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Afscheid Prins Johan de Eerste
bij De Deurdreajers

ARCHITECTENBUREAU VAN HOUTE - Nieuwstad 25
Daar er in onze gemeente nog verhalen circuleren, dat wij gaan verhuizen
naar Zeeland, Knokke of een ander schoon schoon oord - hoogst waarschijnlijk ontstaan wegens een vorig jaar bestaand hebbend verkoopplan van onze
woning - willen wij alle geïnteresseerden mededelen, dat alle geruchten hieromtrent op fantasie berusten.

De kamavaJsvereniging De Deurdreajers heeft traditiegetrouw het jaarlijkse
Prinsenbal (de elfde van de elfde) afscheid genomen van Prins Carnaval 1976
(Johan Engberts). In zaal Schoenaker op de Kranenburg, de residentie van De
Deurdreajers was het een drukte vam belang om dit feest mnee te maken.
De „onttroning" van de Prins geschiedde volgens de (gebruikelijke ceremonie
door het afleggen van zijn eretekenen als steek, mantel, ketting, scepter enz.
Ook president Paul Eykelkamp deed afstand van zijn funktie - hij is drie jaar
president geweest - evenals de acht dansmariatjes en de Raad van Elf. Een en
ander geschiedde met diverse toespraken en loftuitingen aa,n het adres van de
hoogwaardigheidsbekleders van ,De Deurdreajers. Op het Prinsenbal in januari
1977 zal de nieuwe Prins worden bekend gemaakt. Tot in de kleine uurtjes werd
de inzet van het nieuwe carnavalsseizoen gevierd.

-Smit-

Op 22 november zal in hotel Bloemendaal een bijeenkomst worden belegd waarbij deelnemers aan de karnavalsoptocht 1977 worden uitgenodigd. Op deze avond
zal er ook een film worden vertoond over de optocht 1976. Iedereen die aan de
optocht wil meedoen of suggesties heeft, is van harte welkom.

Slijterij-Vinotheek
Doipsstuuit lOVcxden
Tel.:05752-1391

Op 26 november a.s. opent wethouder Bogchelman een schilderyen-tentoonstelling
van Jaap Does.
Jaap Does werd op 24 april 1924 geboren
in Koog. a/d Zaan. Op 8-jarige leeftijd verhuisde hy naar Vorden. Reeds als kind
greep hy met graagte naar het potlood.
Heit was dan ook altijd zijn ideaal om een
schdlidersopQedddnig te volg-en. Hij ging don
ook in 1943 naar de Kunstnijverheidschool
Kunstoefening in Ajrnihem. Daar volgde hij
o.a. de schilderlessen van de heer Landkroon.
Na zijn opleiding op de Kunstnijverheidsschool voltooid te hebben ging hij in 1947
naar Ajmsterkiam. Aan de Rijikisacademie
voor Beeldende Komsten völgide hg schilderen tekenlessen van Rovers en Loitger. Tijdens deze opleiding had hij een zolderatelier in de oude Amsterdamse buurt De Pijp.
Toen hij trouwde verhuisde hjj naar een
woonschip waar hjj ook z'n atelier inrichtte. Ben groot aantal van de op deze ten-

toonstelling geëxposeerde bloemsitukken en
portretten zijn daar ontstaan. De landschappen zijn onider meer in Drente en
Spanje geschilderd.
De boeiende expositie van het werk van
Jaap Does is te bezichtigen van 27 november tot en met 27 decemiber.

is binnen! per fles 6.95

Kinderpostzegelaktie

Vele oplossingen kwamen al by ons binnen. Wilt u inog meedingen naar een van
de door ons beschikbaar gestelde pryzen,
dan kan dat nog. Uw oplossing moet dan
voor zaterdag 20 november a.s. in ons bezit
De Redactie.

Feestavond
Donderdag 25 en vrijdag 26 november worden de jaarlijkse feestavonden van de openbare dorpsschool gehouden in het Jeugdcentrum. De leerlingen van de zesde klas
zullen deze feestavonden verzorgen.

Koerselman

cassettes
Z I U V E H W I T KOKLCTAA4.

Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. I. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week wordt aandacht besteed aan
het volgende onderwerp uit de aanlbestedinigsnota gemeentebegroting 1977:
Gemeenschappeiyke regelingen
en gewestvorming.
Gewest Midden IJsel.
Bij Koninklijk Besluit van 3 december 1975,
nr. 7, werd goedkeuring verleend aan de
wijziging" van het Gewest Deventer in het
Gewest MMden IJsel en tevens aan de toetreding van de gemeenten Dochean, Vorden,
WarnisveM en Zutphen tot die regeling.
Daar de onderhavige regeling een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in
twee verschilende provincies betrof was ingevolge artikel 6 lid l van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen goedkeuring van
de Kroon, Gedeputeerde Staten gehoord,
nodig. Per l januari 1976, zijnde de eerste
dag van ,de maand volgende op die waarin
de publikiatie van het Koninklijk Besluit in
de Staatscourant plaatsvonden trad de gemeente Vonden formeel toe tot het Gewest
Midden IJsel.
Vooruitlopend op de reeds eerder genoemde Koninklijke goedkeuring en de daarmee
samenhangende formele toetreding besloot
uw Raad in zijn openbare vergadering van
30 september 1975 als voorlopige vertegenwoorddjgers in de Gewesltraajd aan te wijzen
de heren J. Bosch, W. A. Kok en mr. R. A.
van de Wall BaJke, teneinde reeds betrokken te worden bij het werk van de Gewestraadisfrakities en de Gewestraadscomimissies. Nadat op 3 decemiber 1975 door de
Kroon goedikeuring tot toetreding tot het
onderhavige Gewest was verleend, besloot
uw Raad in zijn vergadering van 18 decemiber 1975 aüs ^eden van de Gewestraad aan
'te wijzen de heren J. Bosch en J. F. Geerkien en als plaatsvervangende leden de heren A. Ploeger en W. A. Kok. Door en uit
ons college werd als lid aangewezen de heer
mr. M. Viundierink, en als plaatsvervangend
1M de heer G. J. Banninik.
De door en uit de colleges van burgemeester en wetihouders aangewezen leden vormen tesamen het Dagelijks Bestuur van het
Gewest.
Gemeenschappeiyke „Regeling Brandweersamenwerking Gewest Midden IJsel".
In de vergadering van uw Raad van 29
juni 1976 werd besloten:
1. Tot het aangaan van de „Regeling
BrandweersamenWerking Gewest Midden IJsel";
2. aan hot bestuur van de regionale dienst,
na zekerheid verkregen te hebben om-

Herenpullovers

trent de toe te kennen subsidies, op te
dragen:
— ;de zorg voor het tOtstand-ikomen en
in-tstanidlkomen van een betrouwbaar
communicatiesysteem ten behoeve
van de brandweer, eventueel in combinatie met een regionaal zieken- en
ongevalleniveiivoer;
- verdere samenwerking inhoud te geven dan wel voor te bereiden.

de Geneestkundige Dienst van Deventer
en de GeneestaunldUge en Gezondheidsdienst van Zutphen zijn opgeheven, als
een „aanloopsubsidie" voor de Districtsgezorudiheidisddenst in ergere zin;
- uit te treden uit de Schoolartsendienst
Kring BorcuiLo, zodra de Districtsgezonidlheiidsdienst van het Gewest Midden
IJsel voor een aanvaardbare vervangende regeling kan zorgen.

Om de samenwerking voor te bereiden en
te begeleiden voorziet deze regeling in de
totstanidikiominjg van een rechitspersoonlijkheid bezittend lichaam, een dienst. Deze
dienst zal zich niet rechtstreeks bezighouden met branidweeraangeleigenlheden, doch
zal zijn doelstelling' - het bevorderen van
voorkomen, bestrijden en beperken van
brand - alleen nastreven door het doen van
aanbevelingen aan de gemeentebesturen,
tenzij de gemeenten bepaalde bevoegdheden
overdragen aan het algemeen c.q. dagelijks
bestuur van het Gewest.
Afhankelijk van de behoefte hieraan kan nadat hiertoe door de Raad en het college
van burgemeester en wethouders is besloten - de samenwerking worden uitgebouwd.
In artikel 4 lid 2 van de regeling wordt gesteld dat de eerder genoemde dienst de
doelstelling tracht te realiseren door het
Streven naar een doeltreffend br andmeidings- en alarmeringssysteem en naar snelle en betrouwbare onderlinge verbindingen.
Daar op het moment van het besluit tot
aangaan van deze regeling nog niets bekend was (en ook thans nog niet is) omtrent de definitieve subsidie-toezeggingen
was uw Raad in zijn vergadering van 29
jiuni 1976 - overeenkomstig het door het
Dagelijks Bestuur hieromtrent gestelde van mening dat pas dan verantwoord een
definitieve beslissing over aanschaf van
materiaal en aanstelling ven centralisten,
noodzakelijk voor een regionaal verbindingsnet, dient te worden genomen wanneer subsidietoezeggingen zijn verkregen.

Uit artikel 4 van de gemeenschappelijke
regeling blijkt, dat de dienst - ingesteld
inigevolige artikel 2 van de regeling - als
, taak heeft te beginnen met de oprichting,
het beheer en de exploitatie van een regionale ambulancedienst, het exploiteren of
doen exploiteren van een centrale meldpOst als bedoeld in de Wet ambulancevervoer, en de oprichting en het beheer van de
! jeugdgezondlheidstdienst ten behoeve van de
' gemeenten Bathmen, Deventer, Diepenveen,
Holten, Olst en Raalte, voorzover het beI treft 't geneeskundig en hygiënisch schooltoezicht. Zoals odk gesteld is bij de ge_
meenschappelijike „Regeling Brandweersaj menwerking" wordt er in de kostenopzet
van de onderhavige regeling- vanuit gegaan,
( dat de Centrale Post als bedoeld in de Wet
i ambulancevervoer, in het Gewest Midden
! LJlsel, tevens gebruik wordt voor melding
en alarmering van de brandweer.
De totale kosten voor centrale melding en
alarmering ten behoeve van het ambulancevervoer en de brandweer zijn begroot op
ƒ1,91 per inwoner per jaar. Hiervan wordt
ƒ 0,83 toegekend aan het ambulancevervoer.
Naar verwachting zal een deel van deze
kosten door de rijksoverheid worden gesubsidieerd. Pas wanneer deze subsidie definitief is toegekend zal de aanschaf van materiaal en de aanstelling van centralisten
aan de orden gesteld worden.

Gemeenschappelijke „Regeling Districtsgezondheidsdienst Gewest Midden IJsel".
Het voorstel van de Gewestraad van het
Gewest Midden IJsel volgend besloot uw
Raad in de vergadering van 28 september
1976:
— tot het aangaan van de „Regeling DistrictsgeZionKïiheidsdienst Gewest Midden
IJsel";
— in te stemmen met een bijdrage van
ƒ 0,35 per inwoner per jaar voor de tijd
van twee jaren, vanaf het ogenblik dat

Normale prijs 29,50

Alleen deze week

De kiniderpostzegelaktie is voor de openbare dorpsschool een succes geworden. De
leerlingen van de vijfde en zesde klas verkochten voor .f 3276,—.

Inzending oplossing fotokrant
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Port payé
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Mededeling

De kosten voor de jeugdgezondheidszorg
zijn momenteel begiroot op ongeveer ƒ 3,82
per inwoner per jaar. Daar de Districtsgezondheddsdieinst van het Gewest Midden
IJsel nog niét voor een aanvaardibare regeling heeft kunnen zorgen - het aangaan van
de regeling is ook nog van zeer recente
datum - blijft de gemeente Vorden voorlopig nog aangesloten bij de Schoolartsendienst Kriirug Borculo. Zodra het Gewest
echter in een aanvaardbare regeling voorziet zullen wij <uw Raad voorstellen - zoals in principe reeds door u op 28 september 1976 besloten - uit te treden uit de
Dienst Borculo en toe te treden tot de
Dienst van het Gewest Midden IJsel.

19,50
RUURLO

Vrijdags gezellige koopavond

Brievenbussen
De brievenbus van de Hertog Karel van
Oelreweg is verplaatst naar 'de Berend van
HsM'kfortweg hoek Storm van 's-Gravezaïidestraat.
Binnenkort zal ook een brievenbus worden
geplaatst aan de Spiekerweg hoek Delden sebroekweg.

