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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

UITSLAG VAN DE FOTO-PRIJSVRAAG CONTACT VORDEN
De foto-zoekwedstrijd, opgenomen in Contact van 4 november, is een groot succes
geworden.
Vele inzendingen, sommigen voorzien van
een leuke reaktie, kwamen bij ons binnen.
De goede oplossing, welke wij hierbij afdrukken, werd door velen gevonden, zodat
het lot moest beslissen, wie de prijswinnaars werden.

DE UITSLAG LUIDT:
Ie prijs: J. Lauckhart, Hanekamp 22, Vorden. Waardebonnen tjw.v. ƒ 2OO,—.
2e pr\js: H. Ruiterkamp, Lindeseweg 26,
Vorden. Waardebonnen t.rvvjv. ƒ 100,—.
3e prys: B. Siebelink, H.K. van Gelreweg
30, Vorden. Waardebonnen t.iw.v. ƒ 75,—.
4e tot en met de 10e prijs
Waardebonnen t.w.v. ƒ25,— voor:
Huize De Zon, Zutpheniseweg 32, Vorden;
G. J. Ruilterkamp, Lindeseweg 24, Vorden;
Ans Harmsen, Schoolstraat 6, Vorden; A.
Viiugginik, Brinikerhiof 18, Vorden; J. Pardij«, Hekikelerdijlk 5, Warnsiveld; C. ten Barge, Julianalaain 24, Vorden; J. W. Offereins,
Nieuwstad 29, Vorden.
lle tot en met de 20e prijs
Waardebonnen t.w.v. ƒ 10,— voor:
H. M. Visschem, De Boonk 43, Vorden; M.
Kamphuis, Pastorieweg 2, Vorden; J. A.
Gunmewijk, Insulindelaan 27, Vorden; Ans
Huitink, Oude Zutphenseweg 4, Vorden; H.
Wempe-'Sanderis, Het Vaarwerk 17, Vorden;
Joh. Wentinlk, Stiuwdijlk 5, Vorden; J. Groot
Nuelend, Staringsltraat 9, Vorden; A. Maris,
Pleiter van VoUenlhovienlaan 7, Vorden; J.
Wuestenenfc, Nieuwstad 22, Vorden; mevr.
Helmanik, Het Hoge 55, Vorden.

OPLOSSING:
en zaken waar u de waardebonnen kunt besteden:
il. Kuypers Garage, Vorden.
2. Barinik Rijtwielen, Vorden
3. Kruip Levensmiddelen, Vorden
4. WMtinik InstaLLatiebedrijf, Vorden
5. Sdemerinlk Horlogerie, Vorden
6. Dekker Elektro, Vorden
7. Boerstoel Schildersbedrijf, Vorden
8. v. d. Wal Drogist, Vorden
9. Hietbrink Boekhandel, Vorden
10. Ten Kate Drogist, Vorden
UI. Administratiekantoor Vorden
12. Polman Womnginrichrting, Vorden
13. WuMnk Schoenen, Vorden
14. Dijikeriman Groenite - Fruit, Vorden
15. Barendsen Constructie, Vorden
16. Heersinik Kapsalon, Vorden
17. Beckx Pompstation, Vorden
18. Kluvers Graanhandel, Vorden
19. Amrobank Vorden
'20. Klein Kranenbarg Meubelen, Vorden
21. Bloemendiaal Gafé-Rest.-Sauna, Vorden
22. Klein Lebbink Boeklhoudlbur., Vorden
28. Lammers Textiel, Vorden
24. Nutsspaarbank, Vorden
25. Klamper Bloemen, Vorden
26. Smit Slijterij., Vorden
27. Krijt Slagerij, Vorden
28. Genus afd. Winkel, Vorden
29. Oplaat Bakkerij, Vorden
30. Bdlbliotiheek, Vorden
31. Bakker Hotel, Vorden
312. Weustenenk VerfjBehang, Vorden
33. Vlogman Slagerij, Vorden
34. Albers Graanhandel, Vorden
35. Sorbo, Vorden
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Boesveld Garage, Vorden
Sehurink Bakkerij, Vorden
Gemis Metaal, Vorden
Rabobank, Vorden
Zuivelfabriek, Vorden
Woltering Transportbedrijf, Vorden
Groot Jebbnk Garage, Vorden
Eykelkamp Restaurant, Medler
Slagman & Bseedink, Install., Vorden
Martens 'it Jachthuis, Vorden
Oldenkamp Radio-TV, Vorden
Weükoop, Vorden
Weulen Kranenibarg, Brandst., Vorden
Harmsen Doe-höt-jzelf, Vorden
Schooldenman Mode, Vorden
Aftbers Supermarkt, Vorden
Tragter Garage, Vorden
Lammers Woninginr., Vorden
Gelderland Kuikenibroederrj, Kranenburg
Ten Have Machinefabriek, Vorden
Siebelink Wassery, Vorden
Kettelarij Hovenier, Vorden
Uiterweerd Schilder, Vorden
Beefitinlk Loonbedrijf, Vorden
Uiiterweerd Winkel, Vorden
Helmink Wooninginrichting, Vorden
Uitertweerd, Vorden
Rjabobanlk, Kranenburg
Uiterweerd afd. Glas, Vorden
Spiegelenlberg Tuincentrum, Vorden
Ruiterkamp Aannemer, Vorden
Bredeveld Radio-TV, Zütphen
Boersmia Sigaren, Vorden
Hartman Bakkerij, Vorden
Weevers Drukker-g', Vorden
Berends Smederij, Vorden
De Eendracht Autorijschool, Vorden
Schoenaker Café-Reat., Kranenburg

Verkeersbordenpuzzel
Door een misverstand zyn borden en teksten voor deze puzzel voortydig verwyderd uit diverse winkels. Om toch voor deze puzzel de juiste oplossing te kunnen
vinden heeft de jury tot het volgende besloten.
Vanaf heden hangen by IJssalon Boersma 2 lijsten, één met alle borden en letters
en één met alle teksten en getalleitffcrecies zo als ze bij de winkels geplaatst
waren.
Wie de oplossing nog niet compleet heeft kan dus by de fa. Boersma ALLE
borden en teksten vinden.
De inleveringstermyn van de puzzel-oplossing is verschoven tot maandag 6 december aJ9. 17.00 uur.

De 20 troostprijzen,
waardebon t.w.v. ƒ 5,— voor:
mevr. T. KI. Kranenibarg1, Moleniweg 4, Vorden; J. Lichitenlbarg, De Steege 18, Vorden;
J. W. KI. Kranenibarg, Kerkstraat 9, Vorden; J. W. Golsbein, Enikweg 8, Vorden; G.
W. Kappert, Poliw. 9, Wichmond (post Zutplhen); H. A. Bloemendaal, Het Hoge 38,
Vorden; H. Strookappe, Dé HaneOkamp 22,
Vorden; R. M. E. ten Brink, De Bongerd 2,
Vorden; mevr. B. Brouiwer-Teunissen, Het
Hoge 8Q, Vorden; B. Antünk, Maalderinkweg l, Vorden; H. Brammelman, AUderkampweg 3, Vorden; E. de Graaf, Weidermanweg 2, Vorden; W. Sessink, Almenseweg1 26, Vorden; J. W. Oortgiesen, Ruurloseweg 113, Vorden; J. Wentank, Zutphenseweg 19, Vorden; Joh. Kettelarij, Prins
Glauslaan 17, Vorden; J. H. Smeenk-Gosselinik, Nieuwiatad 65, Vorden; mevr. M. M.
Besselink, Mispellkampdijlk 44, Vorden; G.
Wesselinlk, Moleniweg 30, Vorden; H. Brummelman, Hamminkiweg 6, Vorden.

TOEWIJZING BOUWTERREINEN
Voor wat betreft de toewijzing van bouwterreinen zal rekening worden gehouden
met het reeds woonachtig zy"n in Vorden
en/of het economisch aan Vorden gebonden
zijn. Aan belangstellenden die voldoen aan
deze criteria zal voorrang worden gegeven.
Indien er meer aanvragers dan beschikbare bouwterreinen zy"n dan zullen by" de
toewijzing ook nog andere faktoren een
rol kunnen spelen.
N.B. Zoals hierboven vermeld kunnen belangstellenden zich nog melden vóór 7 december a.s.

DAMES- EN HEREN-

PULLOVERS
SHETLAND
met ronde en V-hals
diverse kleuren

29,95

RJC. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche) ; woensdagavond 19.30 uur

Expositie
Jaap Does
Niet in zijn f unktie als wethouder maar als
voorzitter van de openbare bibliotheek/leeszaal opende de heer H. A. Bogchelman dit
weekend de schilderyententoonstelling van
de oud-Vordenaar Jaap Does.
De heer Bogchelman memoreerde in het
kort dat de heer Does in Vorden verbleef.
Momenteel is de heer Does woonachtig in
Amsterdam waar hij in een woonschip zijn
atelier heeft.
Op deze tentoonstelling exjposeert de heer
Does allerhande schiderijjen zjoals bijvoorbeeld landschappen, bloemstukken, boerderijtjes in Drente, terwijl er bovendien een
aanital schilderijen zijn die hij in Spanje
heeft geschilderd.
De heer BagcheJiman kreeg van hem voor
de M^btheek een schildert) aangeboden,
voc,pSB!nde een blik op oud-iVorden. Een
geste die zeer werd gewaardeerd.

RUWACO B.V.
Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Nijverheidsstraat 3a
- BUUBLO
Telefoon 05735-1544

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag?
morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

Overigens sitedien wij deze week nog twee
onderwerpen uit de aanibiedingsnota behorende bij de gemeentebegroting 1977 aan
de orde:
De kapverordening
Gedurende de periode van l oktober 1975
.tot l oktober 1976 werden door het college
van burgemeester en wethouders een twintigtal aanvraigen om een kapvergunning
in behiandelinig genomen, resulterend in het
verlenen van 19 vergunningen. Hierdoor
werd door het college van burgemeester en
wethouders conform het gestelde in de gegemeentelijke kapverorden!i<ng van 23 juni
1964, laatslteltjik gewijzigd d.d. 3 mei 1973,
toestemming verleend voor het vellen van
totaal 3 conifieren, 3 berken, 4 sparren, 6
beuken (waarvan 3 zaeke), 4 sparren, 2
accacia's, 2 kastanjebomen, 2 esdoorns, 8
eiken (waarvan 4 dode) grove den ( ±
0.50.00 ha), eikenlhaklhout en een aantal dode bomen. Vooral in die gevalleen waar het
ging om bomen, welke landschappelijk van
belang1 waren werd advies uitgewonnen bg
Staatsibosbeheer, welik advies mede bepalend was voor de besluiitvormdnig. In een
aantal gevallen werd een kapvergunninig
verleend onder voorwaarde dat aanvrager
binnen een bepaaOde termijn zorgdraagt
voor een herplant ter plaatse of elders.
Ondanks dat in de rubriek „Gemeentenieuws" in het afgelopen jaar aandacht
werd besteed aan de kapverordening en
met name aan het verbod zonder vergunning van het college van burgemeester en
wethouders een Ihoutopstand te vellen,
kwam het toch nog wel voor dat, al dan
niet opzebteltllk, bomen werden geveld zonder dat hiervoor toestemming door het college van burgemeester en wethouders was
verleend. Teneinde dit zoveel mogeiyk te
voorkomen zullen burgemeester en webhouders in het komen jaar opnieuw deze kwestie onder de aandacht van de lezers van
„Contact1' breng-en.
Kampeerexploitatievergunntngen
Gedurende de periode van l oktober 1975

tot l oktober 1976 werd één gewone kampeerexploitatievergiunning verlengd, berwtjl
tijdens deze termijn 15 bijzondere kampeerexploitatievergunningen werden verleend.
De bijzondere kampeerexploitatievergunning1 werd veelal verleend voor maximaal
2 toercaravans en maximaal 3 tenten. Ter
inflormaitie nog het volgende. Een gewone
kampeerexploitataevergunning kan uitsluitend worden verleend voor het toelaten van
helt verblijf op of in kampeerplaatsen in
gebieden die daarvoor zijn aangewezen bij
een bestemmingsplan; m.a.w. die gebieden
die in 't bestemmingsplan een bestemming
,,Kampeercentrum" of
„kampeerterrein"
hebben. Een bij'zondere kampeerexploitatievergunning wordt in de regel verleend voor
kampeerplaatsen in gebieden waar het bestemmingsplan niet uitdrukkelijk in een
zodanig gebruik van de grond voorziet.
Het bestemmingsplan zal zrich echter niet
tegen een zodanig gebruik mogen verzetten. Is dit wel het geval dan zal geen bijzondere kampeerexploitati evergunning verleend kunnen worden. Artikel 5 lid 2 van
de verordening op de kampeerplaatsen en
op de kampeermiddelen bepaalt dat een
dergelijke vergunning uitsluitend verleend
kan worden voor maximaal drie toercaravans en vijf tenten (afhankelijk van de
landschappelijke waardering van het gebied) op een agrarisch bouwperceel. Ook
kan een bijzondere kampeerexploitataevergunning slechts voor een periode van ten
hoogste zes maanden in het tijdvak van
l april tot l oktober worden verleend.
De hierboven genoemde gemeentelijke verordening heeft betrekking op toercaravans
en tenten. Stacaravans zijn in onze gemeente alleen maar toegestaan op de camping „de Reehorst", welke camping in het
vigerende bestemmingsplan de bestemming
„ikampeercentrum" heeflt.
Op stacaravans, zamehuisjes, kamphuisjes
exL is een bijzondere bouwverordening van
toepassing, te weten de recreatiewoonverblijvenverordendnig.

