsjaar van de Deurdreajers be-
gonnen. Het bleef tot in de kleine uurtjes
een gezellig feest, waarbij de prinsen-
kapel voor de juiste muzikale klanken
zorgde. Op 13 januari 1979 zal het
volgende carnavalbal worden gehouden
met onder meer een pronkzitting.

Karnavalsoptocht
1979
In zaal Smit belegde de optochtkommis-
sie maandagavond een informatie avond
betreffende de karnavalsoptocht 1979.
Nadat voorzitter Hans v.d. Linden een
vijftigtal belangstellenden had verwel-
komd, waaronder ook afgevaardigden
van de politie en EHBO, zette hij de
organisatievorm uiten hoe deze optocht-
kommissie binnen de vereniging haar
werk verricht. Freddy Scnmitz, de nof-
filmer en -fotograaf, van de vereniging
verzorgde hierna een film met een
mixture van opnamen van de laatste drie
jaren. Hierin gaf hij duidelijk zijn visie
op de voorbereiding, het bouwen aan
wagens en de optocht zelf. Deze beelden

spraken voor zichzelf en het moet gezegd
worden dat de filmer er een prettige en
voor de kijker aangename film van heeft
gemaakt.

Na een korte pauze dankte de voorzitter
de heer Schmidt en gaf voor de verdere
uiteenzetting het woord aan Martin
Westerik, welke op duidelijke en uit-
voerige wijze de te volgend richtlijnen
betreffend^de optocht uiteenzetten.
Aan de i^^kwamen o.a.s indeling in
drie kategorieën, motto of onderwerp (in
elke kategorie slechts éénmaal hetzelfde
niouu of onderwerp), een nieuwe
van jurering en een toelichting daarop,
de prijsu^Kking. Nadat enige vragen
werden v^Jndelijkt dankte hij allen die
aan deze bijeenkomst hadden meege-
werkt en hoopte op een goede en sfeer-
volle optocht 1979.

Vordens
Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor pleegt jaar-
lijks in het eerste kwartaal een uit-
voering te geven in samenwerking met
enkele andere koren. De opzet daarvan
is om met de donateurs en de andere
koren een muzikaal contact te hebben
en van belangstelling voor eikaars pre-
staties te doen blijken. Door de grote
belangstelling voor de totstandkoming
van het nieuwe Dorpscentrum en van-
wege het feit dat het Vordens Mannen-
koor een muzikale bijdrage had te
leveren aan de uitvoering van de revue,
die na de voltooiïng van het Dorps-
centrum in de maand mei is gehouden,
bleef een contactavond voor 1978 voor-
alsnog achterwege. In het najaar alsnog
een contactavond realiseren is wel bijna
onmogelijk gebleken omdat de koren
zich voorbereiden op de aanstaande
kerstconcerten. De band tussen vereni-
ging en donateurs is evenwel ook voor
het Vordens Mannenkoor van wezenlijk
belang. Daarom zal het koor nu op 25
november a.s. in het Dorpscentrum aan
de Raadhuisstraat in samenwerking met
het Warnsvelds Mannenkoor een con-
cert van beperkte omvang uitvoeren.
Door het concert in tijdsduur te be-
perken, zal er na de uitvoering ge-
legenheid zijn voor een gezellig samen-
zijn in de foyer en in de grote zaal waar
gelegenheid is om te dansen.

Hiermede zal een feestelijke bijdrage
worden gegeven aan de eerste uitvoering
in het nieuwe Dorpscentrum; een eerste
uitvoering die een testcase zal zijn voor
de akoestische kwaliteit van de grote
zaal in Vordens culturele centrum.
Donateurs kunnen tot en met maandag
20 november a.s op vertoon van hun
donatiekaart 1978 toegangsbewijzen ver-
krijgen bij Schoenhandel Wullink,
Dorpsstraat 4. Het Vordens Mannen-
koor geeft bovendien gelegenheid om de
uitvoering bij te wonen aan belangstel-
lenden voor mannenkoorzang die welis-
waar geen donateur zijn. Daartoe zullen
na 20 november de dan no^jesterende
toegangsbewijzen voor henj^krijgbaar
zijn tegen betaling van ƒ 3,- per toe-
gangsbewijs (eveneens bij Schoenhandel
Wullink).

De heer Voorman
voorzitter P.v.d.A.
Tijdens de jaarvergadering van de Partij
van de Arbeid werd de heer W.M.
Voortman gekozen tot voorzitter. Hij
volgt de heer A. R. Sikkens op die
tijdens de voorjaarsvergadering aftrad.
In het jaarverslag werd uitvoerig inge-
gaan op de gemeenteraadsverkiezingen
alsmede de verkiezing van de wethou-
ders, waarbij het werd betreurt dat de
Partij v.d. Arbeid buiten de boot viel.
Het ledental van de afdeling bedraagt
momenteel 86. Het bestuur is evenwel
van mening dat voor een gemeente als
Vorden een ledental van 150 toch zeker
een haalbare kaart moet zijn.

Wat betreft de plannen voor 1979,
hierover ontstond een levendige discus-
sie tussen de leden en de raadsfraktie.
De totaal gewijzigde verhoudingen ind e
gemeenteraad, mede door de versterking
van de fraktie in de nieuwe raad, waren
aanleiding tot een optimistische ziens-
wijze over de inbreng van de raads-
fraktie in het bestuur van de gemeente
Vorden. Het bestuur van de P.v.d.A. is
van mening dat kan worden teruggezien
op een jaar van vruchtbaar politiek
handelen, waarin een aantal gunstige
resultaten zijn bereikt. Getracht zal
worden de uitgezette koers in de komen-
de vier jaren te verwezenlijken.