Kinderpostzegels
en wenskaarten
l*gen klaar
Plakkers, in de zin van hardnekkig ,-ianwezig blijven, zijn zelden populair.
Maar de praktische plakkers en plaksters
zijn bijzonder welkom by de verkoopkraampjes en postzegeMoketten, waar weer
heel nuttig en ook fraai „plakmateriaal"
aanwezig is. Uitzonderlijke postzegels, die
iedereen mi eenmaal van tijd tot tijd nodig
heeft: de nieuwe kinderpostzegels!
Speciale zegels met een bescheiden toeslag,
waardoor iedereen de gelegenheid heeft mee
te doen aan hulpverlening aan de jeugd.
Het gaat om de jaarlijkse - unieke - campagne van het Nederlands Oomité voor
Kinderpostzegels, waarbij weer wordt gehoopt, verwacht, dat er miljoenen beschikbaar komen voor jeugdbescherming, sociale,
maatschappelijke, medische en culturele
zorg voor minderjarigen, die speciale begeleiding behoeven.
Om de noodzakelijke extra's die buiten het
subsidiepaldket vallen. Een - hartverwarmende - nationale zaak!
De honderdduizenden schoolkinderen zijn al
aan de deur geweest met hun bestel-envelop. Op 16 novemlber is de massale verkoop
begonnen, met als centrale steunpunten
bijna vierhonderd plaatselijke comités en de
vele bereidwillige PTT-amtotenaren.
In de kraampjes op de postkantoren verkoopt men ook fleurige wenskaarten, mede
bestemd voor kerst en oud en nieuw. Die
weer beplakken met kinderzegels is helemaal „het einde".
En de zegels zfln door kinderen ontworpen - een extra attraktie voor deze vijftigste .^gouden" serie „voor het Wnd".
Daarom: besteed daadwerkelijk aandacht
aan zegels en kaarten. En wees vooral een
gewaardeerde „plakker" of „plakster".
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Bij aankoop van een
KINDERPANTALON

een kindertrui
halve prijs

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 21 novemlber (laatste zondag van
heit kerkelijk jaar) : 10XX) uur ds. J. C. Krajenlbrinik, Bed. Heilige Doop; 19XX) uur gezamenlijke Jeugddienist in de Geref. kerk,
ds. I. Kiamdel (Lanen GW.)
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 21 novetmfber : 10.00 uur ds. J. B.
Kuhllemeier en kindemevendienst; 19.00 uur
Herv .-Geref. Jeugddienist, ds. J. Kandel van
Ijaren Gld.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche) ; woensdagavond 19.30 WIT
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur
ZONDAGSDXENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bi) de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEEKENLJ-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur H. Waniniga en C. Warriniga-Hentdriks, tel. 1277, Horsterkamp 3,
Vorden
De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa en C. Waninga-Hendrdks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtfkgebouw, Burg. GaUéestraat, tel. 1487. Spreekuur wij'kzustera en uit*?-' n c; i v • : pteegkundlge
artikelen van IS-do.jO uur in het wtjkgeb.
DIENSTKKOELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreceptori
TAFELTJE^DBK-JE

Hele maand november mevr. Wolters\, tel.
1262, gaarne belle mtiussen 8.00 en 9.00 uur
BRAND MEUDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Erjerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hasslnk) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 06750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2340
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistorielkaimer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-3.9 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
i Voor het maken van een afspraak is het
1
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9^L7 uur, tel. 05753-2345
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 0575020934. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17*19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK DN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-47 J30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.0047.80 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00nl7.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 U.

Neem alvast iets in voorraad
voor de feestdagen

GROENTE EN
FRUIT

Doperwten
extra fijn

karbonade

literblik

van 225 voor
Donderdag - vrijdag - zaterdag

MALSE

Malse sla

Riblappen

2 kroppen

500 gram

Profiteer hiervan!
KG VACUÜM KOFFIE
250 gram van 412 nu

RUNDER-

HAND

stooflappen

GOUDREINETTEN

VA kilo

500 gram 498 - Kilo
ANABEL

BRUINE bonen
3/4 literpot

BIEFSTUK

Zoete

Tartaar

Mandarijnen

5 stuks of 400 gram

zonder pit, per net

ANANAS
stukjes
literblik van 189 nu

MALSE

Biefstuk

UIT ONZE BROOD-, NOTEN EN KAASBOETIEK

STOKBROOD

250 gram

'

200 gram
è 5 stuks

SPECULAASFIJNE VLEESWAREN
VARKENS-

ROLLADE
uit eigen grill - 100 gram ...

LEVERKAAS
150 gram
GRONINGER BOEREN-

LEVERWORST
per stuk

SLAGERSLEVERWORST

BROKKEN

van 131 voor

ffruidnootjes
van 98 voor

KIKKERS

DUBRO

OF MUIZEN
zak è 8 stuks

VOOR DE AFWAS

MINI MARS

600 gram van 159 voor

grote baal, van 259 voor
OYENVERSE

Banketletter
400 gram nu

per stuk

A en O

Choc. hagel
puur, 400 gr. v. 225 voor

VOOR DE FIJNE WAS

DREFT E 5
van 589 voor .

CROMA
VOOR BAKKEN EN BRADEN
pakje van 80 voor

l

/2 liter van 93 nu

Jus d'Orange
DELTA

YOGHURT

of Appelsap
literpot van 129 voor

CROX
HALVARINE
500 gram van 91 voor

liter van 124 voor

Grolsch bier
krat è 24 pijpjes

van 14,40 NU

van 110 voor

•B

A*Q,meer
dan alteenmaar
voordelig

A en O

Vruchtensinas
U p of Cola, hele liter

CALVE

Zoute PINDA'S
250 gram van 210 voor ....

ONZE BEKENDE

ADVOKAAT
nu nog

Albers - Vorden

Met vreugde en dankbaar hedd geven wij u kennis van
de geboorte van ons dochtertje en zusrje
WILHELMINA
BERENDINA

i;FEESTAVONDEN
| Openbare Dorpsschool Vorden
op donderdag 25 en
vrijdag 26 november a.s.

Wij noemen haar
IRMiA

Ganzeboom
Besseng

's avonds 19.30 uur in het Jeugdcentrum (zaal open om 19.00 uur)

J. Wbrtmgoor
H. Wiormigoor-Gotink
Amdré
Wichimonid, 11 nov. 1976
Lanikhorsitersltraait 24
Voor de zeer vele bljjken
van spontane hartelijkheid,
bloemen en kado's, die wfl
bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zegigien wjj u
hartelijk, dank.
Mede daandoor werd onze
trouwdag- oniwergeteiyik.

Ijangis deze weg willen wij
iedereen hartelijk dank zeggen die ons zilveren huwelij'kisfeeat op welke manier
ook, tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

WHITE POODLE WHISKY
liter van 12,95 voor

T. J. Ljjfltogit
J. Lijtfltogt-te Brake

SONNENSTUBCHEN
Moesel, liter

FLORYN JONGE JENEVER
liter
FLORYN CITR.BRANDEW.
liter van 950 voor .

Hengelo QLd., november '76
Küefitendorp

1350
795

Voor de veLe bljjken van
medeleven ons betoond na
het overlijden van onze
moeder
Heintje van Essen
betuigen wij onze oprechte
dank.
Familie Schotsman
Vonden, novemiber 1976
Heijendaaiseweg l

JAGERMEISTER
koel serveren - v. 14,95 voor
BOOTZ LIKEUREN
div. smaken - van 995 voor ..

DE TERRY SHERRY
med. dry, van 695 voor
MARTINI VERMOUTH
wit of rood .

1295
750

595
545

Te koop: roodbonte neurenide en vers gekalfde
koeien. Keuze uit tenminste
5 situks. Veehandel VLogtel. 05752-1287.
Te koop: ijz.g.st. Opel
Kade-tt, bj. 1970. Zutphenseweg 50, na 18.00 uur.

Te koop: mini gaskaehel.
Ailmenseweg 22, Vordem.

BIEFBURGERS
Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over
gemeentezaken ?

3 stuks

Mager rundergehakt
500 gram

De wondersloffen
Aille uitnodigingen hienvoor zjjn verzonden.
Eventueel nog entreekaamben ad ƒ 2,50 aan school
of aan de zaal.

500 gram

40
^

COX ORANGE

SCHILDERSBEDRIJF

Algemene
Ledenvergadering

J. M. Boerstoel
Insulindclaan 5 - Vorden
tel. 1567

te houden op maandag 22 november
1976, 20.00 uur in het Jeugdcentrum
AGENDA:
l
i2
3
4
5
6
7

8
9
10

Opening
Notulen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Benoeming lid kascommissie
Aftredend F. J. Dükiken
(Mededelingen
Besltuursverlkiezanig
Aftreden en herkiesbaar
M. Groen. H. G. Harimsen, vacaiture
Kontributie 1976-1977
Wat verder ter tafel komt
Sluiting
«et Bestuur

Ledenvergadering
van de

Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs
te Vorden
ALs datum voor deze^vergadering is gekozen
woensdag 24 novem|^Hl976.
Aanvang 's avondd acrat uur.
Plaats van samenikomiat bastiisschool Het Hoge.

Bel ons op.
Wjj staan klaar met premie
en vakmanschap.

Leuk voor St. Nicolaas

SOKgebreid bovenwerk met ijzersterke
zool. Voorradtiig van maat 22 tot en
met 42

Voordelig geprijsd
vanaf

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4

—

Vorden

Het Bestuur.

NKV Bouwvak
Afdeling Vorden

KERSTVERZILVERING
VAKANTIEZEGELS
vindt pLaaits vrijdagavond 19 november van 18.00M20.00 uur
Plaatseiyike vertegenwoordiger: Smidsistraat 10,
Vorden.

VVD!
Inlichtingen:
mevr. Stenger, tel. 6731

Te koop: 2 paar kunstschaatsen maat 35 en 37.
A.rends, Hoetdnlkhof 21,
Vorden.

Dinsdag 23 november

Gevraagd: een medebouwer
in vrije sector, voor de bouwvan een woning, type 2
onder één kap, in plan
Brinkerliof II. Moet inwoner van of economisch gebonden aain Vorden zijn.
InülicWtingen: De BongerÜ
10, telefoon 2371.

Magere speklappen
500 gram

HACHEEVLEES
500 gram

Te koop: Pastoe slaapkamer-'ajmeublement, 2-pers.
Tel. 683i9, Vorden.

Gekookte BIETJES
500 gram

Bij inschrijving te koop:
2 ha sngrogge, y2 ha gras.
Briefjes inleveren voor
zaterdag 2 uur. G. J. Beek,
Het Hoge 61, Vorden.

Panklare worteltjes
500 gram

•
Woensdag 24 november

Gehakt h.o.h.
met kruiden 500 gram

Fijne verse worst
500 gram

Panklare Rode kool
500 gram

STOOFPEREN
l'/ kilo

f.30.- per man, per dag.
Voor u.
Als u de winterschilder
aan't werk zet.

Dat kan bij de

Vatverse ZUURKOOL

248
298

uur
uur
uur
uur
uur

Toneel:

koop: kanaries. C. Knol,
iifcpihenseweg 32, Vonden.
Te koop: piano, prijs ƒ 200,-.
Tel. 05735-1856, tussen 8.00
en 9.00 uur 's avonds.

Maandag 22 november

17.30
21.00
13.00
18.00
18.00

Het vreemde songfestival

Gevraagd: amlbulant kelner.
Zaal Smit, telefoon 1391.
Gevraagd: flinke hulp in de
huishouding 2 morgens in
de week bij mevr. Bosboom,
Zutphenseweg 40, tel. 2091.

|De openingstijden zyn:
ima., dL, wo., vrtyd.
ivan 14.00 tot
dinsdag- en vrijdagavond van 18.30 tot
donderdagmorgen
wan 10.00 tot
zajterdagmiddag
van 14.00 tot
aondagmiddag
van 1ÖJOO tot

Musical:

Jan en
Btity Breukink
Vordert, november 1976
Het Jebbink 36

OUD-YORDENAAR EXPOSEERT
IN DE BIBLIOTHEEK

BOUWBOND NVV
Vakantiebonnen inleveren
Kerstverzilvering
op maandag 22 november a.s.
van 19.00 tot 20.30 uur, Berend van
Hackforitweg 8.

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING
WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1976

Sint Nicolaas
dinsdag 30 november
tot en met 9 uur open
woensdag l december
tot en met 9 uur open
donderdag 2 december
tot en met 9 uur open
vrijdag 3 december
tot en met 9 uur open
zaterdag 4 december
tot en met 4 uur open

KO
W

FORTEX

f75,-

Ontspannen
inxn
warm-kleurig vest
MODECENTRUM

georganiseerd door

„DE VOGELVRIEND"
Vorden, in zaal Schoenaker op
20 en 21 november a.s.
Toegang vrij

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Koop rechtstreeks van groothandel naar consument
Kleurentelevisie

b» ons
onsdede
laaerste
orite
U betaald by
laagste
prjj»
daarbij ook nog een inruilprijs voor
uw oude tv!
Greete 51 cm
1848,—
Telefunken 51 cm
1328,—
Loewe Opta 67 om
1798,—
Blaupunkt 67 cm
1848,—
Philips 67 cm
1828,—
Schiaub-Ijoreniz 51 cm
1448,—
Schaub-Dorenz 67 cm
1868,—
Zwart-wit tv*8 v.a
878,—
Draagbare tVs VA
258,—
Philips stereo combinaties met pickup Incl. boxen 2 x 20 Watt 768,—
Schaub-Dorenz stereo - radio Hifi
2 x 30 Watt Incl. boxen
848,—
Schaub-Lorenz stereo radio cassette
recorder 2 x 15 Watt Incl. boxen
748,—
Stereo combinatie radio-pick-upoassette incl. boxen 2 x 15 Watt
648,—
Transistor radio's op lichtnet en
batterfl v.a
39,95
Cassette recorder met Ingebouwde
microfoon op lichtnet en
batterfl v.a
84,—
Radio cassette recorder op lichtnet
en batterjj vja
148,—
Ptck-jup tncl. boxen VA.
148,—
REMINGTON
SCHEERAPPARATEN
y ons altijd 25% korting

Vaatwassers
Bosch - Bauknechit vanaf
648,—
AEG Favorit L
geheel roestvrfl staal
898,—
Bezit u niet voldoende contanten?
Financiering mogeiyk!