HER/VORMDE KERK VORDEN
Zondag 5 decemlber (2e Advente-zondag):
vOO uur ds. J. C. Krajenlbrink, Jeugddienat, mjn.iv. Jeugdkerk. Samenzang met
orgel en trompet. Thema: „...Wie de koek
krijgt wie de gard..."
GHREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 5 december: 10.00 en 19.00 uur ds.
K. Dronkert van Borculo
•

Dealer:

r l LVV N W ) Y B D K U 9 T A A 4 .

16-17 uur - Spreekuur weth. K A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

GEEN PBEMIEBOUW IN 1977
In de bestemmingsplannen Brinkerhof 1973
is in principe voor het jaar 1977 geen woningbouw met rijkssubsidie meer mogelyk.
Het aan Vorden toegewezen contingent premiewoningen is dusdanig beperkt dat In
genoemd jaar, naast woningwetbouw uitsluitend nog een aantal woningen in de
vrye sector gerealiseerd zullen kunnen worden.
Voor wat betreft deze vry"e sector woningen biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid van meerdere woningen onder één
kap (eventueel met boxengarages) en dubbele woningen.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK:

PLASTOMASSIEF
SPOUWMUURISOLATIE

GEMEENTE
NIEUWS
GBONDUITGIFTE
BESTEMMINGSPLANNEN
BRINKERHOF 1973
In deze rubriek werd in Contact van 10 november 1976 gesteld dat begonnen zal worden met de uitvoering van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2. Ook werd
vermeld diat belangstellenden een schriftelijk verzoek om in aanmerking te komen
voor een bouwterrein konden indienen.
Inmiddels werden ten gemeentehuize reeds
een behoorlyk aantal aanmeldingen ontvangen. Belangstellenden die nog niet in de gelegenheid waren zich aan te melden zullen
tot 7 december a.s. in de gelegenheid worden gesteld een schriftelyk verzoek by" het
gemeentebestuur in te dienen.

Frankering bij abonnement

Port payé
Vorden

IJsvereniging
boerde goed
Tijdens de jaarvergadering die de ysvereniging Vorden in het Jeugdcentrum hield
wees voorzitter M. Groen er in zy"n openingswoord op hoe belangrijk het voor een
ysvereniging is „wel of geen y"s".
Uit het jaarverslag van penningmeester J.
Schipper bleek namelijk dat de vereniging
een flink batig saldo heeflt overgehouden.
Voor het eerst na een aantal „magere jaren" kon er de afgelopen winter volop geschaatst worden.
Lang zullen ze dat saldo niet bij de vereniging in kas houden, want er bestaan plannen om zelf een bron te slaan. In bestuurskrinigen maakt men zich namelijk zorgen
over het water in de Vordense beek. (Momenteel staat deze beek zelfs droog). Door
zelf een bron te slaan, wordt voorkomen
dat men op gegeven moment zonder water
komt te zitten.
Dankzij het voordelige saldo zullen de tarieven het komende seizoen ongewij'zigd
blijven. Zaterdag 11 december bestaat de
mogelijkheid kaarten c.q. abonnementen tegien „oude prijs" af te halen. Na deze datum zullen de prijzen met 50 procent worden verhoogd. De ijsvereniging heeft ook
plannen om de verlichting rondom de baan
te gaan verbeteren. Men hoopt dit binnenkort te realiseren. Sekretaris J. F. Geerken
ging in zijn jaarverslag ook in op de zo
gunstige ijsperiode.
Bij de bestuursverkiezing werd voorzitter
M. Groen bij akklamatie herkozen. In de
vakature H. G. Hairmsen zal nader worden
voorzien.

DE
SCHILDERIJEN-EXPOSITIE
VAN JAAP DOES
is behalve de openingstijden
van de bibliotheek
ook zaterdag te zien van 14.00-18.00
uur en zondag van 15.00-18.00 uur

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-,
mis); dinadag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur
ZQNDiAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrtfdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa, tel. 05752-1255
SwV.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9-30-1X) uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende koasulten
bQ de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEBKENU-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagimorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur H. Warringa en C. Warringu-Hendriiks, tel. 1277, Horsterkamp 3,
Vorden
De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. GaUéestraat, tel. 1487. Spreekuur wtjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.
DIENSTREGELING 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 spoedreoepten
TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand december mevr. Takkenkamp,
tel. 1422, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00
uur
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politdeburo, tel. 1230
of de families EiJerkamp tel. 1386 en Klein
HeMcelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENISIMENST
de h«er De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931
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 konslstoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
212G
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2340
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag beredklbaar van 9^17 uur, tel. 05753-2345
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 0575020934. Qpendngaüjiden: 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 EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-47.80 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleeshalf uurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-17.30 u.
18.30H21.00 u. 14.00-17.30 u,

GROENTE EN
FRUIT

STOOFLAPPEN
ROLLADE

WAT EEN GEMAK
ALLES ONDER
EEN DAK

Harde
SPRUITEN
Donderdag, vrijdag en zaterdag

Donderdag - vrijdag - zaterdag

MALSE

Doyenne du Comice

riblappen

handperen

heel kilo

DE BETUWE

per kilo

eendrank
div. smaken, van 198 voor
NAVELS HAND-

Hacheevlees

sinaasappels

500 gram
DUBBELE FLES

•B
Tartaar

2 kilo

Roosvicee

BH

van 399 voor .

VOLSAP

citroenen

400 gram of

10 stuks

5 stuks
HERBA

HR

rode kool

FIJNE

MET APPEL, 3/4 pot

verse worst

BLOEMEN EN PLANTEN

Pracht begonia

500 gram

bij ons slechts

.andenbiskwie
400 gram van 139 voor

FIJNE VLEESWAREN

AUST

Corned beaf

Trosanjers
per bos

snack cups

150 gram

van 130 voor
SUSY

Snijworst
150 gram

11Q
l lV

CHAMPIGNON- OF PEPER-

paté

Banketstaven
pak van 2 stuks

A & O chips
NATUREL of PAPRIKA, zak

100 gram
SLAGERS-

leverworst

Banketletter
OYENYERS, nu voor .

toiletpapier
4 rollen van 160 voor
MHHBBHHI
DIY. SOORTEN

Gilda drop
2 zakjes van 196 voor

hete
A en O

Pak van 8 stuks

choc. drank

hotelbroodjes

literfles van 129 voor

VOOR DE AFWAS

Presto
f lacon van 120 voor

van 103 voor

maan

APPELSIENTJE OF
GOUDAPPELTJE

OYENYERS

JULIENNE OF YERMICELLI

stokbrood
200 gram

Honig soep

literpak van 172 voor

2 pakken van 198 voor

.'
GRIEKSE

perziken
DELTA

literblik van 198 voor

dan alleen inaai
voordelig

vanillevla
liter van 144 voor

CALVE

H

sauzen
div. smaken, van 230 voor ...

LITER

magere melk
van 86 voor

A.H.O.

speculaas
pak van 139 voor

Albers - Vorden

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden na het
overlijden van onze lieve
vrouw en moeder

Uit aller naam:
G. J. Dubbers
(Henk
Tcxnny

Te koop: kotenihaard, oliekachel, wagenwied tafel met
glasplaten. Overweg l,
Vorden.

JAGERMEISTER
van 14,95 voor

1325

GANZEBOOM VIEUX
liter

1175
595

MSSPELBLOM BRANDEWIJN
liter

gaan trouwen op 10 december 1976
om 13.30 uur in het gemeenltehuis te
Hengielo OM.

Boek- en kantoorboekhandel

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Oomcordia be Hengedo Gld.

Zutipfhenseweg' - Vonden

1170

595
1325

Te koop: gaslhaard wegens
aanschaf c.v. Bargeman,
De Haar 2, Vorden.
Te koop: kolemhaard.
H. Pelgirum, Landese Enkweg l, Vorden, tel. 6686.
Gevraagd: hulp in de huishouding1 2 morgens per
week. Mevr. Bosboom, Zutpfliensewieg- 40, tel. 2091.
Te koop: Zündapp 1969
ƒ215,—. B. v. Langen, Willem Alexandersitraat 6,
alMer.
Te koop: Tex ram adg. b +
vacht AB, gelb. '76, stamt
uit prima bloedlijn; bjj Joh.
Bakker, Molenweg 2, Vorden, tel. 057512-41914.
Te koop: roodbonte neunende en vers gekalfde
koeien. Keuze uit tenminste
15 atuks. Veeihandiel Vlogman, tel. 0575(2-1287.

Sint Nicolaasaanbiedingen

DEEN BOVOE3N

en

l-guts MENGHRAAN

TRIX HORSTING
hopen op vrijdag 10 decemlber a.s. met
elkaar in het huweUjk te treden.
De volitrekkinig hdenvan zal plaatsvinden
om 13.30 uur in het gemeenltehuis
te Vorden.
Pastor P. LJtLst zal ons hiuweltjik om 14.30
uur kerkelijk bevestigen in de Kapel van
Bronkhorst.
Receptie van 17.00-il8.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenlburg-Vorden.
AJiphen a/d Eöjn, novemlber 1976
Vüestroom 249

NAPOLEON BRANDY
per fles

198
1195

500 gram

Hamburgers

248

3BETALEN

Stoofprei
per kilo

Golden Delicious
2 kilo .

Geopend 8.30-12.30
de verkoop van

HANDGDOUOHE
met opfhiangschelp

4,90

GOOTSTEEN MENGKRAAN

55,—

FONTEINBiAJKJES
in diverse kleuren vanaf

39,—

WASTTAPEDS gekleurd vanaf

89,—

Loop gerust eens binnen by

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgletersbedryf

Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landelijk erkend gacfltter

BHILiJIP MATHJEWS
en
BETSIE KOjUMPENlHOUIWEDEl

'hebben besloten om op vrijdag 10 december
1976 om. 14J.5 uur in het gemeentehuis te
Vorden in het huwelijk te treden.
De kerkelijke inzegening, geleid door ds.
Kulhlemeier, begint om 15.00 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden.
De receptie is van 16.00 tot 18.00 uur in
café BHoeanendaai, Stationsweg, Vorden.
Dr. P. Matihews'; B. Kiliumipenlhouwer
SchooJhuisweg l, Vonden

Mede namens onze ouders geven wfl u kennis van
ons voornemen in het huweüfllk te treden op zaterdag 11 decemlber a.s. om 9 A 5 uur in het gemeentehuis te Ruurlo.
WïLflJEM HASSELO en
HENINY GOTINK

van 3 tot 5 uur
afé-restaurant Ras te
Ruurlo.
Ruurlo, decemlber 197
Barchemiseweg l / Rut

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1354

Alle eventuele Sint Nicolaasrestanten
zoals marsepein, borstplaat, choc.
letters, speculaas enz.
verkopen we vanaf maandag 6 decemlber met een

geweldige korting
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Toekomsttdg adres: Barchemiseweig l te Ruurlo

Telefoon 1750

LOIS

SIGARENMAGAZIJN

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.

Maandag 6 december

Hips of bovenbeen

TèHfooop: RoSita hennen,
20 weken. H. F. Leunk,
Rl'etjgerweg 10, tel. 05951691.

35,—

Wiltink

Te koop: open haardhout
(berken). H. Bannink, De
2, Vorden, tel. 1866.

CIDRE RENOIR tienerchampagne
per fles

Hietbrink

Toekomisrtiig adres: Sjpdekenweg 6, Vorden

Vorden, december 1976
Het WïemelAnk 15

Jong echtpaar zoekt voor
zo spoedig mogelijk kamers
of ged. van huis te huur.
H. van Bramerenstraat 6,
Vonden.

GANZEBOOM BESSENGENEVER
liter

Sint Nicolaaskadoos

WffiLMA FEPCRELiMAaN

betuigen wflu onze hartelijke
dank.

Net jong echtpaar zoekt
met spoed huis of woonruimlte te huur in Vorden of
direkïte omgieivÉng. Brieven
aan: de heer Schimmel,
Zwarte Pad 4, Dedemsivaart.