Prinses Julianaschool nam afscheid van
voorzitter Ds. J. H. Jansen
Tijdens di' gecombineerde ouderavond/Ledenvergadering van de Prinses Juliana-
school in de Wildenborch, waarbij vrijwel alle ouders aanwezig waren, werd
afscheid genomen van de voorzitter van het schoolbestuur Ds. J. H. Jansen.
Woorden van dank werden hem toegesproken door de vice-voorzitter, de heer M.
Kaemingk. Ds. Jansnen, die zich om gezondheidsredenen moest terugtrekken uit
het schoolbestuur nam op 6 maart 1941 zitting in het bestuur en is sindsdien
voorzitter geweest.

mededeling gedaan van het feit, dat
wegens vertrek van het hoofd der school
de heer A.W. Werner met ingang van l
januari 1979 als nieuw schoolhoofd is
benoemd de heer H. Kok uit Oss. Met
vreugde kon aan de vergadering worden
medegedeeld, dat dankzij het feit dat de
heer Kok drie schoolgaande kinderen
heeft, de school geen eenmansschool zal
behoeven te worden. Hiermede werden
enkele nogal verontrustende persberich-
ten van de laatste tijd ontzenuwd. Het

Ook werd afscheid genomen van de heer
H. J. Pardijs, die ruim tien jaar be-
stuurslid van de schoolvereniging was en
sinds 1970 tevens als sekretaris. Tot
nieuwe bestuursleden werden gekozen
mevr. F. te Lindert en mevr. G.
Mennink. Ook de oudercommissie on-
derging enkele wijzigingen. Afgetreden
zijn mevr. F. te Lindert en mevr. T.
Pardijs, terwijl als nieuw ondercommis-
sielid mevr. I. Dijkman werd verkozen.
Tijdens de ledenvergadering werd ook

wettelijk vereiste minimum aantal leer-
lingen over de drie teldata per cursus
kan weer gehaald worden, zodat twee
leerkrachten aan de school verbonden
kunnen blijven.

Tijdens het tweede, meer informatieve
gedeelte van de avond werd door de
leerkrachten aan de ouders duidelijk
gemaakt hoe er op school met een
documentatie centrum wordt gewerkt.
Juffrouw Heida vertelde hoe door middel
van eenvoudige boekjes en andere hulp-
middelen er in de lagere klassen een
begin mee wordt gemaakt, terwijl mees-
ter Werner daarna verder ging en het
werken met een documentatiecentrum
in de hogere leerjaren beschreef. Aan de
ouders werd duidelijk gemaakt dat de
leerlingen dankzij een zeer modern en
ruim documentatiecentrum op een
speelse wijze toegang hebben tot een
rijke bron van informatie.

lPORTRIEUW
Voetbal
Fraaie koppositie Vorden halverwege de
competitie
De spelers van Vorden l hebben voor de
derde achtereenvolgende maal een nipte
1-0 zege behaald. Drie doelpunten sco-
ren en dan de maximale punten! Zon-
dagmiddag werd Reunie het slachtoffer
van de dadenrang van de pupillen van
trainer Spikkert. Op grond van het
vertoonde spel zou een gelijkspel de
verhouding beter hebben weergegeven.
Op grond van het aantal kansen kan niet
anders gekonkludeerd worden dat de
overwinning toch wel verdiend genoemd
kan worden, waarbij de ook nu weer
voortreffelijk spelende doelman Wim

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Gert Jan Buunders hef pien in de boek. Pien in de boek oaver 't
geld wel te vestaon. Neet oaver zien eigen geld maor oaver dat wat e
mot lenen. Gert-Jan is, mo'j wett'n, un ni'j huus an 't bouwen. Zee
hadd'n zich dat veurug jaor 't harfs allemaole zo mooi veuresteld.
Eur eigen huus zol tegen de tied dat 't ni'je klaor was wel zo'n vier
en un halve ton op können brengen. Zo duur was 't toen nog wel
neet maor alles ging jao met zo'n vief en twintug pecent de heugte
in dus moggen zee daor ok wel op rekkenen. Tegen die tied zol eur
ni'jgebouwde huus wel zo'n betjen klaor wean. Dat kostten met de
grond t'r bi'j ok wel un smak geld maor at 't un betjen met veel
können zee van eur hiepeteek toch nog wel wat ekstraa's aflossen.
En dat zol eur dan besunder goed van passé kommen.

Gert-Jan vedienen dan wel goed maor veur die paar toen hiepeteek
mos t'r toch altied wel un heel betjen af veur rente en aflossing. Een
zee wazzen an eur stand veplich um wieter ok neet al te kötterug
veur 'n dag te kommen. At zee vesite hadd'n was t'r altied franse
kejak in huus en ok nog de beste wiensoorten. En zee hadd'n nog al
us vesite. Eur kennissen beheurn bepaold neet tot de a-socialen en
daor mossen zee zich, ok wat de klere betrof, toch wel un betjen bi'j
anpassen. Um twee keer met dezelfde jörk an op vesite te kommen
dat lek ok neet. Maor al met al koss'n 't wel un hoop geld. 't Vleis
bi'j de middagpot schot t'r zodoende nog wel us un keer bi'j in
maor dat was neet zo arg, dat zag de buurte toch neet. At t'r wat
met hun liest of kollektebusse bi'j eur an bell'n bargen zee zich
meestal maor op, at ze ow maor neet zagen hoeven i'j ok neet los te
doen. Op zo'n meniere lukk'n 't wel um elke maond rond te
kommen en althans de schien op te holl'n.

Maor dat was allemaole veurug jaor ewes. 't Zaög t'r now wel heel
anders uut. De bouwkosten van 't ni'je huus veel'n wel zo'n dattug
duuzend gulden tegen. De kokken had wat luxer mott'n wodd'n
(eur zuster had ok zo'n groten eiken ekoch) en zo meer van die ding
die zee bi'j bekenden hadd'n ezzen. Maor die bekenden betaal'n 't
allemaole stuk veur stuk en bi'j eur kwam alles bi'j mekare, 't Was
dan wel zo da'j toch an 't bouwen waarn maor 't geld mos t'r wel
veur komm'n. Met de vekoop van eur huus leep 't ok neet zo at zee
zich 't wel veuresteld hadd'n. Zee waarn al van makelaar
veranderd, maor dizzen had de kopers ok neet in de boksetesse
zitt'n, ok al waarn zee op zien advies met de pries al tot onder de
vier ton ezakt. Kiekers kwamm'n d'r nog wel us maor allemaole
met un te dunne pottemenee. De banken stonnen ok neet te
dringen um an die luu top-hiepeteeken te geven en zo was 't ene bi'j
't andere. De mensen zeien wel us tegen eur dat 't nog al duurn met
't ni'je huus, maor 't smoesjen dat 'n annemmer gin tied hadde
ging d'r glad in. Zee zeien d'r maor nooit bi'j dat zee 'n annemmer
nog niet emaand hadd'n, wat dat betrof mog e wel effen deur-
klungeln tot 't veurjaor, meschien waarn de huuze dan weer wat
duurder. Tot zolange zal Gert-Jan ok nog wel pien in de boek
holl'n, zoas zovölle bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

harms in de slotfase het geluk aan zijn
zijde had toen Gerard Winkelhorst
tegen de paal knalde.