Staat uw huis al met foto
vermeld in

fci

20-40% KORTING
W

Voor een diepvriezer slaagt u zeker
by Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Het adres met het
beste advies en jarenlange ervaring.
Keus uit meer dan 80 modellen.
AEG - Linde 220 liter
498,—
AEG - LAnde 500 liter
848,—
Bauknecht 350 liter
698,—
BauknecM 460 Lttar
798,—
Bosch 210 liter
498,—
Bosch 260 liter
598,—
Bosch 330 liter
898,—
Bosch 400 liter
828,—
Bosch 500 liter
868,—
Friac 200 liter
488,—
Gram 210 liter
548,—
Gram 900 liter
1448,—
Esta 300 liter
528,—
Hüliton 230 liter
489,—
HÜliton 300 liter
578,—
DIEPVRIESKASTEN
in verschillende maten
120 liter vanaf
328,—
Koelkasten taf elmodél
150 liter vanaf
268,—
DuWbeldeurs koelkast 240 liter
met 50 liter vriesvak vanaf
478,—
Hollands klimaat eist een droogautomaat. Zanker - Englisoh Electric - Creda
Bauknecht etc. vanaf
298,—

Gasfornuizen
Etna - Pelgrim - Atag Incl. ruit,
thermostaat, lade vanaf ... 498,—
Leverbaar in verschillende kleuren
en op aardgas en butaan.

Dat Is mogelflk via, «Ik bjj
heit Makelaars Computer
Centrum aangesloten
makelaarskantoor.
Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

\'n buitenkansje!
boorset
9-delig

W. J. de Wilde Jr.
B.V.
Rijksstraatweg 134
Wamsveld Hd NBM/MCC
telefoon 05750-16627

Van patroon tot stof,
garen en knoop,
het is allemaal bfl

Lammers

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:

Klein
huishoudelijk

Grote keus - lag« prfls - vlotte tovering

Afizuigkappen VA.
128,—
Centrifuges 2800 toeren
3 kg vanaf
128,—
StofzuigersflOjeemodelvja. ...
98,—
Iraventum l-pions.
elektrische deken VA
94,—
Koffiezetapparaat vja.
59,95
Tosty-apparaten VA.
89,95
Stoomstrijklbouten VA
39,50
Haarföhms VA
29,95
Haarkrultang VA
9,95
Broodrooster v.a
34,95
Oarmen krulaet nr. 17
69,95
Tafelgriffls VA.
89,&2-pits Eüektr. kookpOaat VA. 79,—
Theelichitje VA
9,95
Elektrische radiatoren op loiebasis
2000 Watt
98,—

24 uur service op wasautomaten etc.

Eigen servicedienet
Dag en naoht service op diepvriezers

By ons de laagste prijs; dan ook nog
een innrilprijs voor uw oude machine!
AEG Prinses SS
1028,—
AEG bovenlader
678,—
Bauknecht 4704 S
548,—
Bauknecht W.A. 600
628,—
Bauknecht W.A. 1616
898,—
Imdesit
378,—
Bosch bovenlader
698,—
2ianker VA. 450
998,—

warme mantel

boormachines,
al dan niet met klopboor. Verder
diverse hulpstukken voorzagen,
schuren, slijpen enz.

de prijzen in de tang...
combinatietang
van het bekende merk EHA,
180 mm, van f 10,75
voor f 8,35
EHA waterpomptang
240 mm, geen f 12,maarf 9,35

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond tijdens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters verwarmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en ahowklaar maken van
alle hondenrassen.
Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runderpens in
stukken p. kg
2,—
Gemalen roodvlees p. kg
2,15
Pittah hondenbrokjes p. 25 kg
37,50

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

stallantoorns
voor binnen en
buiten. Geweldige
kleuren, zoals
rood, wit, blauw,
groen, geel en
lila.

Wanneer u een planten- of bloembak voor uw bloembollen wilt,

kies dan bij Welkoop uit de tientallen soorten en uitvoeringen.

Van f 12,-

Superaanbod!
7

voorf10,15

i"88©.

ff/LJm

40.65

4F
UvHLoei»
Als het kiezen u te moeilijk valt,
of als u het aan een ander wilt
overlaten, heeft Welkoop een
passende oplossing. De

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

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG

A Sla, Ruurlo, telefoon
05736-888.

05%»!^

met bijpassende onderschotels

bollen binnen...
bollen buiten

EN TOCH . . IS

mm

Decoratieve

Een 20-delige set, met aansluitvierkant voor W en3/s".
Onmisbaar voor hobbyist en
knutselaar (normaal f 50,80)
Tijdelijk,- ^^^^

Welkoop heeft ze in vele
soorten en kleuren. Fleurig
in de border, feestelijk op
de vensterbank.
En let goed op of u er nog
een aanbieding van tulpen,
narcissen of hyacinten bij vindt.

m

Bij de potterie kunt u kiezen uit Sierpotten in vele kleuren en
fraaie vormen. Verder roodstenen bloempotten

" " •"

Te koop: Violen en Madelieven a 20 cent. Zelledflk 12, Hengelo Gld.

Drogisterij
TEN KATE

GROOTHANDEL B.V.

IET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL, (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461

ETCÜppendoos

Vorden

Kunstgeblttenreparatle

Voor geregistreerde handelaren
speciale kondidties

in diverse fantasiemodellen.
Warme grrane kleur.
U kunt kieW"! uit:
25 cm hoog
van f 12,75 voor f 9,25
16 cm met oor
van f 12,75 voor f 9,25
20 cm met 2 oren
van f 13,60 voor f 9,95
Wilt u ze alle drie?
Ook dat kan.

Welkoop heeft daarnaast een
ruime keuze in

Lamrners

UNIQUE

Wfl staan 366 dagen p*r jaar voor u kba&r

Mirakel keramiek
vazen

Vorden

Het weer wordt koud,
nat en guur,
koop daarom een
lekkere

is die niet duur!
Zutphenseweg _

Vakkundige reparaties en aansluitingen

Wasautomaten

FÖÖÖDÏ
-

STAALSTBALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. Heuvêlink, Metaalwaren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

BÖ

3 x hout,
3 x steen en
3 x metaal, in
kunststof doos
voor f 19,30
(normale
"prijs f 24,65)

J

Geld op? Mevrouw ga naast
uw huishouding een extra
Inkomen verdienen. Inlich. tingen gratis en vrflbltyvend.
Bel tussen l en 5 uur.
08340-2S258.

te koop!
Zutphenseweg

MIELE WASAUTOMATEN
ons de SCHERPSTE PRIJS

Grandioz
Welkoop kado's

„Woongaard"
het landelijk onroerend
goed magazine?

V

MIELE STOFZUIGERS
950 Watt motor
248,-

SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT TAL VAN
AANBIEDINGEN. PRIJZEN INCLUSIEF BTW.

• \P i \i l m ^^ • • • m» m '%*

Diepvrieskisten

ALLE B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

StofvrtJ vegen - met b«wfls voor politie en brandverzekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

/utphciiscwog . Vorden - Telefoon 05752-1514

Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?

welkoop cadeaubon,
bij elke Welkoop-winkel
verkrijgbaar en in te wisselen.

Gevraagd voor ttjideiiy^

schoonmaker(ster)
voor enkele uren per dag,
liefst na 16.00 uur
Inlichtingen

de heer R. Baauw,

Kinderdagverblijf
Decanfleweg 15 - Vorden - Tel. 1929

Donderdag 18 november 1976

38e jaargang nr. 37

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

Woarumme kunt

wie dat
in Vorden neet . . .
Last mosise ik mien stene halen bi'j de HCI
dn Hengel. A'j alltied an 't wark bunt en
neet meer, zo at in d'n olden tded, naor de
markt gaat, kom ie neet wiet van de poste.
Maor wat mo'k oe zeggen! Ik vare daor
hen en a' j bfe die kearels komp, „zaken luu" neumipjt ze ze tegestwoordig, dan zie'j
daor zo'n hartstikke lelukken steenklomp,
die uren in de rondte oaver 't land vleukt.
Industriële vormigeving of moderne zakelukheid zeik ze dan dat die rotzooi mot heiten. Mense ik komme mien daor 't darp
uut en zuuke d'n steenklomp dee'k verwachten. Nliiks te vinden! Ik kekke nao de
ene kanlte, nao de andere kante, niks te
Zo'k mien dan vervaarn hebben?
'k Zetten 't gevaar an de kante van de
weg um umme te kieken, 'n Peerd löp wel
vedan, maor zo'n dieselölievretter het de
kop tegen 'n boom ezet veurdat e de neuze
weer naor veurten heplt.
•Nee, ik wassze nargens langs hen evaren,
•wiaor 'k hadde motten weazen. Dit wazze
't rechtte pad. 't Ende van 't danp lag achter
mien, dus kon 't neet wied meer weazen!
Daor an de Mnkerkanlte lei 'n nieje boerderieje. 't Wazze wel wat gek in 't land,
maor mét die niejemoodse hökke wette i'j
neet meer wiaor'j an toe bunt. Wi'j sukkelt
zo'n betjen vedan, vraogt ons af wat d'n
boer daor 'n hoop stene en andere pröttel
hef sttaon, en dan ...... !!!
De doppers valt mien zowat uut de kop!
Daor steelt HCI. Da's geen boerderfeje,
miaor d'n stenekearel. Ik wazze barstens
naejsöhierig wat at veur 'n hökikerig dink
dat dan wel zol weazen. Daor konnen ze
noe nikt goeds e'imaakit hebben, dat besteed
neet. Ik met mien domimen kop naor binnen. 't Mos wel, want daor zatten de
scihriefkearels, die mien mien breafken veur
de stene mossen geven, a'k ze opla'jen wol.
Jongens, jongens, dat wazze neet te begriepen. Van kleine hökke en onhandig weazen waizze niks vanan. Functioneel van begin tot ende, van boaven tot onder.
Dan kom.pt wie hier weer in Vorden, zeet
de olde taoerenileenlbanke, waor*j 'n warm
gevtuul um 't harte kriegt. Hoe wieter ie
deur 't darp vaart, hoe vaker i'j oe afvraagt waorumme 'n boer soms zo'n last
mét welstandscommissies hef at e wat
bouwen of verbouwen wil.
De winkellu zult ok wel ens neet anders
konnen. I'j mot d'r ok 't geld veur hebben
en d'r in warken. Dat kan 'k mien begriepen, maor dan zo'k zo'n leluke kaste zo
volle at 't ging achter beume, struuke en
klimop of zulk grei vestoppen. Of bouwt de
arsiitiecten dat spul, dat zo leluk is dat 't
oe an de oge zeer dut, um klanten te trekken!
I'j kont d'r met de pette neet bi'j waorumane dat olde notarislhuuh met alle geweld
tegen de grond mos! 't Sting daor zo mooi
en kek nao 't Hoge. De veurkante, die 't
veur oge zo goed dee, hadden ze toch bes
oaverende kunnen laoten?! A'k mien dat
zo ens met dat dink in Hengel vergelieke,
dan köj allenig maor zeggen: „D'n kearel
dee dat ebouwd hef, is 't zolt in de pap
neet waert!" Wat d'n daor neer'ezet hef,
had op 't industrieterrein achter 't spoor
nog ekund, met 'n groot stuk grond d'r
umme hen, veur 'n eiken- of beukenhegge
da'j 't neet te volle zeet. 'n Mense kan doodgewoon neet geleuven dat 't bestuur van
de banke zelf zo'n monster d'r neer hebt
willen zetten. Dat zal wel komimen umdat
ze tegeswioordug zelves neet helemaole
eiges meer baas bunit, maor er jongens van
buitenaf kompt die d'ir geen gevuul veur
hebt, maar wel volle oaver de centen wat
te zeggen hept. I'j kont 't immers ziene!
Ze doet wat ze könlt met beume en struuke.
Jammer dat d'n buurman nog neet zo wiet
is. EtJierkamp en Van Asselt bunt begonnen. De Gemis en Heersink hebt zich ok
neet laoten kennen. Dee hebt neet allenug
'epot maor zich ok tebasten 'esjouwd met
water, tesamen met de luuj van de gemeente.
Wat neet is, kan nog kommen. I'j mot neet
alles inens willen hebben. Maor da 'k bi'j de
BoereMeenlbanke 'n ander zien fietse kapot
mot varen, of mien in 'n donderbuje d'n
bast nat mot kriegen um bi'j de breven busse te kommen, vin 'k 'n rotstreek! An
de ene kante maakt ze 'n oprit da'j neet
oaver de karate van de stoepe mot, maor
dan zet ze 't fietsenrek zo da'j ze tot old
iezer mot maken,' a' j dreuge wilt blieven.
Hoe i'j 't goed kont maken, had d'n suffert
van 'n arsitect toch bi'j de post konnen
zien! A' j 't mien vraogt hebt ze daor op 't
bero 'n kaste met tekeningen, die ze lostrekt en aliemug maor kiekt wat d'r in mot
gaon. De banke hier is 'n dink zo at ze
d'r noe aoveral neersmiet, of 't steet of
neet. I'j zollen oe af gaon vraogen of bi'j
un banke de welstandscornmissie mooi vindt
wat bi'j 'n boer leluk is ? ! I'j bunt bedankt
veur 't drukken !!
De Jonker,
iRuurloseweg 81 - Vorden