GEENS JONGE GENEVER
liter

en

AGATHA BENNINK

FLORIJN
CITROEN
BRANDEWIJN

OFFLEY SHERRY FINO
per fles

WttLÏLEM OÜUDENHlA/VE

118
169

Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

HEMDEN

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

in ruit en chambree

Dorpsstraat 6, Vorden, telefoon 1553

biedt Sint Nicolaas grote keuze in:

Y.M.C.A. Toldijk
Dinsdag 7 december

presenteert vr^dag 10 december

Speklappen

BOTS

500 gram

in zaal den Bremer, Toldijk

Klapstuk zonder been

20.00 uur
Voorverkoop aan de zaal.

500 grom

D. Boersma

Panklare hutspot

rookartikelen
aanstekers
pijpen
tijdschriften

pocketboeken
stripverhalen

500 grom

Goudgele bananen
per kilo

•Woensdag 8 december

Gehakt half om half
500 gram

Fijne verse worst
500 gram

Panklare rode kool
500 gram

Grape fruits
6 stuks

DOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553
Aardappelen te koop; ook
roor de wiraterroorraad.
G-root-Roessink, Tcxvwrstraat 18, Baak.
Te koop 4 tot 4% duizend
Oud Hollandse pannen
blauw. N. H. A. van Goebhem, tel. 0575(2-1519
Te koop: partij vastzethekk.en voor jongvee op gewenste maat en 50 stuks tracborploegen vanalles
Seegers, Zomerweg 21
Dremipt, tel. 08334-2722 of
2936

ALICE
Comfort van Romisana.
''n Garantie voor
pasvorm en
kwaliteit.

29,95

MARLÈNE
Behaaglijke warme voering,
voorgevormd voetbed,
zacht cosy zooitje.
't Merk Rohde
signeert hiervoor.

YVONNE

39,95

Met weldadig voetbed.
Ontspanning voor
uw voeten.

19,95

WULLINK

Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4

-

VORDEN

^^H^^^HB^^B^^Hi^^^^B^^BBi^^^BH^M*VB^^BV^H^^^BH^B^H^MHM^^^HB

Koop rechtstreeks van groothandel naar consument

Afwasautomaten

Profiteer van onze grote Sint Ni'colaasaanbieding in kleuren-tv.'s

Bauknecht - Bosch - AEG
vanaf

nu extra laag in prijs. Deze kans mag u beslist niet missen. Een kleine greep uit ons enorm groot assortiment Prijzen inklusief b.t.w.

Kleuren-t.v.'s
By ons de laagste prijs en dan ook
nog een inruilprys voor uw oude t.v.
PMldps 67 cin
1828,—
Schjautnljorenz 67 cm
1868,—
BlaiupunM 67 om
1798,—
Loewe-Opta 67 cm
1788,—
Sdiaub-Loreraz 51 cm
1448,—
Graetz 51 cm
1348,—
Telefunken 51 cm
1398,—
Iradesdit 67 cm
1368,—
Bnuerson 67 cm
1898,—
ZwantHwit t.v.'s vanaf
378,—
Draagbaar t.v.'s vanaf
248,—
Stereo komibinatie radio-cassette
pick-up incl. boxen 2 x 15 Watt
voor
648,—
Schaub-Ijoreiniz stereo radio hifi
incl. boxen 2x30 Watt
868,—
Sehaub-Ixvrenz stereo radiocassette incl. boxen 2 x 15 W. 748,—
Telefunken stereo radio 2 x 15
Watt incl. boxen vanaf
398,—
Transistor radio's op lichitnet
en batterfi vanaf
89,95
Draaglaare radio-cassetterecorder vanaf
148,—
Stereo pick-up's incl. boxen
148,—
CJassetterecordera op lichitnet
en batterfl vanaf
69,—
Cassettes met miuzièk voor
6,75
Stereo koptelefoons vanaf ... 23,95

Wasautomaten
By ons de scherpste prijs, dan ook
nog een inruilprijs voor uw oude
machine!
Indesü/t
378,—
Bauknecht 4704 S
548,—
BauknecM W.A. 616
878,—
Bauknecht W.A. 600
628,—
Bosch bovenlader
698,—
AEG bovenlader .
675,—

MIELE WASAUTOMATEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS !

Droogtrommels
Hollands küimaat edat een
au tomaat!
Zanker - Creda Rlheingold Eng-lisch
Eleotric, 4% log vanaf ...... 428,—
EXCELSIOR STOFZUIGER
700 WATT 179,—
Dubbeldeurs koelkast
240 lilter vanaf
..................
478,—
3©0 liter comlbinatiékast 190 liter
koelkast, 160 Mter diepvries
voor
.................................
848, —
TAFELMODEL KOELKAST
+ Etna 4-ipitB kookpHaat
+ afdek, compleet voor ...... 499,—

Klein
huishoudelijk
EJLeflütr. radiatoren op oliebasis
2000 Watt met ithjenmoataat
vanaf
.................................
99,—
Aflauigflcappen vanaf ............ 128, —
Centrifuge 3V& küilo
2&00 toeren vanaf
...............
128,—
Stofeuiigers sleemodel vanaf
98,—
Elektr. kookpflaat 2-Jpdts v.a.
98,—
Ijpers. elektriscihe dekens
Inivenitum
...........................
98,—
RaaoTtwentiilatoren vanaf ...... 34,50
Pannenset 7-deliig vanaf ...... 89,—
Mixers vanaf
.....................
39,95
Haarföhns vanaf
...............
29,95
Kruilset Oammen c. 18 ......... 69,95
Haarkonultagien vanaf ......... 9,95
CBJtrusperis vanaf
...............
29,95

Koffiezetapparaten
8 kops vanaf
Koffiemolens vanaf
Theelichitjes vanaf
StriJMbouiten vanaf
Stooomartrijikfoouten vanaf
Kaloroik diroogfkappen
TafeHgnülls vanaf

49,95
17,45
9,95
19,95
39,95
49,95
98,—

Diepvriezers

648,—

B.K. PANNEN
by ons altyd 20% KORTING

NTLFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER UIT DENEMARKEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - tege prijs - vlotte levering

Voor een diepvriezer slaagt u zeker
by Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Het adres met het
beste advies, jarenlange ervaring.
Een keus uit meer dan 80 modellen.
Bosch 210 Mter
498,—
Bosch 260 liter
598,—
Bauknecht 3:50 liter
698,—
Bauknecht 460 Uter
798,—
Bsrta 300 liter
528,—
Esta 200 lilter
428,—
AEG Dinde 220 Mter
498,—
AEG LAnde 000 liter
848,—
Ruim giesonteerd in ddepvrieskasten
120 liter vanaf
328,—

• Bigen senvicedienst
• Dag en nacht service op diepvriesBeire
• 24 uur service op wasautoonaten etc.
• Vakkundige reparaties «n aaiuflultingen

wy staan 365 dagen per jaar voor u klaar
Voor geregistreerd* handelaren
speciale kondldtieB

dijkhofir

Afdeling
gereedschap
IN ONZE AFDELING GEREEDSCHAPPEN VINDT U ALJJES
VOOR DB HOBBY- EN VAKMAN
Boormachine met itaralaaird
kompleet in tas voor
98,—
Ktopboormachiflie
2 toeren voor
198,—
Haakse siypmacMnes
2000 Watt
348,—
Groot assortiment in handgereedschappen tegen zeer scherpe prezen!
REMINGTON ARTIKELEN
BIJ ONS ALTIJD 25% KORTING

GROOTHANDEL B.V.

LET 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

Staat uw huis al met foto
rei-meld in

„Woongaard"
het landelflk onroerend
goed magazine?
Dat ia mogelfllc ria «Mc bfl
het Makelaars Computer
Centrum aangesloten
makelaarskantoor.
Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o. g.

W. J. de Wildeft
B.V.

Rijksstraatweg 134
Warnsveld M NBM/MCC
«27
telefoon 05750-166

gelo <gid>
tel.05753-1461

Dansen
Zondag 5 december

The Evenïng
Stars
nu overal
airconditioning

Fruitbedrijf Medler

Prijswinnaars Agrado-Quiz 1976
Hoofdprijs: Vleespakket van f 200,De heer R. Lievestro, D18, Borculo.
2e Prijs:
3e Prijs:

Vleespakket van f 100,-.
De heer B. J. Ankersmit, Eekstraat 3,
Drempt.

4e Prijs:

Vleespakket van f 50,-.
De heer H. Wisselink, Hogeweg 11,
Varsseveld.

5e Prijs:

Vleespakket van f 50,-.
De heer J. W. Radstake, Molenweg 3,
Varsseveld.

6e't/m 8e Prijs:
Sigarettenaansteker +
1 doos bonbons.
6)
Mej. G. Ernst, Hecrlerweg 15, Vierakker.
7)
8)

De juiste gewichten waren:

Vleespakket van f 150,-.
De heer H. ten Dam, D 216, Meddo.

GROEP1:

GROEP 2:

Varken
Kalf

90.5 kg
115.5 kg

85.4 kg
114.- kg

Totaal

206.T kg

199.4 kg

Iedere zaterdag verkoop
van 9.00 tot 12.00 uur
AMe gangibare soorten.
Voor de feestdagen:
Goudreinet en Lomibarts, Oalvil &m te
bakken
Zoete appels
Hamdperen Doyenne
ƒ l, — per kilo
Sbooftperen Red Stovera
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Alle prijswinnaars hebben inmiddels
hun prijs ontvangen.Nogmaals gelukgewenst!
Mocht u niet in de prijzen gevallen zijn?
Toch onze dank dat u meedeed en een
volgende keer beter. Aan allen, tot ziens en...
Wilt u meer weten over wat Ruvevo voor u kan
doen, bel ons, zonder enige verplichting.

0
0

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :

0

^_
o

CITROEN 2ov4

£
O
O

0
r-

g

0

D. Denekarnp.Vordensewegla,
Warnsveld.

o
r-

G. W. Willink, B 82, Ruurlo.
g

OP ALLE SHELL BANDEN

50,00

70,00

COATS nu

35,00

40,00

50,00

JACKETS in nylon en im. leder
extra gevoerd

19,50

25,00

29,50

10,00

r-

BENNIE WENTINK

0

OFF. TOYOTAJ>EAiLER
SpaLstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

0
H

15,00

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet!
Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12
2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 58
3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36
Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de
E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een
persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.
STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

Autorijschool T E G ER
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426
Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

<

O
O

EN TOCH . . IS

<

0

o
r-

ONBETWIST

r-

0

o

UW MEUBEL SPECIALIST!
Zutphensewog - Vorden - Telefoon 05752-1514

0

o
r-

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

RUURLO

BLOUSES

Zet uw auto op nieuwe banden. Tot het
nieuwe jaar geven wy

r-

0

NU IN SERIE-PRIJZEN BIJ

MANTELTJES nu

1971
1971
1973
1970
1972
1969
1968
1970

40% korting

0
0

KINDERKLEDING

1971

VIOAOJ

Mengvoedercentrale Ruvevo BV, De Venterkamp 8,
Ruurlo, Tel.: 05735-1646/1647

0
0

FORID ESOORT
FORD TAUNUS 1600 L
FORD TA.UNUS 1600 L
PiBUOBOT 404 Ddesefl
SIMOA 1301
VW 1300
VW 1300
VW Variant

H

DANCING

CONCORDIA
HENGELO (Gld.)
ZATERDAG 18 DECEMBER

BAL VOOR
GEHUWDEN
met medewerking van

Lydia en Bennie
Reserveer tijdig uw plaatsen

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Donderdag 2 december 1976
38e jaargang iir. 39

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN
Raad op de bres voor „ékonomisch niet aan de Kranenburg
gebonden Vordenaren, 5 5
Het voorstel van het college van B. en W. aan de raad van Vorden om de algemene
verkoopvoorwaarden met betrekking tot de verkoop van bouwterreinen aan te passen,
heeft dinsdagavond bij de raad heel wat stof tot discussies doen opwaaien.
De raad was het eens met de bepaling dat doorverkoop van een bouwterrein gedurende drie jaren na gereedkoming van de woning, evenals verhuur gedurende deze
periode ongewenst is. De heer R. A. v. d. Wall Bake (VVD) achtte een termijn van twee
jaren wel voldoende; de heren J. Bosch (PvdA) en L. de Boer (Vordens Belang) hadden geen bezwaar tegen een periode langer dan drie jaren. Men besloot evenwel toch
de periode van drie jaren te handhaven.
Een ander aspekt bg deze verkoopvoorwaarden is, het btj verkoop van grond voorrang te geven aan de eigen bevolking en
aan degenen dlie economisch aan Vorden
zijn gebonden.
De heer J. Bosch (BvdA) zaag gaarne duidelijk weergegeven welke maatstaven in
ddit verlband worden aangelegd. Met andere
woonden een artikel waarin de verdeling
van gronden goed is geregeld. De heer
Bosch dachit in duit geval aan een bepaald
puntenstelsel.
Burgemeester mr. M. Vunderink kon zich
deze gedachteniganig wel voorstellen en zei
dat B. en W. zullen, blijven zoeken, in overleg met de commissie algemeen bestuur,
ntaar een ao „sluitend" mogelijke regeling.
Dit blijkt een uitermate moeilijke zaak te
zijn want de heer L. de Boer (Vordens Belang1) merkte op dat hieraan reeds vier
vengaderingien zijn gewijd maar „met onze
knappe koppen zfln wie er nog niet uitgekomen."

hij begrip voor de opvatting van het college. De voonziitlter schorste hierna de vergadering.
Na enkele ogenblikken zei hij dat.hetgeen
de raad wil een te ruim beleid is. „Wij
willen in de raad van 14 december zowel
de heer Spithoven als de heer Nijhof bouwgrond aanbieden in de Kranenburg, maar
de verantwoordelijkheid blijft bij de raad,
niet bij het college!"
De dubbele woning van de heer Nijhof (samen met de heer Wigigers) zal dan wel aangepast moeten worden aan het belendende
perceel i( bungalow van de heer Wolbert).
„Het welstandsaspekt mag niet onder de
tafel worden geschoven," aldus de heer
Vunderinlk.