voor de rust had Vorden het betere van
het spel, zonder echter tot hoogstaand
spel te komen. De Reunie- doelman
Harry van Balen-Blanken voorkwam in
deze eerste 45 minuten dat de thuisclub
niet tegen een achterstand opkeek. Een
kwartier voor tijd verkeek hij zich echter
grandioos op een inzet van André te
Velthuis. De Vorden-aanvoerder ont-
ving namelijk op de rand van het straf-
schopgebied de bal van Geert Heersink
school in en zag tot vreugde van de grote
Vorden aanhang dat doelman van Ba-
len-Blanken aarzelde tussen vangen en
stompen, waardoor de bal onder hem
door tegen de touwen gleed 0-1. Reunie
zette hierna nog een fel slotoffensief in,
waarbij juist toen de counters van
Vorden een groot gevaar voor de thuis-
club inhielden. Gescoord werd er echter
niet meer, zodat Vorden in de 4e klas C
voor de titel "herfstkampioen" in aan-
merking kwam.

Het leek erop dat er tijdens de rust een
hartig woordje was gesproken in de
kleedkamer want in de tweede helft
pakte Ratti heel wat vetter aan. Men
speelde met veel inzet en dat resulteerde
na tien minuten in een tegenpunt. Bart
Overbeek die bij een doorbraak in het
strafschopgebied was gevloerd, nam zelf
de strafschop op sublieme wijze en
scoorde in de Linkerbenedenhoek. Ratti
kreeg hierna nog enkele opgelegde kan-
sen, maar men kon het doel van de
tegenpartij niet vinden. Socci kroop
hierdoor door het oog van de naald en
mocht met deze kostbare overwinning
dubbel en dwarst tevreden zijn. Een
gelijkspel had de verhouding beter weer-
gegeven.

Voetbal

Voetbal
Ratti l • Socci l 1-2
Ratti l afdeling zondag heeft opnieuw
een nederlaag moeten incasseren; dit-
maal kwam Socci l uit Vierakker op
bezoek en wisten door een 1-2 zege de
punten mee te nemen. Het was voor rust
een matige partij voetbal. Na een
kwartier nam Socci de leiding; uit een
hoekschop vanaf de rechtervleuger wist
de toegelopen middenvoor de bal fraai
achter doelman Sommers te koppen:
0-1. Hierbij ging de Ratti-doelman
evenwel niet vrijuit, omdat hij te lang
aarzelde om uit zijn doel te komen en
hierdoor waarschijnlijk een kans had
gehad het gevaar te keren. Ratti was ook
na dit tegenpunt nog niet geheel op dreef
en liet het initiatief teveel aan de gasten.
Er ontstonden gevaarlijke situaties voor
het doel der thuisclub omdat Socci
steeds in de aanval ging. Vijf minuten
voor rust wist de Socci middenvoor een
dieptepass vanuit de verdediging langs
de nu uitgelopen doelman in het net te
tikken: 0-2.

Gazelle Nieuwland 4 - Sv. Ratti l af d.
zaterdag 1-2.
Sv. Ratti moest naar Dieren om de toch
altijd lastige wedstrijd tegen Gazelle
Nieuwland aan te vangen. Sv. Ratti
probeerde met een snelle opening de
winst mee naar huis te nemen maar dit
pakte anders uit want in de 6e minuut
maakte de rechtsbinnen van de gasten er
1-0 van. Maar Sv. Ratti raakte hierdoor
niet in paniek en speelde goed door. Zo
was ind e 10e minuut toen W. Bekken
een hoekschop mocht nemen. H. kl.
Ikkink kwam van achteren op en kopte
onhoudbaar in zo werd de stand 1-1.

Sv. Ratti maakte duidelijk het spel en
dat werd in de 42e minuut ook waar
gemaakt, toen P. Bielawski de bal in het
midden oppikte en de bal zuiver door-
schoot naar H. Eggink die maakte geen
fout en bracht de stand voor Sv. Ratti op
2-1. De tweede helft werd H. Eggink
vervangen door J. Nijenhuis die 8 weken
door een blessure afwezig was geweest.
De tweede helft gaf een heel ander spel
van Gazelle Nieuwland. Daar zij met z'n
allen voor het doel bleven hangen en met
snelle uitvallen een doelpunt probeerden
te foseren maar doelman G. Lenderink
wist het doel in de tweede helft schoon te
houden en zo blijft Sv. Ratti de ranglijst
aanvoeren.



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

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan 1

Telefoon 05752-1309

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

.speciaal

Herfstaanbieding

Shetland
truien
In diverse kleuren
Ronde en V-hals

39,50

teirtiel en mode

/choolclermoA

Sint Nicolaas-
aanbieding:

Sjoelbak 59,-

1 paar stelten 19,50

Keukenkastjes wit
50 cm breed öSf f "

60 cm breed / Of "

100 cm breed SISlf ~

120 cm breed 11 üf "

Gereedschap
enorme sortering!
Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6, Vorden.

jeans and ja c kets

Volop

corduroybroeken
In alle modekleuren j*"f
Reeds vanaf off"

LEVI ALTON

4^^hvu
/choolderman

raadhuisstraat tel 1367 worden

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollelctie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

•n ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen In
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

halveer uw
gasrekening

met dubbele ramen en
isolatiemateriaal van

Holtslag.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,

vrijdags tot 21.00 uur,
zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

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

Nog één week,
en U kunt bij ons de geheel vergrootte
en aan de eisen des tijds aangepaste

optiek-winkel
bekijken.

Daarbij apart ingerichte
refractie(oogmeting)ruimte

AGRQOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27 — Hengelo — Tel. 05753-1771

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

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

Voor een uitgebreide sortering

SPEELGOED
't Is KOERSELMAN

waar Sint slagen kan
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

Speel mee in de Sint Nicolaas aktie
van de Vorfjgnse Winkeliersvereniging

Vrijdagavond eerste trekking
(21.15 uur DORPSCENTRUM)

VROEG MEEDOEN
IS VROEG IN DE PRIJZEN VALLEN!