TWEEDE BLAD CONTACT Een greep uit de wensen van B & W ...
WEGEN DIE IN VORDEN VERBETERD ZULLEN WORDEN
Het college van B. en W. is voornemens om in 1977 en de daarop volgende jaren wat
te gaan doen aan het wegennet in Vorden. Noodzakelijke verbeteringen zullen wor-

den aangebracht.
Enkele jaren geleden is een begin gemaakt met de verbetering van het wegdek van
de Burg. G alleestraat. Begin 1977 zal de raad worden voorgesteld te besluiten tot
een verdere verbetering van deze straat, alsmede van een gedeelte van de Almenseweg, tot aan de spoorwegovergang. De vrijkomende keitjes kunnen worden benut bij
het aanbrengen van bestrating op het voorterrein bij kasteel Vorden. De kosten van
verbetering van deze twee weggedeelten worden geraamd op ƒ 115.000,—. Voor het
eerste jaar zal als kapitaalslast rekening moeten worden gehouden met een bedrag
van ƒ 17.250,—.

Voonts aal de raad een voorstel bereiken
mot betrekking tot verbetering van de
Enkiweg en wel in eersite insltanltie het gedeelte tussen de Burg. Galileestraat en de
Groeneweg. Ook dit weggiedeellte zal van
een asfalitverharding .worden voorzien. De
hier vrijkomende straatstenen kunnen worden gebruikt voor een gedeeltelijke verbetering van de Schuttestraat. De kosten van
verbetering van dit eerste gedeelte van de
Enlkweg worden genaamd op ƒ 85.000,—.
(KapitaaJMast ƒ 12.750,—).
In de nabije toekomst zal de Schuttestraat
moeten worden verbeterd en verbreed. In
verband met de verwachte ingebruikname
eind 1977 van kasteel Vorden als gemeentehuis, is het noodzakelijk te komen tot
enige verbetering en verbreding van het gedeelte van de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot de Vordenisebosweg alsmede
tot verbetering van de T-lkruisdng Schuttestraat-iRuurloseweg. Een en ander in overleg met de Stichting Geldersen Landschap.
Hiervoor de bij de verbetering van het eerste gedeelte van de Enlkweg vrijkomende
stenen te benutten. De kosten worden geraamd op ƒ50.000. (Kapitaalslast ƒ7500).

Schuilqeleqenheid bij de
Algemene Begraafplaats
Plannen zijn in voorbereiding om te komen
tot een betere schuilgelegertheid bij de Algemene Begraafplaats. De kosten worden
geraamd op ƒ35.000,—.Het ligt in de bedoeling van B. en W. om de raad te zijner
tijd voor te stellen dit bedrag te putten uit
de reserve stichting rouwcentrum. De raad
zal dan tevens een voorstel bereiken over
de verdere bestemming van dit fonds.
verbeteren van de schuilgelegenheid behoef
geen konsekwentie mee te brengen vooi
budgettaire positie, aldus B. en W.
Aangezien de riolering in de Molenweg in
een slechte Staat verkeert, zal deze straat
gerekonsltnueerd worden. (De bestrating
Laat namelijk ook te wensen over). De kosa
ten, inklusief vervanging riool, worden
raajmd op ƒ 98.000. KapitaaMast ƒ 14.7007
De bij gemeentewerken in gebruik zijnde
vrachtauto zal moeten worden vervangen.
Overwogen wordt de nieuiwe auto van een
laadkraan te voorzien. De aanschafkosten
(worden geraamd op ƒ 98.000,—. De jaarlijkse budgettaire last wordt geraamd op
ƒ 10.300,—.

Betere alarmering brandweer
Onderzocht wordt op welke wijze binnen
afzienbare tijd gekomen kan worden tot
een betere melding van branden, een betere alarmering van de brandweer en tot
betere onderlinge verbindingen. Vooruitlopend op de totstandkoming van een gewestelijke centrale meldpost is het mogelijk op korte termijn de brandmelding via
Deventer te laten verlopen. De jaarlijkse
last voor de gemeente Vorden is geraamd
op ƒ 7000,—. Wordt voor de alarmering
overgegaan op zgn. meldonitvangers dan zal
dat jaarlijks ƒ 10.000,— gaan kosten.
Verbetering van de onderlinge verbindingen zal jaarlijks een bedrag van ƒ 4000,—•
vergen. Ook wordt gedacht over de aanschaf van enig gereedschap voor openbreken bij auto-ongelukken etc. Deze investering zal ca. ƒ 8000,— vergen. (Kapitaalslast ƒ 2400,— voor het eerste jaar).
Verdere wensen die B. en W. op het verlanglijstje hebben staan: vervanging van
de ketel van de centrale verwarming in de
dorpsschool; verdere verbetering Enkweg;
rekonstruktie Kerkstraat pUus een meer
passende bestrating van het marktplein.
Ook zal de komende jaren moeten worden
gekomen tolt een verdere verbetering van
de Schuttestnaat.
Tot zover een greep uit de wensen die het
college van B. en W. het komende jaar
graag gerealiseerd wil zien.
Voor de jaren na 1977 wordt, volgens B. en
W. verbeterinigswerken aan wegen in het
kader van de ruilverkaveling Hengelo verwacht. Ook de gemeente Vorden zal in de
kosten van deze wegverbeteringen een aandeel moeten leveren.

Op 10 november j.l. werd er een avond verzorgd door het eendagsbestuur. Voorzitster
was mevrouw Wullink-Nijenhuis. Voor deze avond was uitgenodigd de heer Beuzel
uit Delden (Ov.), die ons meenam op zijn
reis naar Senegal - donker Afrika, in woord
en beeld. Uit de reacties van de zaal bleek,
dat de avond zeer geslaagd was.

Geboren: Ferry de Graaf.
Ondertrouwd: G. Bastink en A. J. Klein
Ikkink.
Gehuwd: A. Boesveld en G. E. Stegeman.

Zwembadnieuws
Op vrijdagmiddag 19 november a.s. bestaat
de mogelijkheid voor het afhalen of informatie van vermiste goederen of voorwerpen aan het zwembad In de Dennen.
Ook kunnen gedurende deze periode de bestelde tegeldiploma's van het afgelopen
seizoen worden afgehaald.

De Graafschaprijders uitVorden
werden kampioen van Nederland
Het motorenteam van de Vordense motordub De Granfsehaprijders heeft zaterdag
tijdens de strijd om het nationaal kampioenschap (oriënteringsrltten) een fantastische prestatie geleverd door het kampioenschap voor zich op te eisen.
De strijd om de Nederlandse titel die in de
omgeving van Haaksbergen werd gehouden, bestond uit twee afzonderlijke ritten,
te weten een ochtendrit van 63 kilometer
en een middagrit van 55 kilometer. Zou men
bijvoorbeeld 's morgens minder goed uit de
bus komen dan bestond de mogelijkheid
revanche te nemen tijdens de middagrit.
De Graafschaprijers kwam over beide ritten tot een punitentotaal van 127; tweede
werd Emac uit Eindhoven met 125 punten;
derde MC Nijverdal/Hellendoorn met 110
punten.
Het Vordense team bestond uit D. J. Tuitert (solo); H. A. Wolsheimer met kaartlezer B. Regelink en B. A. W. Horsting met
kaartlezer J. Luyten. Individueel werd ook
door leden van De Graafschaprijders deelgenomen.
D. J. Tuitert maakte het feest compleet
door ook in de solokiasse kampioen van
Nederland te worden. In de duo-klasse
werd het koppel H. A. Wolsheimer en B.
Regelink derde en B. A. W. Horsting en
J. Luyten 5e. De kans is zeer groot dat ook
in deze klasse alsnog het duo Wolsheinier/
Regelink kampioen van Nederland wordt.
Deze rijders hebben namelijk protest aangetekend tegen het, naar hun idee, ten onrechte geven van een aantal strafpunten

,,'k Zol 't geld margenvrog toch mtor nao de banke brengen, Hendrik."
„Dat liekt mien ok wel 't beste, Riek."
Hendrik en Riek Maotkamp hadd'n un buurman op de koffie ehad. Den had
eur verhalen veteld van roofoavervallen en al dee narugheid meer. Veur un
kwatjen sloegen ze ow buuten westen had hee ezeg. Now, en zee hadd'n wel
meer as un kwatjen in huus, twintug duuzend gulden lei d'r onderhand wel
in de la van 't kammenet. Met un banke hadd'n zee nooit wat te maken willen
hemmen. Dee kon jao ok veliet gaonZodoende stond Hendrik den anderen margen um goed negen uur al bi'j
Nolle Stoelman op de tegels en bekek zich ut gebouw us waor hee zien zoer
vediende centen nao binnen wol brengen, 't Lek um nog wel betrouwbaor
too, hee zol 't toch maor doen.
Toe hee binnen was mos e nog efkes wachten veur hee an de beurte was,
hee zag wel dat hee d n enugsten neet was.
Bi'j un vri'j loket vroog un goed gemodeleerde jongedeerne: „Zo Maotkamp,
vetel us waormet kan 'k ow helpen." Hee kek t'r van op dat ze um kennen.
„Is Gert t'r ok?"
„Gert?" zei ut deerntjen, „wie bedoel i'j?"
„Now, Gert de kassier."
„Oh, i'j bedoelt meneer Eskes de directeur."
„Ja, ja, 'k wol um graag effen hemmen."
Zo ging dat tegenwoordig: van kassier nao directeur, van meister nao onderwiezer en van boer nao agrariër.
„Meneer Eskes hef bezuuk, meschien kan 'k ow ok wel helpen."
Jao zie, hee had nog wat geld dat hee op de banke wol zetten. Oh, maor dat
kon zee ok bes, zee zol effen un buuksken kriegen. Too, nao de neuduge
schieveri'je een en ander eregeld was, vroog Hendrik:
„Wat doo'j noe met dal geld?"
„Dat lene wi'j weer an anderen uut die ut neudug hebt veur un verbouwing of
uutbreiding," zei ut deerntjen.
„A'j ut dan maor neet an mien buurman Kniepelink geeft, den hef al genog
grond van mien bi'j t ziende anebouwd," zei Hendrik.
't Deerntjen dat zuutjesan deur kreeg wat veur vleis zee in de kuup hadde,
zei: „Weas macr neet bange dat dat gebeurt, ik zal un kruusken op de breefkes van ow zetten en zorgen dat Kniepelink deze neet krig."
Bezunder tevreane ging Hendrik daor met op huus an. Too hee bi'j Kniepelink langs fietsen, lachen e in zich eigens en dach: jonge, jonge wat heb ik
ow now us te pakken ehad. Zo geet 't t'r soms wonder nao too bi'j ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman

'Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.

Komplan
Ook in het komende jaar zal verder gewerkt moeten worden aan het komplan en
andere plannen (bijvoorbeeld herziening
plan buitengebied), waarvan de kosten niet
ten laste van de exploitatie van gronden
kan worden gebracht. Zeer globaal zal
voorlopig met een bedrag van ƒ 150.000,—
rekening moeten worden gehouden. (KapitaaJlsLast ƒ30.000,—).
Eveneens zal binnen afzienbare tijd een
nieuwe trekker met laadschop moeten worden aangeschaft. Kosten ƒ 96.500,—. Jaarlijkse budgettaire last wordt geraamd op
ƒ 13.800,—.