Ékonomisch gebonden zijn

honden-

Het economisch gebonden zijn etc. kwam
later in de vergadering opnieuw uitvoerig
ter sprake bij de verkoop van bouwterreinen in het bestemmingsplan Knaneniburg.
Van 8 personen hebben B. en W. een aanvraag ontvangen voor bouwgrond. Zes personen komen vtolgens het college in aanmerking omdat zij of woonachtig zijn in de
Kranenburg of economisch gebonden zijn
of een sterke sociale binding hebben met
de Kranenburg. Twee zouden ,uit de mand'
vallen te weten de heren J. Spithoven en
B. Nijhof. Hierbij opgemerkt dat de heer
Nijihof, woonachtig in Dinde, een dubbele
woning wol bouwen samen met de heer
Wüggers (Elkenlaan 8).
Burgemeester Vunderinlk wees erop dat gezien de houding van de provincie omtrent
het kleine kernenlbeleid ten aanzien van de
Kranenburg een heel voorzichtig beleid gevoerd moeit worden. „Het blijft altijd moeilijk waar de grens te leggen," aldus de
voorzitter. Omdat volgenis B. en W. de heer
Nijhof niet tot de autochtone bevolking van
de Kranenburg gerekend kan worden, is de
heer Wiigigers een perceel bouwgrond aangewezen waar één enkele woning gebouwd
kan worden.

belasting

J. F. Geerken
(CDA):
„stedebouwkundig
inpassen11

f&qi>B^i**ni*iCM^i^
De heer J. Geerken (ODA) haalde fel uit
naar het college. „Het algemeen bestuur
was unaniem van mening dat de bouwgrond
aan alle 8 aanvragers uitgegeven zou worden en nu komt u plotseling met een ander
voorstel. AUs het technisch mogelijk is (en
dat is het volgens de heer Vunderink) pas
het Stedebouwkundig dan maar in," zo stelde heer Geerken, die hier voornamelijk
doelde op de plannen van de heer Nijhof.
De heer Geerken toonde zich bovendien
zeer ontdaan over de wijtoe van aanbieding.
„Door het te traag reageren van GS (de
provincie had negen maanden nodig) worden deze mensen het slachtoffer. Vijf personen hebben nu grond aangeboden gekregen die tien procent hoger ligt."
De heer Vunderink was het hier niet mee
eens. „Toen deze personen destijds bij het
gemeentehuis geïnformeerd hebben naar de
bouwprijs heeft de betrokken ambtenaar
een pnys genoemd die op dat moment gold.
Al zou GS bij de behandeling van de bouwaanvraigen sneller hebben gereageerd, dan
nog was de prijs dezelfde als die welke deze mensen thans moeten betalen.1' De heer
Vunderinlk gaf desgevraagd tevens ten antwoord dat de stedebouwkundige pertinent
ntlet beslist maar alleen adviseert.
Op de vraag van de heer Geerken of bewuste personen in aanmerking komen voor
subsidie deelde de heer Vunderink mede,
dat in vier gevallen een premieaanvraag
aal worden ingediend. „Of het verleend
wordt weet ilk niet," aldus de voorzitter.
Mr. R. A. v. d. WlaJl Bake (WD) had wel
de overtuiging dat B. en W. de gehele materie zorgvuldig hebben afgewogen. De
heer Bosch (PvdA) verwees naar hetg-een
hij in eerste instantie te kennen had gegeven n.l. het hanteren van maatstaven
(„Dat voorkomt een boel discussies").
In navolging tot de heer Geenken hield de
heer L. de Boer (Vordens Belang) een uitvoerig pleidooi de twee niet gehonoreerde
aanvragen toch te honoreren. Wel toonde

J. Ploeger
(PvdA):
„verhoging

„honds"

van de begroting maar een bedenkelijke
zaak, vooral wanneer men daar de kosten
van de papieren rompslomp nog aftrekt.
„Waarom wel belastingverhoging voor de
hond en niet voor de poes, de kanarie, het
goudvisje of het rijpaard," zo vroeg hij zich
af.
„Uiw opmerking met betrekking tot de begroting begrijp ik niet helemaal. U werkt
zelf met grammen voor de bepaling van
porto," aldus reageerde wethouder G. J.
Banmink (ODA) onder hilariteit. (De heer
Ploeger werkt namelijk bg de PTT).
Overigens was de heer Bannink er ook
voorstander van de hondenfbelastLng af te
schaffen, maar alleen wanneer de hond
geen gebruik meer maakt van plantsoenen,
trottoirs, boompjes e.d.ü! Nu kost het ons
elk jaar nieuwe aanplant ejd.
De heer H. Tjoonk (W!D) bepleitte handhaving van de oude tarieven. Het college
maakte hem er op attent dat naburige gemeentes hogere tarieven hanteren, vandaar
deze aanpassing. „We behoeven toch niet
naar omliggende gemeentes te kijken," zo
merkte de heer Tjoonk op. „Wat u zegt,
bij het schaven van zandwegen haalt u er
zélf altijd naburige gemeentes bij,1' zo
sprak de heer Bannink tot de heer Tjoonk.
Na veel gelach kwam een voorstel van de
heer Ploeger tolt afschaffing van de hondenbelasting in stemming. Alleen de volledige PrvdA-fraMie zag hier heil in. Toen
kwam het voorstel van B. en W. in stemming, nJ. om de belasting te verhogen.
Acht voor en 5 tegen (2 x WD en 3 x
PvdA). Tenslotte dan nog een amendement van de heer Ploeger teneinde de 65
pluseers vrij te stellen. Wat dit laatste betreft zullen B. en W. onderzoeken of de
wet dit toelaat.

voorstel"

Toch 486 gulden voor
„De Opkikker"

Wie dinsdagavond in de raadszaal van
Vorden gedacht mocht hebben dat het
agendapunt „verhoging hondenbelasti
met een klop van de voorzittershamer
gehandeld zou worden kwam bedrogen
Het liep allemaal uit op voorstellen, te
voorstellen, amendementen. De Tweede
mer zou er jaloers op worden bij zoveel
vindingrijkheid van de Vordense vroede
deren.
„Aanstichter" was de heer A. J. Plot
„Wij hadden een dergelijk „honds" voorstel
van B. en W. niet verwacht." (Tussen twee
haakjes B. en W. stelden voor het tarief
van de eerste hond te brengen op 25 gulden, tweede hond 40 gulden, terwijl dan
voor elke volgende hond 15 gulden meer
dan voor de voorafgaande verschuldigd zal
zijn. Voor kennelhonden 15 gulden per hond
met een maximum per kennel van 75 gulden).
Om even met de heer Ploeger verder te
gaan, hij vond die paar duizend gulden
meer aan belastingopbrengst, op het totaal

De stichting De OpMker, omroep voor zieken en bejaarden in het nieuwe ziekenhuis
Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld en het
Berkelpaviljoen, Huize Elisabeth en de
Leeuwerikiweide te Zutphen heeft een verzoek ingediend aan de gemeente Vorden
om een bijdrage (486 .gulden) in de kosten
tot instandhouding van deze omroep.
B. en W. Stelden voor jaarlijks 250 gulden
beschikbaar te stellen. De heer D. Krol
(PvdA) brak een lans voor de initiatieven
die deze omroep zelf ontwikkeld. Het resulteerde erin dat de raad besloot om toch
486 gulden bij te dragen. Volgend jaar
wordt de situatie opnieuw bekeken.
Het Verzoek van een viertal personen teneinde bouwgrond te kopen in plan Brinkerhof werd voorlopig ingetrokken. „Er zijn
nog enkele planologische vragen," zo argumenteerde de heer Vunderink.
De Stichting Jeugdcentrum krijgt de gevraagde 1ÖJGOO gulden, zo besloot de raad.
De overige raadsvoorstellen gingen vlot
onder de hamer door.

Vorden schoonste dorp van
Oost-Gelderland in 1976
Vorden is het schoonste dorp van Oost-Gelderland en het op één na schoonste
van Gelderland. Deze erkenning heeft zy gekregen van de Stichting „Ons dorp
kan schoner", die voor enkele jaren is begonnen om prijzen uit te reiken aan
dorpen in de provincie GelderlamV die zich hiervoor opgeven.
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden, die zich voor deze aktie inspande en zich
hiervoor aanmeldde, is bijzonder trots op deze pryzen. „De beoordelingscommissie
heeft op verschillende punten gelet," aldus Freiherr E. von Mengden, die voorzitter is van de plaatselijke Werkgroep. „Men was byzonder tevreden over de
aardige aanplantingen (onder meer by de Gems, Eyerkamp-Van Asselt, Heersink enz.), de intensiviteit waarmee de Werkgroep zich bezighield ten aanzien
van de planning1 van het dorp, de aanleg van parkeerstroken, de aardige begroeiingen op diverse plaatsen. Erg geïmponeerd was men omtrent de bemoeienissen
voor het behoud van de dorpskom, het niet bebouwen van het gedeelte tussen de
Bleek en de Dorpsstraat - waartussen de Vordense Beek stroomt - het verkeer,
de rondweg enz.'»
Loenen op de Veluwe kreeg als „Parel van Gelderland" de eerste prys van de
provincie,, nadat dit dorp al twee jaar achtereen de tweede prijs had gewonnen.
Het dorp Duiven werd tweede van Oost-Gelderland en Didam derde van OostGelderland. De prijzen voor Vorden, Duiven en Didam zullen op 17 januari 1977
op een nog nader te bepalen plaats en uur in Vorden worden uitgereikt.

Feestavonden
o.l.s. dorp
De zaal van het Jeugdcentrum In Vorden
was gedurende twee avonden volledig bezet
by de jaarUJkse feestavonden van de openbare lagere dorpsschool. Het hoofd der
school de heer G. W. Brinkman toonde zich
in zyn openingstoespraak over deze belangstelling zeer kontent.
Niet alleen de kinderen van de zesde klas
(die deze avonden verzorgden) maar ook
het onderwijlzend personeel had zich verdienstelijk gemaakt bg hot vervaardigen
van decors, kleding etc. Bovendien was de
zaal leuk versierd.
Voor de pauze werd het toneelstuk De wondersloffen opgevoerd, waaraan door elf

kinderen werd medegewerkt. Het stuk ging
over een page die in dienst was van graaf
Ddederik. Omdat deze page zoveel klusjes
kreeg op te knappen kreeg hg van een oud
vrouwtje een paar wondersloffen aangeboden. Dankzij deze sloffen ontmaskerde hij
zelfs een paar dieven.
De overige leerlingen van deze zesde klas
namen na de pauze deel aan de musical
getiteld het Vreemde songfestival.
Op enthousiaste wijze werd er door de jongelui gezongen, gedanst en geakteerd. De
kinderen waren heel leuk verkleed. Door de
zaal werd volop van deze musical genoten.
Het werd dat door het onderwijizend personeel voor deze feestavonden is verricht
is door de leerlingen zeer gewaardeerd zoals na afloop bleek toen meester Brinkman
van hen een taart in ontvangst mocht nemen.
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Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
't Is alweer bi'jnao zowiet
dat Sunterklaos kump met zien Zwatte Piet.
Ze komp dan kieken of wi'j dit jaar wat heb edaon
of allene maor heb zitten strunkebraon.
'k Wet dat e dan vaste wel dech:
den börgemeister dut ut nog neet zo slech.
Hee hef de oorne soms wel wat kot an de kop
maor veur de gemeente kump e heel goed op.
In de raod bunt de roojen un tiedjen weg ebleven
maor dat hef duudeluk zien nut egeven.
Samen bunt ze alweer op ekskursie ewes
en de sherry smaken eur toen bes.
Wat duch ow van ons Huus te Vorden?
Jao, daor zal nog wel ewarkt motten wodden,
maor at zee un betjen opschiet met ut bouwen
kan Jan, Piet en Klaos t'r zo gaon trouwen.
De sporthal, (hee steet daor now bes,
de plaatse is eers wel un rik-raon ewes);
de sporthal dan gif volle plezier
want jong en old kont trimmen hier.
Op 't papier is 't darpscentrum al klaor,
al duurt ut dan nog wei een paar jaor,
a'j 't plan zeet met ai die zalen
denk i'j wel: dat wod belasting betalen.
De banken bouwt nog maor vedan,
i'j snapt soms neet hoo of ut kan,
maor daor hoeve wi'j neet oaver te denken
a'w de rente maor kriegt van onze centen.
Deweage en straoten in Vorden tot 't leste
bunt zeker neet 't slechste,
de mensen van de gemeente die dat altied doet,
daor meuge wi'j ok wel us van zeggen: i'j doet ut goed.
Oh, jao, met 't mortuarium wil 't nog neet vlotten,
maro ze meug ut van mien in de doofpot stoppen.
At Sunterklaos dit allemaole naoleast in zien grote book
zal e wel zeggen: „'t Geet nog wel zovölïe bi'j ons in d'n Achterhoek!"
H. Leestman