DISCOUNT CEINITRU
Hoe wij onze Sint Nicolaasaktie voeren?
Heel gewoon, als vanouds:

10% KORTING < )
op uw Sint Nicolaasinkopen (excl. aanbiedingen)
Êf^ÊLËAAN BÏËT3ÏNGEN77
Salontafels
eiken met plavuizen. Per stuk 495,-
100% wollen
berbertapijt
Zeer zware kwaliteit.
Gratis gelegd. Nu per meter. 189,-

„STOFFENBOETIEK"

De mooiste ruitstoff en
Per meter al vanaf .................. l £f öU

Ook hier 1 0 A) behalve op
fournituren!

ENKELE AANBIEDINGEN...
Moderne eethoek
Bali bruin, stoelen met beige weefstof
KOMPLEET

Gestikte dekens
. 33f " 2 persoons1 persoons 69,-

„STOFFENBOETIEK
Prachtige zwarte

Zilveren DR 11
onyx in stijlvol
kontrast.
Het koele /ilver
en de warme glans
van diep/wart c
onyx-stenen gaan
prachtig samen in
de/e armband met
bi jpassende r ingen
hanger met coll ier .
Collier f54,-; ring
f53,50; armband
f185,-

FA.

Kohier Wissink
Horlogerie-goud zilver -optiek

Spalstraat 15

Tel. 1374-Hengelo Gld.

trevira randstof f en
voor uw lange rok of jurk, iets moois
Nu per meter 39,90

DORPSSTRAAT 29 TEL, 05735-1361

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-

drukwerk.

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,

Vorden-Tel. 130k



TOYOTA TOYOTA TpYÖTA TÓYÖtA TpYÖTAl

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOP EN
^ J33F volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla K30 Automaat 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1976
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
CITROEN 2CV6 1977
DATSUN 120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 GLS 1976
MAZDA 818 Coupé 1976
TOYOTA Carina 4-drs. De Luxe 1976
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
RENAULT R4 1975
CHRYSLER 1308 GSL 1977
MORRIS Mini 1300 1974

Jong gebruikte Toyota l JAAR GARANTIE

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *"

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

Qafé-Restaurant

't Wapen

Medler - Tel. 6684

&, p^$ *̂̂ *̂ ^^ ^
^^ - • — '

p Ook voor de Sint inkopen
% kunt U bij

goed slagen.
Niet alleen in damesconfectie, maar
ook in stoffen en fournituren.

Te koop
de Bongerd 4, Vorden
Zeer mooi gelegen, goed onderhouden

Middenstands woning
Indeling: Hal, toilet, ruime doorzon

kamer 36 m2, moderne open keuken
drie slaapkamers, douche, vliering.

Geheel voorzien van c.v.

Aanvaarding in overleg

Vraagprijs f 169.000,- k. k.

Nadere inlichtingen worden U graag verstrekt
door

Makelaarskantoor
ROES B.V.
Mattelierstraat 1, Groenlo. Tel 05440-1432 of via
Uw eigen (N.B.M.) makelaar.

LidNBM/MCC.

welkoopf Welkoop biedt
ruime keus
kijk maar t

Welkoop negenklapper... knalprijzen voor de komende cadeaudagen!

Irwin
Speedboren
Fraaie set speciale hout-
boren, sneller en fraaier
resultaten bij het boren van
grotere gaten. Vier speed-
boren in plastic foudraal;
10,12,16en19mm.
Normal

Knal
prijs

^
Gereedschap-
kist
Voor een goede berging van
uw gereedschap: blauw
gemoffelde, plaatstalen ge-
reedschapkist, afmetingen
53x20x20cm,5-delige
uitvoering, klapbeugel, af-
sluitbaar.
Normale prijs34750"

Knal
prijs

Speciale Skil-aanbieding
Fantastische Skil aanbieding:
complete doe-het-zelf set in gratis 'kluskoffer'. Inhoud:
klopboormachine (420 W-13 mm), cirkelzaaghulpstuk,
découpeerzaaghulpstuk, ^ schuur-en polijstset, set

beton boren, diep-
te-instelling,verf-
menger.kruiskop-
en schroeven-
draaierstift, set
HSS boren en
3setsschuur-
bladen.
Normale prijs

Knalprijs

Jasper duimstok

jauvnii
palmhout^Buimstok,
1 meter.
Normale prijs^rtS

HSS metaalboren
6-delige set boortjes in
handige
cassette.
Super
Rapide,
2 t/m 6 en
8 mm.
Normale
prijs 1££0

Welkoop
aktieprijs

Metri waterpas

Teakhouten waterpas,
lengte 40 cm. Uitgevoerd met
een horizontale en verticale
libel.
Normale prijs 1&#5

Welkoop
aktieprijs
Steenboren
Een even aantrekkelijke
aanbieding in steen-
boren.S-delige
set, 4,5,6,7 en
8 mm.
Normale
prijs 9,60

Welkoop

••••

Makita cirkelzaag
Compacte Makita cirkel-
zaagmachine met krachtige
520 Watt motor. Max. zaag -
diepte 42 mm, zaagblad
140 mm 0, dubbel geïsoleerd.
Incl. breedtegeleideren
2 meter snoer.

Knal
prijs 125*
Unieke looplamp

Zeer
^eelzijdige
looplamp

'& met
4 Watt

TL-lamp
en grote schijnwerper.
Uitgevoerd met knipperlicht
en oranje kapje.