Bi'j ons in d'n Achterhoek . . .

dat men kreeg opgelegd toen een controlepost werd gemist.
Gebleken is namelijk dat deze rijders te
vroeg van start zqjn gegaan op het moment dat de bewuste controlepost nog niet
bemand was. Volgens insiders is de kans
groot dat het protest wordt toegewezen.
Het autoteam van De araafschaprijders
bestaande uit G. 'Verstege en echtgenote;
H. v. d. Koning en G. Kranenburg; W. J.
v. d. Peyl en K. v .d. Wey; D. J. Dennsboom en G. van Schoten; W. D. Wisselink
en echtgenote redtke tot een tiende plaats.
Individueel werd G. Verstege 9e.
BERT REGELINK EN ANTON WOLSHEIMER OOK KAMPIOEN
VAN NEDERLAND

De vereniging tekende echter protest aan
tegen de derde plaats van Bert Regelink en
Anton Wolsheimer, omdat Wolsheimer en
Regelink ten onrechte 30 straf punten kregen opgelegd wegens het missen van een
controlepost.
Gebleken is echter, toen de eerste rijders
van start gingen, waaronder de beide Vordenaren, de bewuste controlepost nog niet
bemand was. Zojuist ontvangen we bericht
dat het protest is toegewezen.
Dit heeft tot gevolg dat Anlton Wolsheimer
en kaartlezer Bert Regelink alsnog tot
kampioen van Nederland werden uitgeroepen. Dat betekent dat De Graafschaprrjders wel bijzonder succesvol is geweest,
want behalve zojuist genoemde rijders werd
ook het motorenteam kampioen van Nederland, tenwijil als klap op de vuurpijl D. J.
Tuitert kampioen werd in de solokiasse.

op de bon

DE LAATSTE ZONDAG VAN HET
KERKELIJK JAAR

Dat is het a.s. zondag 21 november: de
laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Op
de laatslte dag van het burgerlijk jaar
(Oudejaarsdag, 31 december) plegen we
meestal achteruit te kijken: wat heeft dit
voorbije jaar ons gebracht, wat hebben we
gedaan enz. Niet alao in de kerk op de
laatste zondag van het KERKELIJK jaar.
Integendeel, zou je kunnen zeggen. Vanouds wordt genoemde zondag in Schriftlezing en prediking VOORUIT gekeken, de
toekomst in.
Hebben we wel toekomst? Wat staat ons
te wachten?
AJS. zondagmorgen zullen bij leven en welzijn in de Hervormde dorpskerk vier kinderen gedoopt worden. De jeugd trekt ons
de toekomst in
Het Evangelie doet dat ook. Het gaat in de
Bijibel niet alleen om geschiedenis, om achteruit-kijikien
, maar ook om-iwat-komenzal, om vooruit-kijken.
Een groep kinderen van de Zondagsschool
in het dorp zal aanwezig zijn in deze dienst
en ook een lied zingen na de doopsbediening. Na de dienst is er voor iedereen gelegenheid om de doopouders geluk te wensen met de doop van hun kind. En wel in
de kerkeraadskamer.
Zo kan de gemeente de vreugdevolle verbondenheid met elkaar „hand-tastelijk maken".
STUDENTENKOOR UIT AMERIKA

Zoals we vorige week reeds berichtten,
komt er in de maand januari van het nieuwe jaar 1977 een studenitenkoor op bezoek. Dit koor (circa 25 leden) is het koor
van het Mc Pherson-College te Mc Pherson
in de Verenigde Staten van Amerika. Onze
oud-iplaatsgenoot de heer dr. Jan van Asselt is de directeur van genoemd college.
Het koor hoopt in Vorden te arriveren op
zaterdag 22 januari en blijft tot maandag
24 januari. Natuurlijk wordt er het één en
ander voorbereid. Ook samen met de Vordense jeugd op de zaterdagavond. Het koor
hoopt te ziingen in de morgendienst in de
Hervormde kerk op zondag 23 januari.
Ix>geer-adressen worden nu gevraagd. Opgave graag aan de fam. Krajenbrink, Ruurloseweg 19. Telefoon 1366.
HIER EN DAAR STAAT ER NOG EEN

Een spaarkantonnetje voor de bekende ak•tie: „Gast aan tafel". We hebben er zo
hier en daar in de gemeente nog enkele
zien staan. U kunt ze nu inleveren in de
kerk, bjj de koster, bij één van de predikanten. En natuurlijk ook bij de diakenen van
de Hervormde kerk.
Deze aktie is gestart tijdens de dienst op
de biddag (maant j J.) en geëindigd in de
dienst op de dankdag (3 november j.l.).
Ook deze_staan-!blrjvers zijn reuze welkom!

Dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur werd
door de Rijikspölitie groep Vorden in samenwerking met de Verkeersgroep, de AVD, de
Dienst Motorrijtuigenbelasting en de Verkeersinspectie een algehele verkeerscontrole
gehouden op de Hjorsterkamp te Vorden.
Er werden 2&1 automobilisten aangehouden, waarvan er 40 een proces-verbaal kregen. Bij 17 auto's was er een of ander mankement aan de technische staat van de wagen, drie een betaling1 met waarschuwing1
en de resterende twintig automobilisten
werden bekeurd omdat de papieren (rijtoewijs, kentekenbewijs enz.) niet in orde waren.

Volkstuinvereniging
Dezer dagen vond in hotel BloemendaaJ de
eerste bij eenkomst plaats van de nog op te
richten Volkstuinvereniging. Onder voorzitterschap, tevens initiatiefnemer, de heer
Lakenveld, werd de stand van zaken en de
verder te ondernemen akties besproken.
Op de oproep van 6 oktober j.l. in Contact
kwamen 25 reacties binnen terwijl later
zich nog enkele mensen opgaven. Tevens
werd door hem contact gemaakt met het
Algemeen Verbond van Volkötuinderstverenigingen in Nederland, die steun toezegden. Zeer erkentelijk was de voorzitter voor
de leefibaarheidsgroep Vorden, die ook heel
spontaan hun hulp kwamen aanbieden (indien er moeilijkheden komen die voor een
pas beginnende vereniging onoplosbaar lijken te zijn).
Van dilt aanlbod zal zeer zeker gebruik worden gemaakt, aldus de heer Lakei-veld.
Unaniem werd besloten nog geen bestuur
te benoemen doch voorlopig door te gaan
met een aktieoomiité, bestaande uit 3 personen t.w. de heren Brinkhorst, Dijkgraaf
en Lakerveld.
De verder te ondernemen akties zullen in
de eerste plaats bestaan uit het vragen om
medewerking van de gemeente Vorden voor
het verkrijgen van de benodigde grond etc.
Na de pauze kwtamen verschillende suggesties naar voren, die echter veelal, zolang er nog geen grond is, toekomistmiuzleik
zijn. De voorzitter was echlter van mening
dat het niet lang toekomstmuziek zal blijven, daar hij er van overtuigd is alle medewerking van de gemeente te zullen kragen,
ook al omdat de hele opzet in de recreatieve en VTijetijdsbestedingissfeer ligt.
Gezien een volkstuin sterk „seizoen-gevoelig" is rekende hij er op dat l februari de
eerste spade wel in de grond gestoken zou
kunnen worden. In zgn slotwoord dankte de
voorzitter voor de grote opkomst (ongeveer
75% van de binnengekomen reacties) en de
prettige sfeer, waarin deze eerste vergadering verlopen is.
Nieuwe leden kunnen zich nog steeds opgeven bij de volgende adressen: C. Lakerveld, De Bonigerd 28, tel. 2170; H. J. F.
Brinkhorst, Brinikerihof 311, tel. 2419; G. J.
Dijkgraaf, Het Gulik 14, tel. 2018.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

WEEKEN
maten s-m-l

35,-

normaal 42,50 nu

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514
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SIERKUSSENS
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Inruil - Financiering en Leasing mogelijk
Citroen-automobielen uit voorraad leverbaar.

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. Ruesink - Ruurlo
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo, tel. 05735-1753
Reparatie: Nijverheidstraat 3, Ruurlo, tel. 05753-1618

komba neren is een kunst

tel.O5753-1461
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Autobedrijf
Bennle Went ing biedt te koop:
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PEUGEOT 304
PEUGEOT 404 Diesel
PEUGEOT 504 Diesel
OPEL KADETT Coupe
FORD 15M
CITROEN 2CV4
FORD TAUNUS 1600 L
VW 1300
VW 1300
FIAT 127
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Vraag uitgebreide dokumentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.
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1 BENNIE WENTING
2O

OFF. TOYOTA-DEALER

1

Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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Zondag 21 november
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

TAPIJT'TAPIJT!
pracht kwaliteit 400 cm
breed met foam-rug
geschikt voor woonkamer^

f45,-

VOORDEEL-NIEUWS
VOOR SINTERKLAASINKOPEN
Huishoudelijke artikelen

89 et. per stuk

FLESSENDRAGER voor zes flessen
GROENTENHAKKER „Blitzhacker" van 21,35 nu
PERSONENWEEGSCHAAL vanaf
KOFFIEKAN glas één liter
ROLVEGER „Leifheit" Roto van 58,95 nu
LEPELREK met houten greep, 7-delig, van 43,90 nu
STRIJKTAFEL Tornado van 42,50 nu
FONDUESTEL roestvrij met vorken
FONDUEBORD naturel hout van 10,95 nu
TELEVISIEKAN „lux" één liter
KOEKJESTROMMELS met decors vanaf
ROOKVERDRIJVER

Vinyl op aquanon 200 cm

elektrische apparaten

per meter, gratis gelegd
Keukentapijt 200 cm bregk
mooi, sterk en extra
voordelig

Biezentegels

Komplete woninginrichting

RUURLO

VOOR NUTTIGE SINT NICOLAASGESCHENKEN
AAN LAMMERS DENKEN . . .
een lekkere warme duster
voor een goede zuster
een vlotte trui
voor de jongelui
of een heerlijke wollen stof
dat is toch ook tof
CONFECTIEBEDRIJF

lAMMERS

Vorden

Zoekt u voor Sint Nicolaas
iets in

KLEINMEUBELEN ?
Bij ons zult u beslist

/chooldermcin

15,95

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

25,- 32;50 39,50

leKliel en mode

van 17,95 voor

hengelo <gid>

J. J. Dijkerman

f 42,50
Die kunst leert u snel temidden van onze grootse kollekties vesten*
truien, pullovers en pantalons.
Kom gerust binnen, voor de meest ideale kombinatie.

8,95

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Citroen-dealer Ruesink Ruurlo
biedt aan, door inruil verkregen:
CITROEN CX 2000 Super
CTITROEN GS Break Club
CITRQEN GS 1220 duib
CITROEN Dyane
CITROEN 2OV4 (2x)
CITROEN 2OV4 (2x)
CITROEN 2OV4
RENAUI7T R16 TS
RENAUIVT R12 TN stafóancar
RENAULT R4
PEUOEOT 204 GL (2x)
AUSTEN MINI 1000
SIMCA 1100 ES 4-tdeurs
SIMCA 1100 Spec. met LPG
SIMCA 1100 Touriat
SIMCA 1100 Special
SIMCA 1100 LE
SIMCA 1301 Spec
SIMCA 13O1 Spec
CHRYSLER 180 met LPG
FIAT 125 P
FIAT 128 met LPG
FIAT 126
TOYOTA CORROLLA 30
TOYOTA CORROLLA 1200 Coupé
TOYOTA CORROLLA 1200
FORD OORTINA
FORD ESCORT 1300 Esrtate
OPEL KADETT Sp. met LPG
OPEL KAOETT
OPEL REKORD diesel autioon.
VW 1300
NSU 1200

maten 68 t/m 116

zeer mooi, diverse dessins

LADYSHAVE „Philips" van 49,95 nu
STOOMSTRIJKER G.E. van 67,— nu
MOULINEX ELEKTRISCH MES van 52,50 nu
MOULINETTE SNIJAPPARAAT van 87,50 nu
KRULSET van „Carmen" van 151,50 nu
MESSENSLIJPER vanaf
HAARKAM merk „Krups" van 29,50 nu
SCHEERAPPARAAT „Philips" van 132,— nu
WEKKER van Remington van 59,95 nu
ALLESSNIJDER voor brood, kaas, worst
HAARDROOGKAP (muts) van „Krups" van 79,50 nu
CITRUSPERSEN vanaf