CÊf. Nationaal
schoolonderwijs
ir|j/orden gezond
In oe basisschool op Het Hoge hield de
Vereniging voor Christelijk Nationaal
Sohoolonderwys te Vorden dezer dagen
haar jaarvergadering.
Uit het jaarverslag van de sekretaris de
heer J. van Wyk bleek dat het aantal leerlingen aan de school op Het Hoge i» gedaald. De oorzaak hiervan is de ingebruikname van de nieuwe katholieke school De
Vordering.
Momenteel zijn er aan de school Het Hoge
in totaal elf leerkrachten vertoonden. Men
verwacht overigens wel dat dit aantal in
de toekomst, mede door de daling van het
geboortecijfer, minder zal worden.
Uit het jaarverslag van penningmeester H.
B. W. Laiiimes bleek dat de Vereniging financieel gezond is. Er kon melding worden
gemaakt van een voordelig saldo.
De administratie van de school wordt momenteel verzorgd bij de Centrale Administratie te Arnhem, aangezien de heer Ivuimes inmiddels is verhuisd naar Rhenen.
Bij de bestuursverkiezing stelden de heren
G. Bekman en H. B. W. Duimes zich niet
herkiesbaar. In hun plaats werden gekozen H. van Vuurst en G. Ruiterkamp. Het
aftredende bestuurslid J. M. Rouwenhorst
steflde zich wel herkiesbaar en werd herkozen. Ds. J. H. Jansen nam bij een vorige
vergadering reeds afscheid als voorzitter
(hij is thans ere ^voorzitter). Een opvolger
is nog niet aangewezen. Bij een eerstvolgende vergadering zal het bestuur bekend
maken wie in de toekomst als voorzitter zal
gaan fungeren.
Het hoofd van de school de heer A. J. Zeevalkink gaf hierna een korte uiteenzetting
over het wel en wee van de school. Besloten werd om binnenkort te storten met een
ledenwerfakttie voor de schoolvereniging.

KPO-leden
gezellig bijeen
In zaal Schoenaker op de Kranenburg hield
de KPO-aifdeling Kranenburg^Vorden haar
derde maandelijlkse contacitavond, die dit
keer in 't teken van de St. Nicolaas stond.
Sint en Piet riepen iedereen een welkom
toe, waarna eerst koffie werd aangeboden
met eigengebakken koek en cake. De Sint
maakte bekend dat de dames zelf een mijter en Pietmutts moesten maken. De zaal
werd in twee groepen verdeeld, waarna nog
een aantal opdirachlten moesten worden vervuld,
De laatste ronde was het maken van Sinterküaaisversjes. Nadat nogmaals consumpties en een hartige hap waren geserveerd
werden in de beste stemming de surprises
rondgedeeld. Op een teken van de Sint
opende iedereen zijn eigen pakje.
De acht leden/dames die deze avond hadden verzorgd werden nog eens in het zonnetje gezet. Tot slot deed de voorziit&ter
nog enkele mededelingen. De vice-voorzitster mevrouw Lachtenlberg-Hilderink dankte Sint, Piet en de andere dames voor hun

inzet om deze avond te doen slagen.
Op 22 december zal de KPO haar jaarlijkse
kerstavond houden voor de leden en tevens
de bejaarden, tesamen in zaal Schoenaker.
Op 26 januari volgt de jaarvergadering en
op 9 februari een avond over gezinszorg
en maatschappelijk werk. Ben en ander in
samenwerking met de Stichting Gezinszorg Graajfischap-EuM. Op 23 maart komt
mej. Merkx van 't hoofdbestuur der ABTB
uit Arnhem een avond verzorgen, waarna
heit winterseizoen op 27 april wordt besloten. Het onderwerp voor deze avond is nog
in beraad gehouden.

Onderscheidingen
In verband met het bereiken van het 25jarig lidmaatschap van de afdeling Vorden-iHengelio Gdd. van de Ned. Chr. Bond
van Overheidspersoneel werd door de voorzitter van de afdeling, de heer G. Potman,
in tegenwoordigheid van de bestuursleden
en aanwezige familieleden, ten huize van
de jubilarissen tjw. de heren H. Wonnink,
HoekendaaJseweg, J. Tuenter, Clauslaan en
H. W. Bloemendaal, Het Hoge, het gouden
insigne van het CNV op de revers gespeld.
Een en ander vond plaats met een toepasselijk woord van de voorzitter waarin deze
liet uitkomen het georganiseerd zijn vooral
in deze tijd in verband met de economische
toestand van ons land.
Na afloop van de plechtigheid werd nog
enige tijd gezellig1 in de huiselijke kring
vertoeft.

Open middag
bejaardensoos
Op dinsdag 7 december a.s. zal de Bejaardensoos Kranenburg en omgeving een zgra.
Open Bejaardenmiddag houden. Men zal
hier enkele uurtjes gezellig bij elkaar zijn
in zaal Schoenaker, een en ander in het
teken van het Sinterklaasfeest. Men begint
om 14jl5 uur. Men is hier van harte welkom!

Pak ook eens
uit voor
Mensen in
Nood
'oo

Mensen in Nood, 's-Hertogenbosch.

Sint Nicolaas op de markt
Vrijdag 3 december...

SPECULAASBROKKEN
pak van 250 gram l ,35 nu 2 pakken

2,40

KLEUTERTAAI

Zie onze geweldige aanbiedingen:

grote zak l ,25 nu

1,10

KOFFIE-SPECULAAS
per pak l ,15 nu 2 pakken

PEPERNOTEN OF STROOIGOED
250 gram

1,10

SPECULAASKOEKJES
pak van 400 gram l ,35 nu voor

COCOSMACRONEN
l O stuks van 3,-nu ....

GEZELLIG
SINT NICOLAAS VIEREN,

1,05

2,-

ROOMFONDANT-BORSTPLAAT
250 gram

Roomboterbanketletter
500 gram
van 3,85 nu voor

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

T. W. BRETHOUWER
Polstraat 45 - Aalten

Nieuw, nieuw

Prijzenregen!

ZUNDAPP-MODELLEN 1977
uit voorraad leverbaar.

St. NICOLAASMARKT
VRIJDAG 3 DEC. 1976
Op de a.s. vrijdag te houden Sint Nicolaasmarkt vindt u een

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen

Voor .
FAUTEUILS
SALONTAFELS

De prijzen zullen precies om 11.00 uur door Sint Nicolaas

POEFS

worden uitgereikt.

KAMEELZADELS
Uitknippen en in de
bus deponeren

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

uw zaak . ,

• Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

24?2
ALLEEN

W

N:

Voor het heerlijk avondje . . .

2482

GEVULD SPECULAAS
^^^^^^

rail u
TT warme bakker
van
uw

OOOplaat
•—

'

—J

Dorpsstraat, tel. 1373

Ili^pi^cc + rj

af fabriek
riddertafel, kruispooftafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets
Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonkamer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

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

LECTUURBAKKEN
VOETENBANKJES
BIJZETTAFELTJES

MIMI-SETS
Dames heeft u enkele uurtjes in de week vrfl? Ga in
die tijd gedd bijverdienen.
Inlichtingen gratis en vrflbljjyend. Bel tussen l en 5
uur: 08340-26258.

Goede en voordelige
damesconffectie
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon

f .30.-per man, per dag.
Vboru.
Als u dewinterschilder
aan't werk zet.
SCHILDERSBEDRIJF

J, M. Boerstoel

AMMERS
Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Insulindelaan 5 - Yorden
tel. 1567

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Prima verzorging van uw
hond ttydens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 'a winters verwarmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showklaar maken van
alle hondenrassen.
Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Rundorpens In
stukken p. kg
2,—
Gemalen roodvlees p. kg
2,15
Pittah hondenbrokjes p. 25 kg 37,50

UNIQUE
A Sla, Runrlo, telefoon
05736-386.

Runstgeblttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zware eiken meubels

Ruurlosew. 50, Hengelo 6, tel. 1871

BOEKENKASTJES

EEN OYENVERSE
ROOMBOTERAMANDELLETTER OF

HENK WIENDELS

HET
Sint Nicolaaskadoo

De Vordense markt...
altijd een bezoek waard!

IN DE BUS !

Quick voetbalschoenen

•
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FIAT AUTOBEDRIJF

de op de markt aanwezige bus.

DIT NUMMER

Dorpsstraat 4 — Vorden

zelfstandig
monteur

en deponeer het nummer welke in^B kaderlijntje staat, in

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.OB752 1514

Vooraan in schoenenmode

Een huis vol
GEEF-KADOOS
kijkt u maar bij

Gevraagd:

van deze markt.

SCHILDERIJEN

WULLINK

Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon 05753-7278

waardevolle prijzen, beschikbaar gesteld voor de bezoekers

KAPSTOKKEN

in jongensmaten vanaf 36,95

J. Th. Slotboom

het nummer meebrengen, dingen mee naar één van de

LECTUURBAKKEN

l DA'S EEN LEUK KADO
VOOR JONGENS .

Grote sortering overjarige en
gebruikte brommers.

Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met

BUZETTAFELS

TELEVISIEKASTJES

2,85

Sinds jaren uw vertrouwde adres:

dan even naar de

banketbakker

1,50

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

Te koop gevraagd: oude
houten wasmachine op wieltjes met deksel.
Telefoon 05T52-1519

Te koop: pantfl z.g.a4i. originele vel3%lheddiskjajppen,
passend te maken op alle
tractoren, nu voor de prfls
wan ƒ 500,— kontant, afgehaald bfl C. W. Seegers, Zomertweg1 21, Dreonpt, tel.
08334^2722 of 2906

sok-pantoffels
maten 22 tot en met 42

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

Geef eens
wat anders . . .
geef een

kado-bon
voor een

schoonheidsbehandeïing
Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meuile"
Diny v. d. Wal - Gediplomeerd
schooniheidsspecaalisite

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

DA'S EEN LEUK KADO . . .

leuk in prijs vanaf 17,95

HAL-KASTJES
IN MASSIEF EIKEN

Oafé -Restaurant

Adverteren

't Wapen

doet

van 't Medler

verkopen

Medler

-

Tel. 6634

BIEDT U
KLEURENTELEVISIE van
ITTSchaub
Lorenz
(met 3 jaar garantie)
WELTSPIEGEL „1744"
66 cm „in-line" beeldbuis vidom modulentechniek
adviesprijs 2548,- onze prijs

2078,

SPECIALE
DECEMBER

AANBIEDING

6 CASSETTES^
C 60

VOORlU,-

WELTSPIEGEL „
„1849"

2268,

model 1977 met draadloze afstandsbediening, welke u ook aan
het toestel kunt gebruiken
adviesprijs 2698,- onze prijs

ZWART-WIT
TELEVISIE

ALLE SINGLES
BIJ ONS BLIJVEND
IN PRIJS VERLAAGD
VAN 5,85
VOOR

5,25

„EMERSON" LANCASTER
61 cm geheel getransistoriseerd modulentechniek
3 jaar garantie. Adviesprijs 798,- onze prijs

HI-FI STEREO
INSTALLATIES
SCHNEIDER STEREO-SET
TS 2602/2603

1348,-

platenspeler-cassette-radio 2 x 30 watt kompleet met boxen
van 1 698,- voor
..................................................