Knal
prijs1939O
Sandvik
handzaag

Fish har^^ag, lengte 20"
(50 cm). V^teklas kwaliteit
staal, uitgevoerd met plastic
handgreep.
Normale prijs^SS

Welkoop
aktiei
Makita vlakschuur-
machine

.̂ •flH
Uitgevoerd

met 160 Watt
motor, 10.0001.p.m. Schuur-
voet 93 x 185 mm, compleet
met 6 schuurbladen.
Normale prijs 1£2r5ö

Welkoop
aktieprijs

Klauwhamer

Klauwhamer
met blanke, ge-
slepen kop
(kopmaat27
mm o). Uitgevoerd
met oersterke
Hickory-steel.
Normale prijs î 45

L. m^^*

Knal
prijs
Amaryllis-
bol
Speciaal
geselecteerd^'
kleur rood.
Een bloemrijk
cadeautje
compleet
met pot en
potgrond
in leuke
geschenk-
verpakking

Knal
prijs

Schroefsleutel
Verchroomde schroef-
sleutel, lengte 10"
(25 cm). Zeer solide
uitvoering.
Normale prijs J^CSj

Welkoop g 99
aktieprijs 19*

Gloria hobbyspuit
Dikwandige, 5-liter kunststof
tank. Voorzien van veiligheids-

.ventiel.pomp-
greepvergren-

delingen
schouder-
riem.
Normale
prijsJ32T-

Welkoop
aktieprijs'

Werkbankslijp-
machine

Compleet uitgevoerde
Hanning werkbankslijp-
machine met
grove en fijne slijpsteen
(diameter 115 mm,
dikte 20 mm). Inclusief oog-
beschermglaasjes.
Normale prijs 134̂ 50"

Knal
prijs 99;
Hobby kamer,
kasje

lini-serre
"fnini-broeikas

mnzèlf plantenen
bloemen te kweken. Met
waterreservoir, inlegplateau
en 39 turf potjes. Verstelbare
bovenkap en 2 ontluchtings-
regelaars.Afm.62 x 27 x
22 cm. Normale prijs53rT5

Knal
prijs 19;
Skil
hegge-
schaar

u»
320 Watt dubbel-

snijdende, elektrische
heggeschaar. Lichtgewicht
(2,2 kg), extra lang snijmes
(355 mm).
Normale prijsJSSC-

Welkoop
aktieprijs l

195

Accu-gras-
kant- *
schaar

Freunde accu-graskantschaar
met 4 oplaadbare accucellen,
ingebouwde acculader,
compleet met oplaadsnoer.
Roestwerende, gehard ge-
slepen messen, snijbreedte
80 mm. Aan steel te
bevestigen. Normale prijsJXT-

Welkoop
aktieprijs

"£&&&&*

UKreegöez^ u^.^o .inKeU-sigss-

welkoop
voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

HENG ELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kol lekt i e bestaat uit o.a.:

* kaaskasten - wandmeubelen
* bankstellen - eethoeken
* dekenkisten - salontafels

alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek worden voldaan.

BIJENHOF's FIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

$POO*I-'.IN

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur



Zorg óók bij t ijds goed verzorgd te zijn
Neem nu even 5 minuten voor straks!
Praat ov^r levensverzekeringen inet de persoonlijke bank. D«fthnlt«ftnlj:;:"Pii"ï

^^^ffril')r;|.|yi'^r^ HflllPiPIPflIm uam

Vraag de Rabobank
om het gratis
boekje over
pensioenen

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
reeds vanaf 399,-

Naairpachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Bouwbond N.V.V.
Kerstverzilvering
op maandag 20 november a.s.
van 19.30 tot 21.00 uur.

B. v. Hackfortweg 8 - Vorden

m

ê
Velen profiteerden reeds van de
vele- en echte koopjes in onze
GRANDIOZE VERBOUWINGS

OPRUIMING
ledere week nieuwe koopjes

* mantels
* japonnen
* coats
* bont-en suèdejasjes
TIENTALLEN GULDENS
VOORDELIGER!!

NU EXTRA GOEDKOPE
KINDERKLEDING

* manteltjes
* coatjes
* joppers en jackets
Vanaf 19,50

Ook in onze

Herenafdeling wordt geruimd
herencoats vanaf _45,00
jagersjassen
parka's en f ieldjacks
kolbeitS vanaf _ 39,50
kOStUUmS vanaf 159,00

* overhemden vanaf 15,00
KOOPJES IN:

* pantalons
* pullovers
* vesten etc.

OOK i
Wooncentrum
vele k
Tienerbedjes vanaf

Kajuitbedden

Kasten één- en tweedeurs vanaf 119,50
met schuifdeuren
(Neemt weinig plaats in) Nu ZuOr*

1- en 2-persoons matrassen
NU BIJZONDER VOORDELIG!!

Dekens in wol draion - acryl
Al vanaf 39,50

Donsdekbedden

T A D l l T uit voorraa('
l Ml IU l leverbaar

-10-tallen rollen
Van een slaapkamerkwaliteit

29,50400 cm

MEENEEMPRIJS

tot zuiver wol
Zeer mooie kwaliteit - 400 cm breed
Gratis gelegd 220,00
Een bezoek aan onze zaak,
tijdens de
verbouwingsopruiming
(die duurt tot 1 december)

is beslist de moeite waard!

op alle niet
l U /O I\U K l l l\l U afgeprijsde artikelen

• DEELNEMER SINT NICOLAASAKTIE
's woensdags de hele dag open H 's maandags gesloten H vrijdags koopavond tot 9 uur

•J MODE- EN WOONCENTRUM

TEUNISSEN - RUURLO
l

De aktuele mode
in rok en blouse ofjumper

Ontdek onze ruime
kollektie

U kunt uiterlijk
wel niets op de Sint lijken

Maar innerlijk... hebt U ook dat geef
verlangen.
En bij Wullink zijn kadokansen
bij de vleet.
Als U er op uit gaat voor een kado...
kom er dan eens even in.

WULLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

't lekkerste brood
komt van de Warme Bakker,
haal het bij

't Winkeltje in brood en banket
A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

Musketiers
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

Hengelo GId. telefoon 05753-1461



Donderdag 16 november 1978
40e jaargang nr. 37 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN

Voetbal
Uitslagen Sv. Ratti: afd. zaterdag:
Gazelle Nieuwland 4 - Sv. Ratti l 1-2;
Sv. Ratti 2 - Ambon 24-1; Sv. Ratti 3 -
Erica 35-1; afd. jeugd: Sv. Ratti al -
Zelos Al 1-13; Sv. Ratti BI - Oeken BI
8-2; sp. Brummen C2 - Sv. Ratti Cl 8-1.
afd. zondag: Sv. Ratti l - Socci l 1-2;
Sv. Ratti 2 - Brummen 5 1-4; Baakse
Boys 3 - Sv. Ratti 3 0-3. afd. dames: Sv.
Ratti l - Beekbergen l 1-0; Sv. Ratti 2 -
SVBV l 0-4.