1,95
16,95
14,50
4,95
47,50
33,95
35,—
32,50
5,95
20,95
2,45
6,40

42,50
49,50
44,—
72,50
119,—
23,75
18,50
105,—
34,50
79,—
45,—
39,50

Grammofoonplaten
Musicassettes
Sinds kort is het sortiment belangrijk uitgebreid. Kom
vrijblijvend kijken of de plaat van uw keuze er bij is.
DRAAGBARE RADIO „Erres"
voor lichtnet en batterijvoeding van 162,— nu
129,—
CASSETTERECORDER
het nieuwste model van „Erres" van 129,— nu
117,—
PLATENSPELER mono voor maar
135,—
WEKKER-RADIO compact apparaat
en eenvoudig te bedienen, ook van „Erres" van 162,— nu . . . . 135,—
RADIO-CASSETTERECORDER
voor een leuke prijs en drie cassettes C90 gratis
245,—
ZAKREKENMACHIENTJE of calculator vanaf
69,50
HOOFDTELEFOON voor maar
19,75
TAFELRADIO
voor keuken, slaapkamer of hobbykamer van 182,— nu
159,—
STEREO KOMBINATIE
met FM radio - versterker 2 x 1 1 Watt ( 2 x 8 Watt kontinu) - platenspeler - cassetterecorder en luidsprekerboxen merk „Erres"
van 995,— nu
860,—
KLEURENTELEVISIE
merken Erres en Schaub-Lorenz. Verschillende uitvoeringen.
Prijs al vanaf
1560,—

We hebben nog meer voordeel-nieuws voor u. Kom niet te
laat, nu is er nog volop keus.

slagen
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Sint Nicolaas kom maar binnen
met uw knecht...
Textielgeschenken voor het hele gezin kunt u bij
SCHOOLDERMAN goed terecht

Doe uw
Sint Nicolaas inkopen
in Vorden

Voor meisjes een leuke corduroy-jurk of rok vanaf

f 21,75
Makkelijk te kombineren met een flanellen blouse in
blok vanaf f 23,30
Voor de jongens een leuke geblokte jopper
vanaf f 92,50
Of misschien een sweater in diverse kleuren

U speelt dan gratis mee in
de grote Sint Nicolaasaktie

een grote topper vanaf f 20,60
Voor de dames diverse gekleurde pulls met col
vanaf f 14,90
Met allerlei kettingen te kombineren „wat dol"
vanaf f 2,95
Voor de heren een prachtige corduroy-broek
vanaf f 65,-

Met extra kansen want

Of misschien een leuk verpakte zakdoek vanaf f 7,75

Vorden zet de joker in!
Vraag naar de waardecoupons

textiel enmode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

WINTERTIJD
EXZELLENZ Model 1977
* 66 cm in-line beeldbuis
* Ideal computer
* Unieke draadloze af stand bediening
* In het toestel werkt de afstandbediening op het lichtnet, batterijbesparing
* Uit het toestel genomen, op afstand te bedienen
Adviesprijs f 2598,-

onze prijs

2298,-

FAHNRICH Model 1
* 51 cm in-line beeldbuis
* Sensomatic kanalenkiezer
Adviesprijs f 1718,-

onze prijs

1598,-

ONZE SERVICE - UW GARANTIE
Weg naar Laren 56 - Telefoon 05750-13813

SCOUNT CENTRU
Tot 2 december 10% KORTING

op uw Sint Nicolaasinkopen (i.v.m. uitverkopenwet niet langer toegestaan). Geen kans dus om
wel of niet iets te Winnen, nee kei hard geldelijk voordeel! Doe uw i nkopen daarom voor 2 december
BOVENDIEN DE VOLGENDE AANBIEDINGEN (WAAROP GEEN 10%) IN DEZE DURE DECEMBERMAAND:
KAMERBREED

KRIJGT U LOGEES:

GROEN/ORANJE MET WIT

NYLON TAPIJT

BEO-AANBIEDING

TIENERBURO'S

zware kwaliteit, per meter

ledikant 80x190 met matras en met dek

(zelf monteren)

DORPSSTRAAT 29 -

RUURLO

TOT ZIENS
BIJ DE KOFFIE
MET SPECULAAS

REKLAME
Vrijdag - zaterdag

Leverworst
è la Sint Nicolaas

Speculaasbrokken

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Boerstoel

BANKETBAKKERIJ

Insulindelaan 5 - Vorden
telefoon 1567

J. Wiekart

Alletyeuren.
Metu/en waar u bijstaat.

Netto f 85,- meer per zeug per jaar!
Dat was het resultaat met Snelbronst op
een aantal vermeerderingsbedrijven met
berigheidsproblemen. Een probleem dat
op veel bedrijven voorkomt. Een probleem
dat wij met Snelbronst trachten te verkleinen. En met succes, zo leren de eerste
resultaten. Snelbronst van WESSANEN! *
Geen wondermiddel, wel een serieuze
poging om de berigheidsproblemen terug
te dringen. Snelbronst! Het proberen
zeker waard.

Enkele feiten!
Nauwkeurige registratie van speen- en
dekdata gaf op een aantal probleembedrijven frappante resultaten te zien:

Wat Ruvevo verde Woor u kan doen

»+•+»»»»+»»»»••»•»»»•»»»»•++»+»•»•»»*••

BABY-MEUBELEN
KINDERWAGENS

CordurJP

alles uit voorraad
reservering zonder risiko
gratis thuisbezorging

modekleuren
Corduroy

Wilt u ook betere
resultaten?

Bel ons op of stuur vrijblijvend deze bon In.

Naam:

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

damesrokken

Ruvevo B.V. is meer dan een goede
mengvoedercentrale. U kunt er deskundig
advies krijgen, bijv. over voordelige,
arbeids- en kostenbesparende voederschema's en gunstige c^fc-actmogelijkheden voor varkens, plu^wee en rundvee.

BON

•§••1

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

~__....»...~..,^^.....^^.

overgooiers

LANDEWEERD
ZUTPKEN

modekleuren

Komt u ook eens
vrijblijvend kijken!

Laarstraat l, tel. 05750-14394

Soort bedrijf:

• Met Snelbronst werd 82% op tijd
gedekt, voorheen 43%.

Ad res: .-

• Met Snelbronst werden dezelfde zeugen
ruim 13 dagen eerder gedekt dan in
voorgaande cyclus.
• Naast Snelbronst werden géén
hormonen gebruikt.