ITT SCHAUB LORENZ STEREO
zwart, kompleet met 2 boxen, 2 x 45 watt, 5 voorkeuzetoetsen
voor FM, 3 jaar garantie, van 1698,- voor

PORTABLES

SCHNEIDER STEREO PLATENSPELER TS 1001

PONY 23
VAN ITT SCHAUB LORENZ

kompleet met 2 boxen van 298,- nu voor

FM en middengolf, 3 jaar garantie van 82,50 voor slechts

RADIO - TV - VÏDEO-SPECIAALZAAK

SCHAUB-LORENZ
STATIONSWEG l - VORDEN - TELEFOON 05752-2577

Koop uw dure apparatuur
bij de vakman
die het zelf repareren kan!

AKAI
VIDEO
DEALER

VOOR SPORTIEVE GESCHENKEN

„KLUVERS" SPORT TOTAAL

Jan van Ark - Jan Meyer

Zutphenseweg 41, Vorden

SUPER St. Nicolaasaanbiedingen
RUURLO
brengt ook een mooie kollektie

SCHILDERSBEDRIJF

gereedschappen
10% KORTING

J. M. Boerstoel

lange japonnen en

Insulindelaan 5 - Vorden
telefoon 1567

tot en met 4 december 1976

rokken met

DIT KAN ALLEEN BIJ
Doe-het-zelf centrum •
Bouwmarkt - Keukenshowroom

H. G. BIJENHOF
- HENGELO Gld.

Hummeloseweg 7-20

bijpassende blouses

Metujenu/aar u bijstaat.

voor de a.s. feestdagen

Nu ook leverbaar

KEUKENS bij ons gekocht
worden door ons zelf vakkundig
afgeleverd en geplaatst

LEGKASTEN
l-deurs
reeds vanaf ...

Kom vrijblijvend een kijkje nemen in onze
KEUKENSHOWROOM

HANGLEGKAST

165,00
in diverse kleuren
Op deze kasten
tot en met 7 december
10% korting

Daar waar

welk®®!»
staat, kan men „goed kopen"
Onze winkels blinken uit door het enorm
grote assortiment. Stapt u rustig binnen
en bekijkt u eens welke ruime
sortering wij voeren.

j Doe-het-zelf centrum j Bouwmaterialen - Keukenshowroom

! H. G. BIJENHOF
[ Hurameftaseiwieg 7-20 - HENQEHJO OM.
i Tetefloan 05753-J1205

Kom eens vrijblijvend
een kijkje nemen in
onze SHOWROOM

Zie ook onze huis-aan-huis folder
i

Bij ons altijd prijs nl.
10% korting
in de periode van 26 nov.-4 dec.
/
Welkoop-winkels van

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING
WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1976

V.L.C. De Graafschap
te Hengelo Gld. - Spalstraat 37
te Linde - Ruurloseweg 120
te Ruurlo - Stationsstraat 14
te Vorden - Stationsweg 20

Te koop wegens retour
vracht Griekenland:

1000 kisten
navel-sinaasappelen
van plm. 20 kilo - A-kwaliteit

Sint Nicolaas
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

ALLES OP HET GEBIED VAN

lederwaren
de grootste sortering in
LUXE TASSEN
PORTEMONNEES EN
PORTEFEUILLES

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4

voor de ongelofelijke
prijs van

f 17,50 per kist

Modenieuws van
vandaag.
Vest en koibert
in tweed, f225,Gekombineerd
met donkere
pantalon en
stijlvol shirt.

Vorden

BROOD

een maal apart

Tijd voor jezelf...
Even krantje kopen...
In tweed koibert met vest van
Visser
MODECENTRUM

BAKKERIJ

B. LEFERINK
Z.E.-weg 6 - TOLDIJK - aan de weg DoetinchemZutphen - Telefoon 05755-354

A
VAN

Zutphenseweg

— Vorden — Telefoon 1384

VORDEN - TEL (05752) 1381

Pouderdag Ü december 1976
38e jaargang lir, 39

OPENING SPORTHUIS KLUVERS
{
•
,
!

1_,2; Vonden 8-AZC 7 O—ilO; Socii 6-Vorden 9 0-^2.
Programma afd. zaterdag: SV Ratti 1-Ga/elle-Nieuwlanl 1; S V Ratti 2-iSp. Eefde 4;
Sp. Eefde 3-SV Ratti 3; SV Ratti 4-DZC
'68 5. SV Rattd al vrij.
Programma afd. zondag: Epse 1-SV Ratti
1; SV Ratlti 2wWarnsv. Boys 7; SC Lochem
8-SV Ratti 3.
Vonden-Peeske; Ruurlo 2JVorden 2; Vor_
den 3-Vonden 5; Zutphania 3-Vorden 4;
Vorden 6-iSCS 2; Vorden 7-Socii 2; Zutphen 6-jVorden 8; Vorden 9-AZC 6; Vorden al-Erica al.

Dammen
DAMKAMPIOENSCHAPPEN
DISTRICT OOST
In de strijd om het kampioenschap van distrikt Oost voor asipirantvijftallen werden
aitendagimiddag de laatste twee ronden gespeeld. De uitslagen waren: WDV-iDCR
10—0; LDOZiDV 3—7; DCV-DCH 7—3;
[ DCR-UDC 0—10; ZDVJDCV 3—7; DCHj WDV 6-^4.
Kampioen werd DQH (Hengelo) met 8 pun! ten uit 5 wedstrijden. Het Winterswijkse
WDV kwam tot hetzelfde punten totaal.
Het boirdigemiddelde van DOH was echter
j beter. 3. DOV (Vorden) 5—7; 4. ZDV (Zutphen) 5—4; 5. LDC (Lichtenvoorde) 5—3;
6. DCR (Ruurlo) 5—0. De nummers één en
twee zullen deelnemen aan het kampioenschap van Gelderland.
Zoals wij vorige week al meldden in ons
blad, werd dierenspeciaalzaak Kluvers door
een interne verbouwing uitgebreid met een

Voetbal
VORDEN VEEGDE VVG (GAANDEREN)
VAN HET VELD: 1—6

Een vooral in de tweede helft uitstekend
spelend Vorden heeft WG uit Gaanderen
op eigen veild danig met de neus op de
feiten gedrukt. Vorden haalde fors uit en
won meit l—6.
In het begin van deze ontmoeting zag het
er overigens niet naar uit dat de bezoekers
een dergelijke gnote score zouden weten te
bewerkstelligen want doelman Gerard ten
Have moest enkele malen handelend optreden bg VfVG-aanivallen.
Na een kwantier probeerde Geruit Wentink
met een lange bal Geënt Heersink te bereiken. Ben der WiGwverdedigers onderschepte de bal echlter maar speelde vervolgens te zacht op de keeper terug. Geert
Hissink was er als de kippen bij om te
scoren: O—1. Tien minuten later kreeg Vordien een vrije schop toegewezen. Heersink
prikte de bal precies op het hoofd van
Ohris Hissink: O—12. Tot aan de rust ontstond hierna een gelijkotpgaande strijd met
wisselende kansen.
Na de thee scoorde Vonden binnen de minuut tweemaal. In de zesde minuut een
fraaie aanval oven links. Bert Vlogman
Schoot tegen de keeper op waarna Geert
Heensink de terugspringende bal inknalde:
O-—'3. Nauwelijks was er afgetrapt of André te Veldhuis passte naar Hans Oosterink. Uit diens voorzet werd het door Geert
Heensink meit een fraaie kopbal O—4.
Vonden deeid het toen wat kaïnier aan. Nadat Hans Oostertink voor O—5 had gezorgd,
wierd de eer voor WG gered: l—5. Tien
minuten voor tijd maakte Chris Hissink na
een pass van Bert VHogman het halve dozijn vol.
RATTI-KEYENBORGSE BOYS: 1—1
Ratti, dat zondagmiddag Keyenborgse Boys
op bezoek kreeg, heeft door gebrek aan
schotvaardiigheid niet de volle winst kunnen behalen; het werd een l-—l gelijke
stand. Bij de groen-iwitten bleken Theo
Heuivelink en Wiun Nijenhuis (door ziekte)
vervangen te zijn door Fons Haverkamp
en Martin Qvenbeek.
De Rattianen begonnen met een offensief,
dit haalde niets uit onder meer door

afdeling sportartikelen. Door middel van
deze foto gunnen wy u een kijkje in het
nieuwe topsportcentrum.

de felle wind en de onproduktiviteit der
voorhoede. Na een kwartier kwam het sucsec aan de andere kant. Eten goed opgezette aanval van de Boys, waarbij de
rechltsbinnen een pass gaf aan de meekomende middenvelder, levende een uitstekend doelpunt op dat onbereikbaar voor
Lenderink in de nechterbenedenhoek ven_
djween: O—1.
Rjabta liet het er niet bij zitten en uit een
serie goed opgebouwde aanvallen moest de
Boys-doelman capituleren. Theo Polman
voorzag Martin Overbeek van een dieptepass, maar het schot van de laatste stuitte
via het lichaam van de doelman weer het
veld in; Frans Wolbrink wisit in tweede
instantie de gelijkmaker in het net te priemen: l—il. Riatti kreeg hierna nog enkele
scoringskansen maar deze liepen op niets
uit.
AVANTI l-S V RATTI l af d. zaterdag
SV Ratti startte met een verdedigd
houding zodat Avtanti aanval op aanval op
het djoel kon opzetten., Doelman H. Ebbink
kreeg daarom dan ook veel werk te verrichten, het was aan hem te danken, cL t
SV Ratlti niet op een grote achtersj
werd gezet.
Toch nam Avanti een verdiende leiding. Na
plm. 20 minuten kwame de linksbuiten alleen op het doel afstormen en omspeelde
de doelman hetgeen l—O betekende. SV
Ratlti ging was vrijer spelen en kreeg zelfs
scoringskansen, maan schoten van J. Nijenhiüis en J. Schoenaker gingen rakelings
naast.
De tweede helft was P. Bielawski vervangen door H. Sloeltjes en later moest W.
Bleumink het veld ruimen voor B. Aalderink. Ajvanti kon in buitenspelpositie 2—O
sconen. Dit was voon SV Ratti een teleurstelling, warit het hield tegen de koploper
zo goed stand. Vlak voor het einde kwam
Awanti zelfs op een 3—'O voorsprong, doordat de snelle spits even de vrijheid werd
gegeven en gemakkelijk kon scoren.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zatendag: Avanti 1-SV Ratti l 3—0; Dinxipenlo 1-iSV Ratti 2 2—l
(vriendsichappelijik); Gazelle-Nieuwland 4SV Ratti 3 1-^0; SV Rattd 4-GazelleNieuiWland 7 1^3; AZC al^SV Ratti al
4—0.
Uitslagen afd. zondag: SV Ratti 1-Keyenbongse Boys l 1—1; SV Zutphen 6-SV Ratti 2 0—^5; SV Ratti SHWarnav. Boys 5 1—3.
WO-Vonden 1—^6; Vonden 2-Zutphen 3 3—
1; Vonden 3-Erica g 4—2; Erica 4-Vorden
4 2—5; Vonden 5-Zutphen 4 4—O; Be Quick
5-Vorden 6 3—8; Zutphania 6-Vonden 7

Hot eerste tiental van de Vordense damclub DOV heeft de uitermate belangrijke
comipetitiewedstrijd tegen VTD uit Tiel met
10—10 gelijk gespeeld. Door dit resultaat
zijn de Vondenaren vrij van degtradatiezorgen, terwijl Tiel nu een beslissingswedstrijd
moet spelen. DCV heeft dit succes te lanken aan de jeugdspelers Grotenhuis, Ruessink, Bbudri en Masselink die samen voor
7 punten zorgden.
De individuele uitslagen waren: A. Wassink-P. J. Cevaal l—d; H. Grotenhuis-P.
C. Postema l—d; G. Dimmendaal-W. van
Dee 0—2; Th. Slültter-T. G. Koeleman l—
1; S. Wiensma^M. Willeimsen l—1; W.
Sloetjes-J. van Meteren O—2; H. Klein
Kranenbarg-G. F. de Boe O—'2; H. Ruessink-A. van Alphen 2—0; J. Boudri-H.
Heyzelaar 2—0; J. Masselink-J. van Alphen
2—0.
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge competitie van de damvereniging DOV te Vorden werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Bsselink-Rossel O—2; Dimmendaal-Wan_
sink 2—O; Ter Beest-iLankhaar O—2; Huls-

hof jHoendnlk 2—O; Heuvelimk-Wanisdnik 2—
0; Breuker^Oufces 2—O.
R. Bnuinsma-iE. Bruinsma 2—0; B. Hiddink-J. Oltivoont O—'2; H. SchippernG. Memelink 2—O; A. Graa&kamip-A. Grefhorst
afigebr.; A. van Laren-A. Abbdnk O—2; G.
Brummelman-T. v. Snellenlberg 2—O; C.
Ridder-J. Krajenlbrink O—2; J. v. Burk-G.
Bnumimelman O—2; H. Teerink-M. Hartman 2—iO; A. v. Daren-jC. Ridder O—2; A.
Abbdnk_J: Krajenlbrink 2—0; M. HartmanC. v. Burk l—il; C. Ridder-A. Abbink O—
2; D. Hoekiman-iE. Bmimimeliman O—2; A.
Plijter-P. Eckringa l—d; H. Vreeman-E.
Brummelman O—2; W. Rietman-A. Plrjter
0^2; P. Eckringa-H. Vreeman 2—0; N. de
Klerk-D. Hoekman O—12; N. de Klerk-H.
Hoekman O—12; B. Voontman-W. Rietman
O—2; P. Eckringa-D. Hoekman 2—O; A.
Plrjter-P. Eckringa 0—2.