Programma Sv. Ratti inhaalprogramma
afd. zaterdag: DZC 6 - Sv. Ratti 1; afd.
jeugd: Vorden B2 - Sv. Ratti BI; afd.
zondag: Sv. Ratti l - SCS; Sv. Ratti 2-
SHE 6; SCS 4 - Sv. Ratti 3; afd. dames:
De Hoven l - Ratti 1; Sv. Ratti 2 - Deo 2.

Dammen
Damclub Vorden won met 12-8 van
D.V.A. [Arnhem]
Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV heeft de uitwedstrijd
tegen D.V.A. uit Arnhem met 8-12
gewonnen. De individuele uitslagen wa-
ren als volgt: H. Bouwhuis - H. Groten-
huis 0-2; M. Zomerhuis - H. Ruesink
1-1; M. Jas - J. Masselink 1-1; J.
Willemsen - A. Wassink 0-2; L. Bognar-
Th. Slütter 0-2; J. Jansen - B. Nijenhuis
1-1; A. van Heumen - J. Lankhaar 1-1;
D. Smids - H. KI. Kranenbarg M; J.
timmer - G. Dimmendaal 1-1; L.
Kingma - B. H. Breuker 2-0.

Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Nijenhuis - Hoenink 2-0; Heu-
vink - Wassink 1-1; Ruesink - Hiddink
2-0; Masselink - ter Beest 0-2; Dimmen-
daal - Lankhaar 2-0; A. Graaskamp -
Sloetjes 1-1; Esselink - Wansink 0-2.
Jeugd: A. Plijter - L. Stokkers 2-0; J.
v. d. Kamer - J. Eggink 0-2; N. de Klerk -
J. Dijk 0-2; H. v. d. Kamer -H. Dijk 0-2;
H. Hoekman - B. de Jonge 2-0; M.
Bulten - R. Jansen 2-0; G. Brummelman
- E. te Velthuis 0-2; P. Eckringa - E.
Brummelman 0-2; G. Brinkman - E.
Jansen 2-0; W. Rietman - H. Vreeman
1-1; E. Bruinsma - R. Brummelman 0-2;
H. Hoekman - L. Stokkers 2-0; H. v. d.
Kamer - A. Klaassen 2-0; H. Dijk - B.
de Jonge 2-0; J. Dijk - M. Bulten 2-0; B.
de Jonge - A. Plijter 0-2; G. Brinkman -
R. Brummelman 0-2; H. Dijk - E.
Bruinsma 2-0; W. Rietman - L. Stok-
kers 2-0; H. v. d. Kamer - A. Plijter 0-2;
P. Eckringa - E. Brummelman 2-0; A.
Klaassen - R. Brummelman 0-2; B. de
Jonge - E. Bruinsma 0-2; H. Hoekman -
G. Brummelman 0-2; A. Klaassen - H.
Dijk 0-2.

Motorsport
Harry Stapelbroek wint "Okhorstgras-
baantrophee
Zaterdagmiddag werd op het terrein van
coureur Harry Stapelbroek de tradi-
tionele grasbaanwedstrijd van de Vor-
dense auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" gehouden. Er namen in
totaal 21 rijders en elf jeugdrijders aan
deze spannende wedstrijden deel. Joop
Wuestenenk was de man die de ver-
schillende indelingen van de te verrijden
wedstrijden voor elkaar maakte.

In de zeer spannende finale was het
uiteindelijk rijder eigenaar Harry Sta-
pelbroek die de "Okhorstgrasbaan-
trophee" (wisselbeker) voor eenjaar mee
naar huis mocht nemen. Dick Pardijs
maakte na afloop in clubcafé Zuurveld
de navolgende uitslagen bekend: Klasse
jeugd: l Gerrit Bosch; 2. Robert Hel-
mink; 3. Walter Arendsen; 4. Hans
Bosch; 5. Erik Bulten. Overige rijders:
1. Ha. Stapelbroek, Maico; 2. E. Beren-
schot, Honda; 3. G. Ligtenbarg, Maico;
4. J. A. Wuestenenk, Montesa; 5. J. KI.
Brinke, Maico.

'Graafschapryders'
Flinke deelname wildrit
Het fraaie herfstweer heeft er mede toe
bijgedragen dat er zondagmiddag voor
de jaarlijkse wildrit, georganiseerd door
de Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" niet minder dan 71
equipes van start gingen bij café Eykel-
kamp. De uitzetters G. Versteege en B.
Regelink hadden een rit uitgezet door de
omgeving van Vorden met een totale
lengte van 50 kilometer. Naast de
normale routebeschrijving was er een

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

Veel verstand hebben van iets kan ook een bezwaar zijn. Dat ont-
dekte ik onlangs tijdens een gesprek met een fotograaf. We hadden
het over makrofoto's, u weet wel, dat zijn foto's, die van erg
dichtbij vorden genomen. Ik dacht - en ik zei dat ook - dat het
maken van dit soort foto's wel erg moeilijk zal zijn. "Niks hoor",
zei de fotograaf, "het is helemaal niet moeilijk. Alleen moet je bij
dioptrie 3 erg oppassen voor het scherptebereik!' Ik begon te lachen
en zei: "Je zegt, dat dichtbij fotograferen niet moeilijk is, maar als
je het uit gaat leggen, dan snap ik er niets van. Wat is nu dioptrie
en scherptebereik? En wat hebben die met elkaar te maken?" Toen
lachten we allebei en heeft-ie het me haarfijn uitgelegd.

"Kijk's", zei hij,"deze foto (nr . 1) heb ik genomen
met een "bril" op m'n kamera, want dat is een
voorzetlensje eigenlijk. De afstand van de kamera
tot de kaardebolletjes is ongeveer 80 cm., een
afstand waarmee je met een gewone kamera
zonder voorzetlens vaak geen scherpe foto kunt
maken. Voor deze foto gebruikte ik voorzetlens
nr. l, wat het dioptriegetal aangeeft. Wat dat
precies is, zal ik je besparen, maar 't is een aan-
duiding voor het vergrotende vermogen van lenzen
voor brillen en kamera's.

De tweede foto is het resultaat van een voorzetlens
nr. 2 en kon daardoor op een afstand van zo'n 50
cm. worden genomen, 'n Stuk dichterbij dus. En
de derde foto van 30 cm. afstand had een voorzet-
lens nr. 3 nodig. En bekijk die eens goed: de
bloem is scherp, de elementen op de achtergrond
zijn wazig. Dat komt omdat je op zo'n afstand
maar een klein gebied hebt, dat scherp kan
worden afgebeeld. Snap je?"- Ik begreep het. En
ik kreeg meteen zin om zelf ook dit soort foto's te
mfiken.

gedeelte volgens een bijzonder regle-
ment. Deze zogenaamde "bolpijl" be-
schrijving viel bij de deelnemers goed in
de smaak.