—

~~~...

,

Telefoon: •••—•—•••••.•-......-...-.—...~~..—.—™..—........~..-—,^«...Zenden in open enveloppe zonder postzegel
aan: Mengvoedercentrale,.Ruvevo B.V.
Antwoordnummer 32, Ruurlo.

textiel en mode

/chooldermctn

Zware eiken meubels

raadhuisstraat tel 1367 vonten

af fabriek
riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomfafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Mengvoedercentrale „RUVEVO" B.V., de Venterkamp 8, Ruurlo. Tel. 05735-1646/1647

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonkamer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

W.A.S. Zutphen e.o.

Bezoek de vogeltentoonstelling
van

in het Jeugdcentrum op zaterdag1
20 en zondag 21 noverulber
Zaterdag van 9.00-22.00 uur; zondag van 13.0017.00 uur; kinderen graltis toegang zaterdag van
10.00-11.30 uur.

APOTHEEKASSISTENTE
voor hele dagen gevraagd
bij apotheekhoudend huisarts
Schriflteltjke sollicitaties richten aan:
F. Schreuder, Meeninklaan l, Hengelo Gld.

WAS AUTOMATEN SERVICE
Reparaties altijd aan huis,
binnen 24 uur.

BIJENHOF'S

Aiïle onderdelen udt eigen magiazjfn.

FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

DE WILD
Rietbergstraat 34 - Zutphen - Tel. 05750-15410

Warme mantels
Laag geprijsd!!

Modieuze japonnen en Bij aankoop van japon of pakje
pakjes verlaagd in prijs! Gratis 3 bijpassende
armbanden

SERIE A

SERIE A .

SERIE B

SERIE B

200,-

MODECENTRUM
RUURLO
DEELNEMER ST. NICOLAASAKTIE
DUIZENDEN GULDENS AAN PRIJZEN

SERIE C

Vrijdags gezellige koopavond

Gratis koffie

38e jaargang nr. 37

In de gemeente Vorden zijn de volgende
voorwerpen/dieren als gevonden opgegeven,
groene Mnderpontemonnee; kentekenplaat;
autosleutel Citroen; koker met reprodukties van schilderijen; autosleutel Daf; 'Sleutelbos met 2 grote en 2 kleine sleutels;
poesje met rode en grijze vlekken; bankbiljet van ƒ5,—; geel kinderportemonneetje; rabiëspenning „Vorden" nr. 977388;
groene damesfiesit; oranje regenlbroek;
Zwarte damesfiets Airdzona; dameshorloge
Prisma; dameshorloge; 2 damesporitemonnees (bruin); bruine kinderportemonnee;
grijze poes; groene fiets Gazelle; zwarte
damösportemonnee; rood damestasje; zwarte 'portemonnee; sleutelbos met 5 sleutels;
witte (kmp) portemonnee; groene damesfiets Empo; rood peninenetui; gymschoen;
blauw regenkapje; damesschoen (bruin);
blauw geruite blouse; banklbiljet; camerastatief Velbon; bruine hond (Seitter); haarborstel; rafodëspenning nr. 190051; zwarte
matorhandschoen; mulitomap; bruine portemonnee; wditte sierduif; rood vest met
shirt; zware handschoen; Grolse handschoen; giroene dameshalsdoék; hond (bastaard-fherder).
Inlichtingien Rayonbureau der Rijkspolitie
te Vorden, Raajdihluissltraat 5, telef. 057521230.

ow

DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
SV Ratti voetbalde meer tegen zichzelf als
tegen de tegenstander. Men kan het goede
spel nog niet terugvinden.
In de 15 minuut ging de rechtsbuiten van
Dinxperlo op doelman Ebbink af en scoorde hard en laag: l—O. SV Ratti had het
geluk niet mee want vele ballen belandden
tegen lat en paal maar een doelpunt bleef
uit.
Dinxperlo was met haar snelle uitvallen
zeer gevaarlek. Doelman Ebbink werd omspeeld en zo kwam Dinxperdo op een 2—O
voorsprong.
In de tweede helft was er geen mooi voetbal te zien, want Dinxperlo ging met z'n
allen voor het doel hanger en trapten de
ballen maar in het wilde weg. SV Ratti
bleef jagen op het doel van Dinxperlo,
maar aJtfld zat er weer een Dinxperlo-been
tussen. Een srtroom van hoekschoppen
mocht SV Ratti nemen maar het mocht niet
baten. Vlak voor het einde kon P. Bielawski de eer voor SV Ratti redden met een
harde schuiver bracht hfl de stand op 2—1.
Dit was een wedstrijd zonder verdere hoogtepunten, maar voor SV Ratti een slecht
resultaat.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: SV Rattd 1-Ddnxperio l 1—^2; Almen 4-.SV Ratti 2 l—6;
SV Ratti 3-Voorst 2 2—1; FC Oversteeg 2SV Ratti 4 3—2; SV Ratti al-SHE al 4-7.
Uitslagen afd. zondag: SHE l-Ratti l 3—
2; SV Ratti 2-Dierense Boys 5 3—1.
Dames: SV Ratti-Sp. Overwetering O—14.
Uitslagen afd. zondag: Vorden-St. Joris
4—3; Eebr. Boys 2^Vorden 2 O—X); Zutjphen
4-jVorden 3 l—il; Vorden 4-AZC 4 3—2;
Sp. Lochem 4-»Vorden 5 6—2; Vorden 63HE 3 7-^2; Vorden 7HSHE 5 l—1; Be
Quick 7JVorden 8 6—O; Vorden 9-Baakse
Boys 4 3—1.
Programma afd. zaterdag: Sinar Moluku
3-SV Ratti 3.
Programma afd. zondag: Peeske-Vorden;
Vorden 5-Oeken 3; Vorden 6-Oeken 4; Vorden 7-(KI. Dochlteren 4; Vorden 8-Dierense
Boys 5; Jeugdcup Vorden al-Kon. UD al.

VORDEN WINT THUIS MET 4—8
VAN SINT JORIS UIT BRAAMT
IJakoniek optreden van de Vordense defensie in de eerste twintig minuten was er de NEDERLAAG VORDENSE DAMMERS
oorzaak van dat de geelzwarten het in de TEGEN DVA UIT ARNHEM
thuiswedstrijd tegen Sint Joris uit Braamt Het eerste tiental van de Vordense damclub
geheel onnodig moeilijk hebben gekregen.
DOV heeft de uitwedstrijd tegen DVA uit
Reeds na vijf minuten spelen strafte rech- Arnhem met 12—8 verloren. De individuterspits Karel Stinissen een afwachtende ele uitslagen waren als volgt: Zomerhiuishouding van de Vordense verdediging doel- Slütter l—1; Bouwhuis-Grotenhuis 2—0;
trefend af: O—1. Diie minuten later werd Ajlsenceest-Wiersma O—2; Smeenk-Heuvink
André te' Veldhuis onderuit gehaald, hoe- 2—O; Timmer-Ngenhuis O—2; Jansen-Dimwel de scheidsrechter floot voor deze over- mendaal l—1; Van Heumen-Kl. Kranentreding Het hij toch doorspelen waardoor barg l—1; Beeke-LanMiaar 2—O; KingmaGeert Heersdnk gemakkeigk de balans in Hoenink l—1; Baan-Sloetjes 2—0.
evenwicht kon brengen: l—1.
Tien minuten later ging doelman Gerard DAMKAMPIOENSCHAPPEN
ten Have in de fout bfl een kopbal van op- DISTRICT OOST
nieuw Karel Stinissen: l—2. Vorden kon Zaterdag werd een begin gemaakt met het
nog steeds geen antwoord vinden op de kampioenschap van district Oost voor
snelle counters van de bezoekers. Tien mi- jeugdvyifltallen en aspirantvijftallen. Bij de
nuten voor de rust, wederom een snelle te- jeugd won DVD (Doetinchem) met 6—4
genstoot van St. Joris die ditmaal door van DCV (Vorden).
Henk Stinissen in een doelpunt werd om- Bij de aspiranten verloor DOR (Ruurlo)
gezet: l—3.
met 10—O van DOV (Vorden). ZDV (ZutVorden liet zich evenwel niet ontmoedigen phen) verloor met 2—8 van DCH (Hengeen bleef de aanval zoeken. Nadat doelman lo).
Wim Huntink op fraaie wflze een hard schot
Aan het jeugdappèl dat district Oost orgavan Heersink tot corner had verwerkt, was
niseerde werd door zo'n 120 dammers deelhfl vlak voor rust kansloos toen Heersink genomen, die werden verdeeld in poules van
de opkomende Asdré te Veldhuis op maat
vier. Als eerste prijswinnaars kwamen uit
bediende: 2—3.
de bus: H. Grotenhuis (DCV); H. Ruesink
Enkele ogenblikken later kreeg Vorden op (DCV); J. Oltvoort (DOV); H. Vos (DCH)
rechts een vrije schop toegewezen. De door
en B. Dtjkman (DOH). Dit waren de winTeerink genomen bal kwam terecht bfl naars btj de jeugd.
Hans Oosterink die keihard raak schoot:
Bij de aspiranten werden de prgzen gewon3—3.
nen door: H. Graaskamp (DCV); E. PostIn de tweede helft een beter spelend Vorma (DCV); H. Sonderen (WDV); R. Hidden, dat nu verdedigend de zaken goed
dink (DCV); B. Berkelder (BDV); R. Knipvoor effikaar had. Wel was het steeds opscheer (Denk en Zet D); M. Soldevilla
passen bfl de counters van Sint Joris, doch
(WDV); E. Bruinsma (DCV); H. Brink
echt getfiaarltjk werd het niet meer. Aan
(BDV); A. AJbbink (DOV); J. Mfinhout
de andere kant moest de achterhoede van
(WDV); M. Pardfls (DOR); Berkelder
de bezoekers alle zeilen bezetten om doel(BDV); R. Wevers (WDV); M. Bekmans
punten te voorkomen. Het doelpunt van
Vorden dat geruime tgd „in de lucht hing" (WDV); M. Hoefsloot (DOH); A. Bennink
(WDV); G. Pillen (LDC); T. van Snellenkwam er dan toch toen Heersink een fouberg
(DCV); J. Krajenlbrink (DCV); P.
tieve terugspeelbal onderschepte om daarna beheerst te scoren: 4—3. Even later j Eckringa (DCV); H. Boers (DCR); B.
raakte Reinier Teerink (wat verzette deze Wegdam (LDC) en F. Siemens (Denk en
speler een werk!) met een hard schot de Zet D.). Het ligt in de bedoeling om op 15
januari in Ruurlo ook een jeugdappèl te
lat.
houden.

Dammen

BATTI VERLIEST VAN SHE
Ratti l afdeling zondag heeft in de uitwedstrtjd tegen SHE te Hall (Eerbeek) met
slechts gering verschil de punten aan de
gastheren moeten laten; het werd een nipte
3—2 zeg<e voor SHE.
In het begin leek het er niet op dat de Rattianen zouden gaan verliezen. Vooral toen
Overbeek een strafschop (wegens hands
van SHE-speler A. Jansen) uitstekend tot
doelpunt verwerkte: O—l bleek Ratti beduidend sterker. Even later belandde een
vrije trap van de groeniwitten tegen de paal.
Aan de andere kant ontsnapte het doel van
de Kranenburgers aan een doorboring doordat een kopbal van Eikelhof tegen de lat
Na rust kwam SHE vrij snel gelflk. Bonhof
schoot resoluut langs Lenderink: l—1. Bij
SHE was nu Hogerwey ingezet die uit een
voorzet de HaUse cüub de leiding gaf: 2—1.
Dezelfde speler redde even later door op
de doellijn redding te brengen. Theo Polman wist met een scbjLtberend genomen
vrfle trap andermaal Rattd weer langszij te
brengen: 2—2. In de laatste minuten had
RatJti veel pech; toen de arbiter een dubieuze beslising nam en onterecht aan de
SHE-ers een hoekschop toekende, bracht
dit de thuisclub de zege. Met een kopbal
kwam tenslotte de eindstand op 3—2.
SV RATTI 1-DINXPERLO l 1—2
Gezien de stand op de rangiflat van Dinxperlo moest dit voor SV Ratti een gemakkelflke middag worden, want de vorige
wedstrijd pakten z\j de volle winst.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vordense damclulb DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld: Esselink-Slütter
2—'0; Nrjenlhuis-Rossel 2—0; WansinkWiensma O—.2; Grotenlhuis-Lankhaar 2—0;
DimmendaaI-G«raaskamp
'2—O;
RosselBreuiker O—2.

sendorp 68 strafp.; 2. E. J. te Pas, Halle
99 strafp.; 3. W. Weyers, Halle 99 strafp.;
4. D. J. Pardg's, Vorden 113 strafp.; 5. mevrouw v. d. Berg, Ulft 115 strafp.

Waterpolo
VORDEN GEMAKKELIJK MET 8—2
LANGS FLEVO (NUNSPEET)
Het eerste herenzevental van Vorden heeft
het zaterdagavond in de campetitiewedstrjjd tegen Fflevo uit Nunspeet, welke ontmoeting in Ertmelo werd gespeeld, bijizonder gemakkelijk gehad. Vorden kon het zich
veroorloven verschillende kansen ongebruikt te laten. Desondanks kwam er toch
nog een royale overwinning tot stand. In
de eersite periode nam Vorden met 0—2 de
leiding door doelpunten van Arjan Mengerinik. Nadat Sjaak Gotink voor O—3 had
gezorgd werd tegengescoord: l—-3.
In de ttweede periode was het opnieuw Arjan Mengerink die tweemaal scoorde l—5.
Hierna werden bg Vorden de jeugdspelers
Han Hasekamip en Herman van Dijk ingezet, die een behoorlijk wedstrijd speelden.
In de derde periode bracht Sjaak Gotink de
stand op 2—6. De wedstrijd werd er niet
beter op, ook doordat Vorden slordig met
de kansen omsprong. Arjan Meragerink net
weer terug in het water, bracht in de laatste speelperiode de Stand op 2—7, waarna
Henco Elbrink de eindstand 2—8 liet aantekenen.

Paardesport
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
SAMENGESTELDE WEDSTRIJD
Zaterdag 13 november organiseerde de Nederlandse Hippische Sportbond het Nationaal Kampioenschap Tenreinrijden te Lichtenvoorde. De Landelijke Rrjvereniging
Zieuwent Harreveld had onder leiding van
de bekende ruiter Joop Woltens een schitterende cross gebouwd van 5000 m lengte.
Een veertigtal ruiters, waaronder de complete nationale top streed op dit zware parcours om de hoogBlte eer. Dat ze het niet
cadeau kregen bleek uit het aantal foutloze
ritten tijdens de cross-country. Slechts vier
combinaties zagen kans zonder weigeringen
of valpartijen de eindstreep te halen.
In dit zeer sterke veld wist Bert Wagenvoort, lid van de Vordense vereniging De
Graafschap, miet Lightfeet zich prima
Staande te houden. Hij noteerde één weigering voor de diepe afsprong in de zg. leeuwenkuil maar stuurde zijn paard verder
keurig over de ten dele imponerende hindernissen. In het afsluitende springconcours
bleef hij foutloos, waardoor hij zich uiteinrjk achtste in de eindirangschikking
,e. De DR De Graafschap mag tevreden zijn met deze goede vertegenwoordiging op nationaal niveau.

ymnastiek
Uil
UITVOERING GYMNASTIEKVER.
SPARTA
Na enkele jaren is het weer mogelijk een
uitvoering te houden met alle leden van
gymnastiekvereniging Sparta, dus ook de
kleuters. Het zal plaatsvinden op 20 november a.s. in de nieuwe sportzaal aan Het
Jebbink.

WINTERAKTIVITEITEN TOUWTREKVERENIGING VORDEN

Touwtrekken
De touwtrekvereniging Vorden zal in het
komende winterseizoen een groot aantal
aktiviteiten ontwikkelen om de belangstelling in de touwtreksport en de vereniging
ook in de „rustperiode" levendig te houden.
Op de in het clubhuis van de TTV Vorden
in het Medler gehouden najaarsvergadering, die door een groot aantal leden werd
bfligewoond, werd een en ander besproken.
Voorzitter de heer J. Knoef wees in ztjn
openingswoord op de behaalde prestaties in
het afgelopen zomerseizoen. In de 640 Aklasse was Vorden vierde geworden, in de