Vogelsport
CLUBPRIJS VOOR KANARIES
EN EXOTEN
De Vogelivriend uit Vorden heeft de clubprijs voor kanaries en exoten gewonnen tijdens de jubileumtentoonsite'lling van de Vo_
gelvereniging Ruurlo. Aan deze tentoonstelling wend deelgenomen door Ruurlo,
Eiibergen, Zelihem en Vorden. Deze 4 verenigingen brachten 300 vogels bijeen.
De kampioenen van Vonden waren: H. van
Sloten uit Lochem - stammen zilverbruin
397 punten; G. Gr. Jebbink uit Lochem stellen goudagaat 179 punten; H. van Sloten kampioen l vogel zilverbruin 91 punten; L. Harmsen vrije klasse l vogel goudgeel 90 punten; B. Horsting exoten turquoisine 89 punten. Een fraai succesKRINGTENTOONSTELLING
VAN HOENDERS EN KONIJNEN
Op de 'grote Kringtentoonstelling van
Hoenders, Konijnen enz. welke gehouden
werd op 27 en 28 november te Neede, behaalden de leden van PKV alhier goede
predikaten.
Grote hoenders: H. J. Riefcman, Welsumer
2 x G, 2 x V, Zilver Braekel l x V; Zwart
Leghorn 5 x ZG.
Konijnen: H. van Heerde, Groot Zilver licht
awant l x ZG, l x G, Wener wit l x ZG,
l x G; H. Doorninik, Alaalka l x F, 3 x ZG;
H. J. Rietman, Hollander konijn grijs l x
G; Anke van Heende, klein zilver licht zw.
l x ZG, klein zilver licht geel l x ZG; Rus
zwant l x V; M. Klein Bramel Rus zwart
l x ZG.
Dwerghoenders: G. W. Tragiter, Minorca
kriel zwart l x ZG, 3 x G; B. J. Maalderink, Wyandotte kriel wtit 3 x F, 3 x ZG,
; Wyandotte kriel zwart l x F, 2 x
-x G; H. J. Riefcman trio Barnevelder
kn l x V; trio Rhode Island Red Kriel
l x V.

HOE I9UET MET UW
KONDITIE ?
TRIMKLUB „VORDEN" HOUDT OP

ZATERDAG 11 DECEMBER EEN
KENNETH COOPERTEST
Antwoord op deze vraag kunt u kragen op zaterdagmorgen 11 december 1976.
Dan stelt de trimklub „Vorden" u, in het kader van de aktie „Sport Real", In
de gelegenheid uw konditie te testen via de KENNETH COOPERTEST.
In de afgelopen zes jaar heeft de trimklub diverse bosloi>en georganiseerd met
wisselend sukses. Dit ke«r wil de trimklub u uitdagen uw konditie te peilen, door
middel van de Kenneth Coopertest. Het is de bedoeling om op een door u gewenst tydstip van start te gaan voor een loop gedurende 12 minuten. I) mag
hardlopen, wandelen of op uw handen lopen, al naar gelang u zelf wilt. Aan het
eind wordt bepaald, welke afstand u in deze 12 minuten hebt afgelegd. Deze
afstand is een graadmeter voor uw konditie. Elke deelnemer krygt een overzicht, waarop u kunt aflezen hoe ' met uw konditie is gesteld. Bovendien ontvangt elke deelnemer een herinneringsvaantje.
Het ligt tevens in de bedoeling deze Coopertest regelmatig te herhalen, zodat u
ook daadwerkelijk kunt bepalen of uw konditie beter wordt. Aan u .nu de taak
om deze uitdaging aan te nemen!
Mocht u alvast willen „trainen" voor deze test of vrijblijvend wat „.Inspannende"
ontspanning opdoen, dan bent u elke zaterdagmorgen van harte welkom in het
bos by de picknick-plaats achter het zwembad. Onder leiding van de heer J.
Strijd wordt er dan getrimd. 'In het kader van „Sport Real" wenst de trimklub
u een sportieve en prettige Coopertest.
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FOTOSTRIP.
VERHAAL

HEREN VAN VORDEN VERLOREN
MET 0—8 VAN WZC (WIJHE)

Ben beter op elkaar ingespeeld WZC uit
Wijhe heeift Vorden zaterdagavond voor de
competitie een O—3 nederlaag toegebracht.
De ontmoeting werd in Eefde gespeeld. Gedurende de gehele wedstrijd heeft Vorden
het initiatief aan Wijtie moeten laten dat
de eerste speeUperiode afsloot met een O—l
voorsprong. In de tweede speelperiode bleef
deze Stand ongewij'Ziigid.
In de derde periode lukte het WZC aanvankelijk ook niet het overwicht in doelpunten
uit te drukken. Dat lukte pas toen Airjan
Menigerinik voor een miniuut het water werd
uitgezonden.
De eindstand 0—3 werd in de laatste periode op identieke wjjze bepaald, zij het
dan dat nu bij Vorden Geertjan Sikkens uit
het water was gestiuund.

Volleybal
WIK l HEREN EN DASH 2 DAMES
OP PUNTENVERLIES

Dames promotieklasse
Dasfh l kwam deze week niet in katie. Het
tweede damesteam van de Vordense vereniging ging op bezoek in Deventer, waar
SVS 2 de tegenstander was. Het wilde niet
Hukiken met de Dashdames, die in alle drie
sets hun meerdere in SVS moesten erkennen: 3—O. Wiilp behield de eerste plaats
door een klinkende zege (3—1) op Olympia 1.
Stand A-ipoule: Wdlp 5—^9; Isala 2 5—9;
Dash l 4—£; Olyimpda l 5—12; V en K l
4-^1; SVS 3 5—11.
B-ipoule: Wilhelmina l 6—il'l; SVS 2 6—9;
Hansa l 6—7; Daslh 2 4—>1; Salvo l 4—1.
Heren eerste klas Zutphen
Heit eerste van Dasih speelde in de Hanze hal een vinnig duel tegen koploper Hansa
5. Hoewel de Vordenaren een set op hun
naam brachten, bleek het uithoudingsvermogen van de Zutphenaren groter, die tenstatte met 2—(l wonnen. De WIK-reserves
moesten wel alle zeilen bijzetten om van
hekkensluiter Hansa 4 een nipte l—2 zege
te behalen. Bruvoc 2 had tegen Voorst l
weinig verweer (2—il), terwijl DVC met
volle cijfers (3—O) Harfsen het nakijken
gaf.
Stand: Hansa 5 8-^23; DVC l 9—19; Dash
1 7-4L8; WIK 2 10—ilö; Wilhelmina 2 8—
14; Bruvoc 2 9^10; Hansa 6 7—8; Valto 2
8—7; Harfisen 5—^5; Voorst l 7—^**; Hansa 4 8—4.
** Voorst l, zes punten in mindering.
Heren tweede klas Zutphen (A)
DIVO l Keyeniborg en Dash 2 Vorden zetelen nog altijd gezamenlijk bovenaan de
ranglijst, maar hadden deze week een rustpauze. Beide hebben 20 punten met DVO
een wiedsltrijid meer gespeeld. Voorst 2 won
nu van Valto 3 met 3—O en Alktief slaagde
er in Wilhelmina 3 twee punten af te pakken: 2—il.
Stand: Dash 2 9—20; DVO l 10—20; Bruvoc 3 9—1!6; Wilhelmina 3 9—12; Voorst 2
8—(LI; Alktief 7—8; Valto 3 7—^2.
Heren tweede klasse B Zutphen
WIK 3 komt aardig opzetten en wist door
een eclatante 3—O zege op Han»a 8 de koploper Almen tot vijf punten te naderen.
Dash 3 kon geen vuist maken tegen het
zevende van Hansa: O—3. Valbo 4-DVC 2
wend 3—0.
Stand: Almen 9—23; WIK 3 7—18; DVC 2
9-H17; Valto 4 7-^8; Dash 3 7—6; Hansa 7
7—6; Hansa 8 8—8.
Dames eerste klasse Zutphen
DVO l heefit het ritme weer te pakken;
nu werd Hansa 3 met O—3 verslagen. Dash
3 moest in akitde komen tegen Valto, maar
gezien het verschil op de ranglijst zat er
voor de Vordense dames geen winst in: 3—
0. Harfsen wist zich in de middenmoot te
handhaven door een O—3 zege op Bruvoc 2
en Bruvoc l deed het uitstekend door DVC
met deze cijfers te verslaan.
Stand: Bnuvoc l 8—22; Hansa 2 8—21;
Valto l 8—119; WIK l 9—47; DVO l 10—
16; Hanfsen 8-^14; Wilhelmina 2 9-^11;
Wilhelmina 3 9—11; DVC l 9—10; Bmivoc
2 8^9; Hansa 3 9—6; Dash 3 9—0.

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Fotograferen is leuk, zeggen veel van mijn kennissen. Maar - hoor ik
nog wel eens - ik weet ni:t wat ik op de foto moet zetten. Voor die
"ikweetnietwatters" heb ik een goed idee: maak 's een fotoserie. Dat
klinkt een beetje ingewikkeld, maar het is dat niet. U hoeft er alleen
maar voor om u heen te kijken in uw eigen huis. Wat gebeurt er? Waar
zit een bepaalde opvolging van handelingen in, die leuk genoeg is om er
een serie foto's van te maken? Zo'n fotoverhaal moet natuurlijk wel iets
vertellen. - Ik heb een voorbeeld gemaakt van een gewone, alledaagse
gebeurtenis. Het werd een serie van zes foto's, waarvan ik er in dit
stripverhaal, jammer genoeg, maar drie kon gebruiken.

Waterpolo
DAMES VAN VOBDEN WONNEN MET
5—3 VAN TRITON (PUTTEN)
In het overdekte zwemlbad te Eefde speelde Vorden l (dames) voor de winter-zomercompetitie tegen Triton uit Putten. In
een snel gespeelde wedstrijd nam Vorden
door een doelpunt van Anneke Sikkens met
l—o de leiding. De dames uit Putten kwamen uitstekend terug en verschalkten doelvrooiwe Rinie Teunissen tweemaal achtereen l—'2. Nog voor de rust werd het 2—2
door wederom Anneke Sikkens.
Na de pauze toonde Vorden zich de betere
ploeg. Het 3—2 door een doelpunt van Anneke Silkkens. Triton kwam nog eenmaal
terug 3—8.
In de slotifase van deze tweede helft trok
Vorden de overwinning definitief naar zich
toe door doelpunten van Deonie Sikkens en
Jet Simit. De dames 2 van Vorden wonnen
danik zij een doelpunt van mevr. Van DtJk
met l—O van Hekey l uit Hengel o -Keyenborg.

De eerste plaat laat dochter Berdie zien, die voor het De tweede foto laat Berdie zien als ze op het punt staat
slapen gaan haar tanden poetst. Omdat het hele ver- om onder de wol te kruipen. Pluto, de favoriete
haal zich in huis afspeelt, heb ik de foto's wel geflitst. speelgoedhond, is present. Plus het konijn. Op de
Misschien is nu de vraag: wat is dit nu voor een derde foto is de kleine woelwater uitgeteld: omgeven
onderwerp: tanden poetsen? Dan is het goed te be- door hond en konijn ligt ze heerlijk ontspannen te
denken, dat zo'n plaatje voor later een grote waarde slapen. Einde van een klein fotoverhaal. Eén van de
heeft. Dan zegje waarschijnlijk tegen je dochter: dat vele, die in elk gezin wel te vertellen zijn met de
was nog die nachtpon met die rare vogels, weetje nog fotokamera. Voor later jaren zijn dit soort fotoseries
wel? En wat een ouderwetse wasbakken zeg. Die érg waardevol voor de hoofdpersoon van zo'n plaatjesverhaal.
hebben we al lang niet meer!

Dames tweede klasse Zutphen
Dash 4 begint weer in de running te komen; het wist tegen Hansa 5 een mooie l—
2 overwinning te behalen. DVO 3 kreeg
geen vat op het geoefende Almien 2 dat
met O—3 zegevierde. Wilhelmina 5 had geen
schijn van kans tegen het sterke Bruvoc 3:
0--3.
Stand: Wilhelmina 4 8—121; Hansa 4 6—15;
DVO 2 5—01*; VaiLto 2 7—10; Dash 4 7—
9; Almen 2 6—8; Bruvoc 3 4—7*; Almen l
3—n6; Hansa 5 7—«; Valto 3 5—3; Wilhelmina 5 7—8; DVO 3 4—il*; Hansa 6 O—0.
* DVO 2, Bruvoc 3 en DVO 3, drie punten
in mindering.