Wat ook in de smaak viel waren de
prijzen die traditiegetrouw bestonden uit
diverse soorten wild, aangevuld met
flessen drank. De heer D. J. Rouwen-
host reikte deze prijzen na afloop uit. De
prijswinnaars waren: auto's en motoren
A-klasse: 1. J. Luyten, Hengelo 77
strafpunten; 2. W. D. Wisselink, Ruur-
lo 155 str: 3. G. Nijenhuis, Deventer 161
str. Auto's B-klasse: 1. H. Klein Nibbe-
link, Westendorp 173 str.; 2. H. Stomps
Ruurlo 198 str: 3. B. Memelink, Almen
200 str; 4. A. Elsman, Wichmond 261
str.
Auto's toerklasse: 1. J. Bakker, Lochem
37 str; 2. A. Willemsen, Zutphen 42 str:
3. W. J. Makkink, Lochem 43 str.; 4. J.
Broeke, Lochem 63 str; 5. J. Voskamp,
Zutphen 63 str.
Motoren Toerklasse: 1. H. Broekenstoel
Groenlo 168 str. Motoren B-klasse: 1.
W. Bekkeriet, Holten 286 str. Poedel-
prijs [A- en B klasse] W. J. Eenink-
winkel, Warnsveld 372 str. Poedelprijs
[toerklasse] A. W. Maalderink, Hengelo
183 str.
Op zondagmiddag 10 december orga-
niseert "De Graafschaprijders" de jaar-
lijkse pannekoekenrit.

Volleybal

Dash dames pakken een punt
Afgelopen zaterdag speelden de Dash
dames tegen Jump uit Vaassen. Na een
gelijk opgaande strijd werd de eerste set
in het voordeel van Dash beslist 15-10.
De tweede set nam Jump een voorsprong
en kwam op 13-3. Dash kwam terug op
14-14. Door een onjuiste wisseling werd
een punt aan Jump toegekend en de set
ging uiteindelijk verloren met 16-14. In
de derde set nam Jump wederom een
grote voorsprong van 13-2. De Dash
dames lieten dit niet op zich zitten en
wonnen deze set met 16-14. Na een goed
aanvalsspel in de vierde set ging deze
gewonnen naar Jump met een stand van
15-9.

In de vijfde set tenslotte hadden de Dash
dames weinig vat meer op het spel en
mede door ongelukkige fouten en goed
aanvalsspel van Jump ging deze laatste
set verloren met 15-7.

Uitslagen van de overige gespeelde wed-
strijden, zaterdag II november: heren:
Valto l - Dash l 0-3; meisjes asp.: Dash
a - Hansa 2-1; Dash c- Olympia 1-2;
Dash d - Azoz 0-3. Maandag 13
november: meisjes jun.: Hansa d - Dash
3-0; jongens asp: Wilh. b - Dash b 1-2;
heren: valto 3 - Dash 3 2-1; dames:
Hansa 3 - Dash 2 3-0; Dash 5 - DVC 2
2-1; Dash 6- Harfsen 20-3.

Programma: zaterdag 18 november Vor-
den: dames: Dash l - Texoclean/D2;
Epse meisjes asp.: Epse a - Dash a;
Schalkhaar: jongens asp. SVS a - Dash
d; Warnsveld: heren Wilh. 4 - Dash 4.
Maandag 20 november: Zutphen dames:
Wilh. 2 - Dash 2; Dash 3 - Hansa 5;
heren Dash 3 - Aktie 1; Almen: Dash 4 -
harfsen 2; Vorden: dames Dash 5 - DVO
3; Dash 4 - Wilh. 3; heren: Dash 2 -
Bruvoc 2.

Korte foto
en flimnieuwtjes

9.000 beelden per sekonde
De apparatuur, die in het grote NASA-
onderzoekcentrum in het Amerikaanse
Cleveland is opgesteld, moet worden
getest op zijn reakties als het in een
gewichtloze toestand is gebracht. Daar-
voor worden filmkamera's gebruikt, die
in staat zijn per sekonde 9.000 beelden
vast te leggen.

Ook snelle diafilm
Snelle films zijn hooggevoelige films, die
ook bij minder gunstig licht goede
resultaten geven. Tot voor kort waren er
alleen snelle zwart/wit-films. De laatste
tijd zijn er u^k vele kamera-typen ook
snelle kleurUrlms verkrijgbaar in de
gevoeligheid van 27 DIN (400 AS A). Ze
zijn viermaal zo gevoelig als de meest
gebruikte 21 DIN (100 ASA). Nu zijn de
dia-fotografen aan de beurt: er komt
voor enkele kamera-typen binnenkort
ook een 27 M (400 ASA) kleurendia-
film in de hrBrel.

Pocket-kamera als spiegelreflex
Iedereen kent ze: de handige pocket-
kamera's, die er door hun eenvoud en
gemak aan hebben meegewerkt, dat nu
door nagenoeg iedereen wordt gefoto-

grafeerd. Wie meer mogelijkheden wil,
schaft zich een spiegelreflex-kamera aan
met een verwisselbaar lenzensysteem.
Zo'n kamera kan, met een aangepaste
lens, allerlei soorten foto's maken: gewo-
ne foto's (met tussenringen voor makro)
en veraf/dichtbij foto's (telelens). Er is
nu een spiegelreflex-pocketkamera op
de markt gebracht met een verwissel-
baar objektief. Deze kamera weegt,
kompleet met het standaardobjektief,
nog geen 200 gram.

Opmars van elektronica in totografie
In september 1978 heeft de industrie van
foto- en filmkamera's op de grote
Photokina-tentoonstelling in Keulekn
veel nieuwe kamera's geïntroduceerd.
Opvallend daarbij was de opmars van de
elektronische toepassingen, vooral op
het punt van de automatisering van de
belichting en sluitertijd. Een tweede
ontwikkeling is, dat steeds m^Éfoto- en
filmkamera's een automatiscll^cherp-
stelling hebben, waardoor onscherpe
foto's tot het verleden gaan behoren.