640 D-afdeling behaalde men met het achttal een derde prfls. Vooral ten aanzien van
de jeugd stak hij zfln vreugde niet onder
stoelen of banken. De vereniging heeft nu
weer een toekomst voor zich daar de jeugdafdeling groeiende is. Deze telt nu al 17
leden en nog wekelijks melden zich nieuwelingen aan.
Het A-team behaalde een tweede plaats in
de competitie, het B-iteam werd vierde. H.
J. Dijkman blqft de jeugd trainen en heeft
een en ander geheel zelf op touw gezet. Dit
gebeurt elke vrijdagavond. De voorzitter
dankte hem hiervoor.

Zoals elk jaar zal men in de komende winter elke week een ontspanninigsavond in
het clubhuis hooiden. Men kan hier schieten, kaarten, balgooden enz. Er zullen diverse prijzen voor de winnaars beschikbaar
worden gesteld. Zuiver voor de ontspanning zal er ook elke zondagmorgen worden
gevoetbald; men heeft een terrein gekregen van de heer D. Njjenlhuis in het Linde.
Het is de bedoeling om te spelen tegen zusterverenigingen uit de touwtrekwereld,
waardoor de onderlinge band verstevigd
kan worden.
Op het programma sitaan voorts nog een
gezamenlflke feestavond met de Vrouwenclub Medler (die ook haar accommodatie
in het clubhuis heeft) en met de leden van
de schietvereniging.
Binnenkort zal het clubhuis op het aardgasnet worden aangesloten; de nieuwbouw
bestaande uit garderobes, damea- en herenwe' plus voorportaal met wasbakken en
spiegels en een grotere wasgelegenheid
vordert goed. Het geheel heeft een afmeting van zeven en een half bjj drie en een
half. De leden timmeren en metselen alles
zelf. Het gebouw zit al onderdak. Men doet
alle moeite om gesohoMe kachels te krijgen
of kopen. In het oude gebouw zal nog het
een en ander worden verbroken, onder meer
nieuwe bar, vloerbedekking1 enz. Op het
terrein rondom het clubhuis zullen nog diverse werkzaamheden worden verricht: opruimen van oude afrastering, snoeien van
struiken, vereffenen van gaten, aanplant
nieuwe struiken, leggen van een tegelpad
naar het nieuwe gebouw eniz.
Uit het verslag van secretaris G. Barink
bleek dat het ledental stflgt; de vereniging
telt meer dan 50 leden. Besloten werd de
contributie te verhogen van ƒ 15,— naar
ƒ20,— per lid per jaar. Eventueel zal de
vereniging aan de wintercompetitie van de
NTB deelnemen.

Volleybal
DASH-TEAMS OP WINST

In de Aipoule kreeg Olympia een koude
douche van Isala 2 en verloor met O —3;
Lsala staat nu gelijk met Wilp. Wilhelmina
'ktwam tweemaal in aktie en haalde vier
punten binnen; Salvo ging met O—3 de
boot in tegen de Zutphense dames en SVS
2 met 3—(1. Daah 2 kon haar ritme nog
ndet vinden en moest nu de zege aan Hansa's eerste laten: 3 — 0. Wilp versloeg V
en K l met 3 —l en in een spannende race
deelden^^insa l en Olympda's reserves de
punten .^^ -2.
Stand A-ipoule: Wdlp 4—7; Isala 2 4 —1;
Dash l 3 —6; Olympia l 4 —2; V en K l
3—X); S^S 3 4—X).
B-poul<^Wilhelmina l 5 —10; SVS 2 5— 7;
Hansa r E-^6; Olympia 2 5—5; Dash 2 4 —
1; Salvo l 4—il.

Heren eerste klasse Zutphen
De drang van Dash l om dit seizoen mee
te doen in de bovenste regionen leverde de
Vordenaren de vole winst op; DVC werd
met O—3 het kind van de rekening. Hansa
5 dat de beste papieren heeft had geen al
te 'moeilijke opgiave bij hekkensluiter
Voorst dat met 3 —O verloor. WIK 2 kon
het net niet bolwerken tegen Wilhelmina 2:
1—1.
Stand: Hansa 5 7—^20; Wilhelmina 2 8—14;
WIK 2 8—14; Dash l 5—13; DVC l 7 — 13;
Hansa 6 7^9; Bruvoc 2 7—9; Harfsen 4 —
5; Valto 2 6—<ö; Hansa 4 6-^2; Voorst l
5—o **.
** Voorst l zes punten in mindering.
Heren tweede klasse Zutphen
DVO speelde zich op fraaie wtjese naar de
kop der ranglijst door een fikse 3 —O zege
op Valto 3. Met slechts een punt onder de
Keyenborgse heren staat nu Daslh 2 geklasseerd dank zg winst op Aiktief: O—3.
Voorst 2 haalde kostbare punten bij Bruvoc 3: l —2.
Stand: DVO l 8—16; Dash 2 6—15; Bruvoc 3 8-— 14; Wilhelmina 3 7—11; Voorst 2
6—7; AJktief 5—4; Valto 3 6—2.
Heren derde klasse Zutphen
Dash 3-Valto 4 3 —O; Almen-Hansa 8 3 —0;
Hansa 7-DVC 2
Stand: Almen 9—424; DVC 2 8—18; WIK
3 6—15; Dash 3 7-^6; Valto 4 6—5; Hansa
8 6—3; Hansa 7 6—'1.
Dames eerste klasse Zutphen

Motorsport
WILDRIT DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De Vordense auto- en motorclub De Graafschaprjjders organiseerde zondag de jaarlijkse wildirit. Het woord zegt het al, de
prezen die te verdienen waren bestond uit
diverse soorten wild.
De door de heren Luiten en Horsting uitgezette rit trok circa 65 deelnemers die een
niet al te gemakkelrjik parcours kregen
voorgeschoteld in de omgeving van Vorden.
Start en finish waren bfl café Eykelkamp
waar de heer J. Rouwenhorst na afloop de
prtjasen uitreikte.
De uitslagen waren als volgt: bromfietsen
(toer): 1. J. Ngenhuis, Vorden 424 strafp.;
Auto's en motoren A-klasse: 1. G. Verstege, Hengelo 34 strafp.; 2. B. Regelink, Vorden 34 strafp.; 3. G. Vreman, Zutphen 91
strafp.; 4. W. J. v. d. Peyl, Vorden 101
strafp.; 5. H. Elbrink, Vorden 104 strafp.
Idem B-JdaiSse: 1. A. A. Koekoek, Steenderen 126 strafp.; 2. M. Elsman, Zelhem 180
atrafp.; 3. J. H. Lanigeüer, Borculo 192
strafp.; 4. A. Hukker, Vorden 193 strafp.;
5. D. Wesselink, Zellhem 197 strafp.
Auto's toerklasse: 1. H. K3. Nibbelink, We-

Pak ook eens
uit voor
Mensen in
Nood

Mensen in Nood, 's-Hertogenbosch.

Valto l begint aardig in de buurt van de
koplopers te komen; de Eefdese dames behaalden een nipte 2 —l overwinning op het
derde van Wilhelmina. Dash 3 zweeft onderaan en maakte geen gebruik van de
kans om hogerop te komen; het eveneens
zwakke Hansa 3 won met 3—0. De Bruvocreserves waren succesvol tegen WIK l dat
met 2—il verloor.

Maandag:
Repef. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus Tttn 7-9 uur, Jeugdcentrum
Rnpetltie muziekver. Concordla in zaal Smit
Badmlntonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)
Dinsdag:
VoUeybaltraining: in beide zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Wintertraining zwem- en potoclub Vorden
'64 in Eefde ,t Rflsseit
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annelies Tflman.
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklorische dansgroep De Kmipduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaai Lettink
Donderdag:
Badmlntonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
ledere donderdagavond bridgen aaal Bakker.
Vrfldag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodlkaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastlekvereniginig Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdeocdëteit open van 19.30 tot 22.80 uur
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknlckplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
Jeugdsodëteit open van 19.80 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdaodëtedt open van 20.00 tot 22.00 utff
November:
17 Herv. Vrouwengroep dorp
17 Verkoop Welfare-artikelen in „Nuova"
18 Bejaaoidenkrinig Jeugdcentrum 13.45 U.
20 Mum Stichting Jeugdsociëtedt: Inpdkken en wegwezen
20 Jeugdcentrum te Viorden: VogeUfcentoonstelling Ons Genoegen 68
20 Popgroep Shedlibation in Dudgerusgpebouw, Wichmond
20 VogeltenitoonsitelMng De Vogelvriend,
in zaal Schoenaker, Kranenburg
21 üdern
21 Idem
23 Bejaardenisoos Kranenburg, 14.00 uur
24 KPO
29 PvdA-vergadering in Hotel Bdoemien.daai
December:
2 Bejaaaidenkrdnig Jeugdcentrum, Stat,
13.48 uur
16 Bejaandenkring Jeugdcentrum, Kerst,
13.45 üoir
18 Kerstconcert Herv. Kerk, VordenB
Ohr. Gem. koor Excelsior, Vordena Dameskoor, Vordens Mannenkoor
18 Fttlm Stichting Jeugidsociëteit: Ducht.
haven in alarm
20 Herv. Vrouwengroep dorp, kerstfeest
21 KPO, kerstavond voor bejaarden en
leden
21 NOVB in de Ohir. Huishoudschool
22 KPO kerstavond leden en bejaarden
26 Kerstffllm Stichting Jeugdsodëteit: The
Stinig
26 KPO jaarvergadering
Januari:
18 NOVB in de Ohr. Huishoudschool
Februari:
15 NOVB in de Ohr. HuisJioudschool

Stand: Bruvoc l 6-^18; Hansa 2 7 — 18;
Valto l 6—44; WIK l 8—13; DVO l 9—12; Maart:
Harfsen l 7—41; Wilhelmina 2 8 —11; DVC 15 NOVB in de Ohr. Huishoudschool
1 8—ilO; Wilhelmina 3 6 —7; Hansa 3 8—6;
Bruvoc 2 4 —5; Dash 3 7—O.
April:
19 NOVB in de Ohr. Huishoudschool
Dames tweede klasse Zutphen
Mei:
Hansa 5JDVO 2 O—.3; Hansa 4-Bruvoc 3 17 NOVB in de dhr. Huishoudschool
2—4; Valto 3-Almen 2 2—1; Valto 2-Dash
4 3 —O ;Ailmen l -Wilhelmina 4 2— 1.
Stand: Wilhelmina 4 7 —17; Hansa 4 5 —
12; Valto 2 7-^10; Admen l 4—9; DVO 2
5—8*; Dash 4 5—7; Hansa 5 6—5; Almen
2 4—4; Bruvoc 3 3—4*; Valto 3 4— 3; Wilhelmina 5 5—tl ; DVO 3 3—O *.
* DVO 2, Bruvoc 3 en DVO 3 drie punten
in mindering.

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Adidas SPORTSCHOENEN
Lederen en plastic VOETBALLEN
SPORT- EN VRIJETIJDSKLEDING
LUCHTBUKSEN EN LUCHTPISTOLEN
RIJKLEDING, CAPS EN ZWEEPJES
Ruime keuze in
BOEKEN EN ROMANS
voor jagers, ruiters en natuurvrienden
MANCHETKNOPEN - DASSPELDEN
ARMBANDEN - SJAALS
SERVIESGOED
met jacht- of ruitermotieven

Café-Restaurant

ƒ

't wapen van 't Medler

Wie koopt er nou

hartje winter
'n zonnescherm?
UlWanfjuistnükuntuprofite- (t/m 31 december) Kunnen wij
ren van een grandioze Degaiux- vlot leveren. Dus weet u zeker
dat u öe Komende zomer
winler-aktie.
(w'a weet, nel zo mooi
'nWioter- voor
alsd
e 2 vorige)
deel dat u niet
? ^ goed zit.,. Met een
magmissen.
^^ fantastisch, fleurig
TïjdensOe

"

Krat GROLSCH halve liters

13,50

Krat GROLSCH pijpjes

11,95

Liter JENEVER

13,50

LiterBESSEN

11,95

LiterMOEZEL

5,95

Fles SHERRY

4,75

WHISKY

13,75

Grote sortering
GESCHENKVERPAKKINGEN

Doe-het-zelf centrum

mm

HARMSEN

i Waardebon

Schoolstraat 6 . Vorden - Telefoon 05752-1486

H Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M

! l fles JAGERMEISTER van 15,75 voor .
P

VANAF ZATERDAG A.S.
STARTEN WIJ EEN

Beaujolais
Primeur
Een sprankelende
Portugese
rose, in de
originele
Portugese
g'as-kruik.

5

Een kwaliteüswijn uit
het centrum
van de
wijnhandel.

Clarijn
Drink
Clarijn als
het jonge
moet zijn.
Voor de
minimumprijs van

9,85

14,25

GORDUNSTOF

f

9.25
95
11

zeer mooi

-Smit-

O

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Slijterij-Vinotheek

H E LMlN K

Dorpsstraat 10 Vorden Tel.: 05752 -1391

De JAPON en BROEKROK
met BLOUSES of
bijpassende TRUI
Modenieuws vindt u bij

LOSSE VERKOOP: ~
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

KAMERHOOG
GORDUNSTOF

14.6C

de veelzijdige mode die
zich laat combinern

Te koop: slachttóppen.
Bargeman, 't Sitroo, Vorden

Zonder te overdrijven,
fantastisch !
Zie ook onze kollektie

3/4 Paola Port
3/4 Henri Canon Cognac"
1/1 Gildester Beerenburg

LEGERGROEN

Te koop: 2 oliekaxshels,
l olietank 1200 liter. Meyer,
C 14, Ruurlo, tel. 057352147.

al gezien ?

11,95

Topmode in de
nieuwe modekleur

5 december
Te hiuur: prachtige Sdnten Pietertaostuums. Telefoon
05750-21S20, na 19.00 uur.

Hebt u onze nieuwe
kollektie

De hooggeplaatste
Schotse, die
zich ook
uitstekend
laat mixen.

exotische
koftieiikcur
waar u warm
voor loopt.

Dames opgelet!

Schrflf voor inlichtingen:
mevr. Hessdng, Dunantgtraat 54, Vrieaenveen.

Almenseweg 2 - Vorden

Cashba
Koftielikeur

Hierbij ontvangt u ook nog St. Nicolaasbonnen

Wy kunnen in Vorden P.O. nog enkele
dames plaatsen.
Blgentgds indeling
port-time.

En ...
tegen speciale
SINT-PRIJZEN

Queen
Elizabeth
whisky

Deze prijzen zijn geldig t.m. 3 l december

Fa Gebr. Eykelkamp, Ruurlosew. 114, Vorden, tel. 6634

Fa. Buotbuvo

6,95

Bewaar deze advertentie !

§
i

Laat de Sint gerust even
langs komen. Het is beslist
de moeite waard.

Bordeaux
Supérieur

Een Primeur
van een
bijzonder
wiinjaar.
Oeze
heerlijke
"Franse
Nieuwe"
kost slechts

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B

\ GROOTSCHEEPSE
: SINT NICOLAASl VERKOOP

Profiteer

13,95 ! |
•

VORDEM ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ONZE PANNEKOEKEN !
ONBESCHOFT LEKKER
Oafé-Restaurant

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

't Wapen
van 't Medler
Medler

Tel. 6634

Voor . . .

BROOD ?

SPEELGOED
KUNSTNIJVERHEID

WARME BAKKER

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN enz. enz.

't is .
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Natuurlijk!

Koersolman
•

Vorden

Weekaanbieding

Heren corduroy
pantoffels
met open of dichte hak
Normaal 17,95
Deze week .

15-

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

Wij tonen u graag onze
uitgebreide monsterkollekties van:
* Geboorte-,

waar Sint slagen kan
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Familiedrukwerk?
* Verlovings- en

* Huwelijkskaartën
Voor al uw

VLOERBEDEKKING
naar .

* Overig familiedrukwerk
Door aansluiting bij de

WONINGINRICHTIIMQ
MANUFACTUREN

H ELM INK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Baby Welcome

Felicitatie-service

ontvangt u, wanneer u uw geboortekaarten bij ons laat drukken,

geheel gratis een doos vol handige
en leuke kado's

KENNETH COOPER-TEST
zaterdag 11 december bij de pick-nick-plaats aan de
Wilde nborchseweg
Nadere bijzonderheden worden nog bekend gemaakt

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12

-

Vorden

-

Telefoon 05752-1404