Kader Ned. Touwtrek Bond uitgebreid
„Wij zijn nog steeds bezig met de opbouw In onze touwtreksport, maar vooral aan de
technische zijde nog veel gebeuren moet. Het initiatief, waarmee onze oud-voorzitter
de heer J. M. Markink in 1970 is begonnen - de opleiding van leden tot trainer-coach of
wedstrijdleider - zal worden voortgezet. Daarom zijn we bijzonder blij dat er weer een
aantal leden met succes de cursus hebben gevolgd en kunnen worden toegevoegd
aan de kerngroep van de Nederlandse Touwtrekkers Bond."
Woorden van de heer J. W. Bröcker uit
Barchem, ciursiusledder van de NTB voor 't
seizaoen lOT5-d976, tijtdens de officiële diploTna-uitreikiing- aan achttien fjeslaagiden van
de cursus trainer-coach.
Aanwezig waren hierbij reeds eender geslaagde kaderleden, wedstrijdleiders, trainers, ploegleiders, vertegenwioordigers van
heit hoofdbestuur, velen vergezeld van hun
echtgenotes, afgevaardigden van bij de
NTB aangesloten verenigingen en als speciale gast de heer Vanier, bondscoach van
de Kon. Nederlandse Roerbond.
UITREIKING
Bondsvoorzitter G. J. Meulenkamp stak
zijn vreugde over het bereikte resultaat
niet onder stoelen of banken. In totaal namen 25 leden deel aan de cursus, die onder
meer gegeven werd in de clubhuizen van
Vorden, HJeure, Eerbeek, Bekveld, Sportzichlt, Octopus en Eibergen. Hiervan slaagden er 18 leden, enkele na een herexamen,
öursusleiders waren voor contie en mentaal de heer J. Knoef uit Eefde; voor spelregels de heer J. Endierink, Noordijk; voor
techniek en taktiek de heer J. Groot Wassink, Eibergen. De administratieve kant
werd verzorgd door mej. J. Hloffs uit Noordijk en algeheel voorzitter was de heer J.
W. Bröcker uit Barohem.
Behalve voornoemde onderdelen werd ook
een avond belegd voor EHBO. Algeheel leider de heer Brödker wees er op, dat men
veel medewerking had gehad van de verenigingen die hun clubhuizen beschikbaar
Stelden, waarvoor hij hen dankte. Ook was
hij erkentelijk voor de inzet van de kadergroep, de informaties van de heer Meulenkamp en het „model'1 staan van een aantal leden. Waarderende woorden sprak hij
aan het adres van oud-ivoonzitter Jan Willem Markink, aan wie de NTB veel dank
venschuldigd is. „Hjj heeft het initiatief genomen voor de cursussen en ons op de weg
gezet om de auto te starten. Ijaten we zorgen op het rechte spoor te blijven. Al met
al kan er nog veel aan onze sport worden
„geschaafd" waartoe ik aller medewerking
inroep."
Hij feliciteerde de geslaagden en hoopte dat
zij tot een volwaardige trainer-ster zouden
uitgroei en.
De voorzitter reikte hierna de insignes
voor derde graads judge (trainer-coach) uit
aan de volgende geslaagden:
mej. J. Hof f s, Neede (Noordijk); mej. H.
SmeenJk, Doetinchem; de heren B. Haggeman, Wichmond (Warken); P. J. M. Rewtjk,
De Kwaker (Octopus); H. J. Groot Jebbink, Vorden (Bekveld); W. Groot Roessdnk, Hengelo Gld. (Bekveld); J. A. P. Koren, Mijdrecht (Sportzichit); C. de Jong,
Aalsmeer (Spontzicht); R. Goud, Mijdrecht
('SporttzicM); B. Fokkink, Aalten (Bekveld) ; H. J. Dijkman, Vorden (Vorden); H.
G. J. Grootlhornte, Neede (Noordijk); J.
Wilderink, Eibergen (Eibergen); W. Elsman, Hengelo Gld. (Oosterwrjk); Alb.
Weenik, Ruurlp (Heure); Th. H. Venne,
Nieuwveen (Octopus); J. Enderink, Neede
(Noordijk); H. Ix>oman, Zelhem (Oosterwrjk).
De dames J. Hoffs en H. Smeenk werden
nog eens voor het voetlicht gehaald omdat
zij met hoge cijfers voor theorie en praktijk waren geslaagd, evenals de heer Dijkman van Vorden. Het hoogste punt voor
theorie werd behaald door de heer Koren
uit Mijdrecht (10). Aan de dames werden
bloemen overhandigd.

de verschillende systemen, die bij de training kunnen worden gebruikt. Bij touwtrekken, dat zeker geen statische sport is,
geldt een soort dynamiek. Krachttraining
is bij-aonder belangrijk. Hij was geen voorstander voor het touwtrekken door dames
omdat de vrouw ook heel anders gebouwd
is en normaal gesproken de helft van de
sipierkracht van een man heeft. De heer
Vanier beantwoordde na de pauze nog vele
vragen over dit onderwerp.

A.s. zondagmorgen 5 decemiber zal er in de
Hervormde dorpskerk een JEUGDDIENST
gehouden worden waar iedereen van harte
welkom is. In de gang van het kerkelijk
jaar is deze zondag de tweede Adventszonliag. Voor velen heeft deze datum, 5 decemiber, ook nog een totaal andere betekenis. Dat zal stellig ook in de jeugddienst
merkbaar zgn.
Sommige kerkgangers/sters krijgen nameijlk bij de uitgang ook „een pakje" mee.
Maar niet voor henzelf
Het thema van de (korte) preek
op
deze zondag 5 december: „Vol

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluiter tJ es in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum.; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
GyannastieJcverendjging Sparta (Jongens)

December:
2 Bejaardenkrin^g Jeugdcentrum, Sint,
13.45

Uur

7 Bejaardenisoos Kranenburg, 14.00 uur
16 Bejaardenkrdnig Jeugdcentrum, Kerst,
13.45 tuur
18 Kerstconcert Herv. Kerft, Vordens
dhr. Gem. koor Excelsior, Vordens Dameskoor, Vordens Mannenkoor
18 Ftilm Stichting Jeugdsociëtedt: LAicht..
haven in alarm
20 Herv. Vrouwengroep dorp, kerstfeest
20 Herv. Vrouwenigroep Linde
22 KPO: kerstavond voor bejaarden en
leden
21 NOVB in de Ohr. Huishoudschool
22 K3PO kerstavond leden en bejaarden
26 Kersitffiüm Stichting Jeugdaocdëtelt: The
Stang

TIPS VOOR
SINT NICOLAAS
handwerkpakketten
sierkussens
ontbijtlakens
baddoeken
bedsets
handschoenen,
mutsen
BIJ ONS TE KUST EN TE KEUR
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond Judolessen in de sportzaal

Provinciale
Bibliotheekcentrale

MODECENTRUM
TEUNTSSEN - RUURLO
VOOR MODIEUZE KLEDING EN
VOORDELIGE PRIJZEN

Gelderland

...

Mantels

heeft plaatsingsmogelijkheid voor

2 medewerkers(sters)

serie-prijzen tot maat 52
100,150,200,-

voor het verrichten van gevarieerde administratieve
werkzaamheden in de

Japonnen

OPENBARE BIBLIOTHEEK TE YORDEN

nu extra voordelig tot maat 52
50,70,100,-

Mavo of gelijkwaardige opleiding is gewenst; accuratesse en een vlot werktempo zijn vereist, alsmede de
bereidheid avonddiensten te verrichten, t.w. op
dinsdag- en/of vrijdagavond.

Pakjes
links-links tot maat 48 nu
70,90,125,-

Part-time dienstverband:
a) 15 uur per week
b) 18 uur per week

Blouses
diverse koopjes

15,-

Sollicitaties tot 13 december, te richten aan de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland t.a.v. mej. P. Deinum, Postbus 136, Velp.

25,-

Rokken
in moderne ruiten en strepen
nu 15,25,-

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrfl vegen - met bewfls T<oor politie «n brandTerzekerfiag
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

RUURLO
Vrijdags gezellige koopavond

Voor . . .

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

Gratis koffie !

AAN ONZE LEDEN
VESTEN
PULLOVERS
PULLI'S

horsterkamp 15 - vorden

BLOUSES

05752-1463

PANTALONS
ROKKEN

• verzekeringen
• automatische gegevens verwerking

'B 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
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeoigdsocdëteit open van 10.30 tot 22.30 uur

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 danggroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettink

JEUGDDIENST IN DE
HERVORMDE KERK

Jeugtiaoctëtedit open van 19.30 tot 96.00 uur
Zondag:
Jeugd«octëtedit open van 20.00 tot 22.00 uur

Dinsdag:
VoUeyfbaitraining in beide zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie klndercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Tralningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Wtotertraiiiiing zwem- en poloolub Vorden
'64 in Eefde ,tt Rflsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school oJl.v. mevr. Annelies Tflman.

In de week van 6-11 decemiber zal de jaarlijkse rondgang gehouden worden voor de
Kerstaktie van de plaatselijke Raad van
Kerken (in deze Raad zijn vertegenwoordigd de beide R.K. parochies in de Kranenburg en in Vorden, de Hervormde kerk en
de Gereformeerde kerk).
Vlak voor kerst zal namens genoemde Raad
van Kerken een Kerstgroet, een Kerst-attentie worden aangeboden aan zieken en
bejaarden (vanaf 80 jaar. En dat zfln er
- gelukkig! - zeer velen). Elk jaar weer
wordt dit biaonder op prjjs gesteld.
Door onze gave kan de Raad van Kerken
dit stuk werk blijven doen. Graag maken
we u attent op deze kollekte.

• boekhoudingen

Iedere donderdagavond bridgen zaai Bakker.

Maandag:
Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus vKn 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordla in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

KERST-AKTIE VAN RAAD VAN
KERKEN TE VORDEN-KRANENBURG

administratiekantoor
HUIZINGA

• bedrijfsadviezen

Onze plaatsigenoot H. Dimmendaal slaagde
op de RijiksliuchbvaaTtschool te Belde voor
beroepsvliieger.

KERKEN

BONDSCOACH VANIER
De bondscoach van de Kon. Ned. Roeibond
de heer Vanier hield vervolgens een inleiding over het werk en de middelen van een
coach-trainer en over de training van de
leden van de Roeibond maar dan op het
amateuristische vlak. Hij stelde duidelijk
dat de roeisport veel raakvlakken heeft
met de touwtreksport. De algehele lichamelijke geoefendheid, die tot hoog niveau
kan worden opgevoerd speelt een grote rol.
Spreker* dte onder meer ook de Noorse nationale roeiers had getraind, vertelde over

• belastingzaken

Geslaagd

NIEUWS
VAN DE

PROMOTIES
Drie kaderleden kwamen in aanmerking
voor een promotie. Trainer-coach van Eibergen Jan Groot Wassink werd vanwege
zijn grote verdiensten onder meer voor zrjn
vereniging, zijn correcte leiding en als cursusleider bevorderd van 3e naar 2e graads.
Ook de heer G. J. Buitenhuis uit Eerbeek
(EHTC) werd 2e graads, terwijl de heer J.
Kloosters uit Borculo (Heure), die al meer
dan tien jaar op verdienstelijke wijze zich
heeft ingezet voor Heure (als trainer) ook
2e graads werd. De dames van de gepromoveerden werden in de bloemen gezet.

klopt ons hart, wie de koek krijigt, wie de
gard
"
Aan deze dienst hlopen mee te werken:
Leden van de Jeugddienst-commissie, de
Jeugdkerk, Rudi van Straten (orgel) en
Arde Wullink (trompet). De voorganger
hoopt te zijn ds. J. C. Krajenibrink. Iedereen, jong en oud, is er reuze welkom! Er
is tijdens de dienst kinder-oppas in een
zaaltje van de Voorde. Deze zondag, 5 december, is er geen avond-dienst. De hele
gemeente wordt uitgenodigd voor de morgen-kerkdienst !

uw zaak . ,
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL 05752 1514

leveren wij

brandblusapparaten
(z.g. poederfokissers)
voor de prjjzaen vanaf

10 kg 126.- 12 kg 131.-

Onderlinge
Waarborgmij Vorden
Ajdreis: mevr. Te Paske,

Almenseweg 27 - Vorden - Tel. 05752-1597

WEEKENDAANBIEDING
STREEP KINDERPULLOVERS
maat II6 - I64
nu

12,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN
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