Kleurenfoto's voor rybewyzen
Er was het laatste jaar enig ir
over het al of niet toesta*
gebruik van kleurenfoto's
wijzen. Na een aanvankelijke weigering
heeft Minister van Verkeer en Water-
staat deze zomer aan de Commissarissen
van de Koningin meegedeeld, dat bij het
aanvragen van een rijbewijs ook pas-
foto's in kleur aanvaard kunnen worden.

Men kan dus naar eigen wens de foto's
inzenden in zwart/wit of in kleur.

Romantische plaatjes maken
U hebt misschien wel eens zo'n moderne
reportage van trouwfoto's gezien met
romantische plaatjes, waarbij het beeld
aan de zijkanten langzaam vervaagt. Dit
mist-effekt kan ook de amateurfotograaf
bereiken met een speciaal filter, dat op
veel kamera's kan worden aangebracht.
Ook andere truc-filters, waarmee twin-
kelende lichtjes, dubbele beelden en
andere effekten kunnen worden bereikt,
zijn bij de fotohandel verkrijgbaar.

Direkt- klare smal film
De introduktie van de direkt-na-de-
opname-klare smalfilm in Amerika is
daar een groot sukses. Ook in Europa
zal deze film nu spoeidig voor de konsu-
ment beschikbaar komen. Wie direkt-
klare films wil maken, heeft daar een
aangepaste kamera en projektor voor
nodig. De projektor ontwikkelt in ±lVi
minuut de film; dit gebeurt volledig
automatisch. De film blijft in de kassette
en wordt vertoond op het in de projektor
aangebrachte Scherm. En net als bij de
televisie zijn er direkte herhalingen
mogelijk.

Onder water filmen.
Een van de nieuwigheden, die op de
jongste Photokina in Keulen werd ten-
toongesteld, was een Super 8 filmkame-
ra met een stof- en waterdicht huis.

Zonder dat u er iets extra's aan hoeft te
doen, kunt u met deze kamera tot 20
meter diepte onder water filmen. Maar
ook op het water, in de regen en bijvoor-
beeld aan het strand zal deze kamera
goede diensten bewijzen. En mocht u 'm
eens een keer in de modder laten vallen:
geen noog, u spoelt 'm gewoon onder de
kraan af.

16 Jong Gelre: Tafeltennis bij Schoen-
aker.

21 K.P.O.
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
24 Jong Gelre: Ledenvergadering
25 Vogeltentoonstelling "De Vogel-

vriend" zaal Schoenaker
26 Idem
28 Bejaardensoos
30 Jong Gelre: Sport- en Spelavond bij

Schoenaker
28 Bejaardensoos

FAMILIE -
DRUKWERK?

huwelijkskaartengeboortekaarten

overig familiedrukwerkverlovingskaarten

KOM iNSPRAl !N

postbus 22 - 7250 aa vorden



HIFI STEREO
KLEUREN T.V. SABA

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

- clubkousen, -shirts en -shorts
- voetballen
- beenbeschermers
- voetbaltassen
- trainingspakken
- adidas sportschoenen

voor topprestaties

ittedi doeltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Sinterklaaskado's
VOOR GROOT EN KLEIN

't Is KOERSELMAN
waar Sint slagen kan

Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode

Sigarenmagazijn BOERSMA
Dorpsstraat-Tel. 1553

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V,

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

adverteren doet verkopen!

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

EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"
Fa^Van der Wal, Dorpsstraat

>rden.

Gazelle fietsen
Empo fietsen

Union fietsen
Raleigh fietsen

Rivel fietsen
In diverse uitvoeringen, prijzen en
kleuren.

En ook voor alle onderdelen
en toebehoren.

TRAGTER
Zutphenseweg,
Uw leverancier en reparateur.

Extra voordelige
aanbiedingen
Slabonen 500 gram 198

Legipont handperen 1 kilo 98

Navel sinaasappels 10 voor.. 269

ZuurkOOl (SUCCes) 500 gram . . 59

Bloemen -aanbieding:
1 bos Mimosa . 395

HET ADRES VOOR
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespecfaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

INGENIEURS
ONTWIKKELDEN'N BEELD-
VERSTERKER VOOR MARS,

M A AR OOK PER FE KTE
KLEUREN-TV'S.

Ergens eenzaam op de planeet
Mars seint een ITT beeldversterker
trouw zijn gegevens over. Op afstand
bediend vanaf moeder Aarde. Op basis
van deze geavanceerde technolo-
gische know-how ontwikkelde ITT
tevens een uitgelezen programma
kleuren-tv's.

Uiteraard ook met afstands-
bediening. Via een unieke computer-
cassette. En met een Heliochrom
beeldbuis voor 70% meer helderheid.
Plus standaardvoorziening voor het
populaire Tele-Match familiespel.
Bekijk het bij uw ITT dealer. En zie met
eigen ogen de voordelen van een
ITT kleuren-tv.

m

ITTWERELD-TECHNOLOGIE
TECHNISCH VERNUFT IN SUPERIEURE WEERGAVE,

Off. ITT-dealer voor Vorden en omgeving

DRAAYER'S SHOP-CENTRUM
RAADHUISSTRAAT 2 - TELEFOON 05752-2124 - RUIME PARKEERGELEGENHEID

Voor het gezondste
en lekkerste brood
gaat u natuurlijk ook naar
de Warme Bakker

Kwaliteit is troef bijons.

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden.

SCHUTTERSVELD

VERKRIJGBAAR BIJ:

textiel en mode

schoolderman
raadhuisstraat -tel. 1367

vorden

De Sint komt a.s. zaterdag in Vorden
daarom:
WEEKENDREKLAME:

ROOMBOTER-
AMANDELSTAVEN

Warme Bakker OPLAAT
DORPSSTRAAT 11 VORDEN TELEFOON 1373

10 kg TIST waspoeder met
theedoek.Tist is fosfaatarm dus
milieuvriendelijk. Knalprijs

jyü t̂t̂ ^ voor tuln> dter- hobby en doe-htt-iÉlf

Hengelo — Ruurlo — Vorden

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

100 gulden plus een leuk
verrassingspakket
thuisbezorgd!!!

Da's mooi meegenomen
Zorg dat U ook bij de kanshebbers hoort
door gewoon in Vorden te kopen.
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