Donderdag 6 december 1979
41e jaargang nr. 39
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korresponden ten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

60 jaar getrouwd

Voor merkspeelgoed

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Verschijning Contact
Op verzoek maken wij nu reeds de verschijningsdata's bekend
voor de a.s. feestdagen. Op 20 december komt het Kerst- en
Nieuwjaarsnummer. Voor de editie Ruurlo en Vorden dient de
copy uiterlijk maandag 17 december in ons bezit te zijn. 3 Januari.
komt Contact weer uit, copy hiervoor uiterlijk 2 januari in ons
bezit, 's morgens vóór 10.00 uur.
Copy voor de editie Hengelo, moet uiterlijk 12 december
december in ons bezit zijn. Dit nummer verschijnt in de week van
19 december. Editie Hengelo komt in het nieuwe jaar weer uit op 8
januari waarvoor de copy op 2 januari 's morgens vóór 10.00 uur
in ons bezit moet zijn.
Wij zijn gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en l januari.
Alleen rouwdrukwerk wordt aangenomen in deze periode, wilt u
zich dan melden bij het woonhuis Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden.
Het echtpaar Berend Hendrik Lebbink (84) en Grada Johanna Lebbink-Versteege (81) aan de Nieuwenhuisweg l in Vorden
zijn op 5 december 60 jaar getrouwd. Beiden genieten een goede gezondheid. Hij is nog altijd geïnteresseerd in het 60 jaar
geleden begonnen bedrijf (boerderij). Terwijl zij nog dagelijks tal van huishoudelijke werkzaamheden verricht, met
handwerken als extra hobby. Het paar heeft 6 kinderen, 10 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. De receptie wordt
gehouden in zaal de Herberg.

Gezamenlijke bijeenkomst
KPO, Vrouwengroep Medler
en Linde-Vorden
In zaal Schoenaker werd uitgaande van de KPO af d. Kranenburg/ Vorden een ontwikkelingsavond gehouden, waarbij ook de dames-leden van de Vrouwenclub
Medler en de Hervormde Vrouwengroepen Linde en Vorden waren uitgenodigd.
KPO-presidente mevrouw A. Cuppers-Besselink sprak een welkomstwoord tot de
geheel bezette zaal. Zij deelde mee dat de jaarlijkse kerstavond van de KPO voor
eigen leden zal worden gehouden op 18 december aanstaande.

Door het Bureau Voorlichting Merkartikelen en Presentaties uit Nunspeet
werd hierna een origineel en afwisselend
programma gepresenteerd onder de titel
"Wie-wat-waren-kennis".
Door de
heer Tiemen en zijn assistente werden
allerlei tips, ideeën, recepten en andere
produkt-informaties op een speelse
manier naar voren gebracht. Aan de
hand van een boeiende dia-serie werd
een vermakelijke quiz gehouden,
waarbij vele gelukkigen een prijs in de

wacht sleepten. Tussen de bedrijven
door werd een hartige hap gepresenteerd en een verloting gehouden.
Mevrouw Cuppers dankte de inleider en
zijn assistente voor de leerzame en
boeiende avond en offreerde hen een
leuke attentie. Zij deelde mee dat op 29
april de cursus stoelenbekleding zal
starten onder leiding van mevrouw ter
Pelle-Pierik uit Hengevelde. Deze
cursus omvat vijf lessen.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
Gezinsdienst Kapel de Wildenborch.

De kerkdienst op a.s. zondagmorgen 9
december, de 2e Adventszondag, te
houden in de Kapel de Wildenborch zal
een
Gezinsdienst
zijn.
De
Wildenborchse scholieren hopen o.l.v.
de heer en mevrouw Kok aan deze
gezinsdienst mee te werken in liederen,
lezingen en gebeden. Voor deze dienst
worden
liturgieën gestencild en
uitgereikt. Het is echter altijd ook goed
het Liedboek voor de kerken mee te
nemen; dan hebben we immers ook de
melodie voor ons. En dat komt soms
goed van pas. Na de dienst is er voor

Gemeentenieuws

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
1. Raadsvergadering d.d. 11 december
1979
2. Sluiting secretarie op maandag 24 en
31 december 1979.
3. Gewestraad op 12 december 1979.
Openbare raadsvergadering
december 1979.

d.d. 11

Op dinsdag 11 december a.s. om 19.30
uur in het gemeentehuis de openbare
(begrotings-)
vergadering worden
gehouden. Op de agenda komen - naast
het vaststellen van de gemeentebegroting en begroting voor het
gemeentelijk grondbedrijf voor 1980 nog de volgende punten voor:
- verhoging tarief onroerendgoedbelastingen ingaande het belastingjaar
1980;
- schrijven d.d. 6 september 1979 van
de Stichting Dorpscentrum te Vorden n
inzake culturele voorstellingen;
- Wijziging Algemeen Ambtenarenreglement ten behoeve van instellen
regeling inzake vervroegd uittreden
gemeentepersoneel en vaststellen uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd uittreden;
- Verkoop bouwterrein aan de woningbouwvereniging "Thuis Best" voor de
bouw van 15 woningwetwoningen;
- Vaststellen Verordening op de heffing
van een belasting wegens het verstrek-

ken van sterke drank;
- Aankoop grond in bestemmingsplan
Brinkerhof 1973 nr. 2;
Sluiting secretarie op maandag 24 en 31
december a.s.

Het voorstel van het Kabinet om te
besluiten de maandagen 24 en 31
december 1979 in het kader van energiebesparing geen werkdagen te laten zijn
is door het college van B&W
overgenomen, hetgeen impliceert dat
het gemeentehuis op die dagen gesloten
zal zijn. Het bureau Burgelijke Stand
zal op 24 en 31 december geopend zijn
van 9.00 tot 9.30 uur.
Vergadering Gewestraad d.d. 12
december 1979:
B&W maken bekend
dat
ter
gemeentesecretarie (afd. 1) stukken ter
visie liggen die betrekking hebben op de
d.d. 12 december 1979 te houden
vergadering van de Gewestraad. Deze
vergadering zal worden gehouden in de
kantine van het Gemeentelijk Energie
en Waterleidingbedrijf (G.E.W.B.)
Zutphenseweg 51006 te Deventer en zal
om 20.00 uur aanvangen.
De volgende punten staan op de agenda:

- Voorziening in vacature Commissie
Onderwijs, Cultuur, Sport en Recreatie;
- Voorziening in vacature in de Sociaal
Economische Advies Commissie;
- Aangaan
rekening-courant
overeenkomst;
- Belegging liquide middelen;
- Aangaan kasgeldleningen;
- Maatregelen m.b.t. de sociaaleconomische
ontwikkelingen in
Midden-IJssel;
- Contactencentrum
Bedrij f slevenOnderwijs;
- Noord-Zuid-verbinding, aanvullend
onderzoek;
- Fractievergoedingen;
- Begroting voor het dienstjaar 1980.
II Districtsgezondheidsdienst
IJssel.

Midden-

Op dit moment kunnen wij het abonnementsgeld nog niet vaststellen omdat nog niet bekend is of de BTW berekend moet
worden, dit moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer,
dus nog even geduld.
plaatselijke kerken aangeboden: een
handreiking voor een nieuw gesprek
over de kern-bewapening en aan de
kerkeraden gevraagd hun reacties
bekend te maken. De Kerkeraad van de
Hervormde gemeente Vorden heeft
besloten een speciale gemeente-avond
over dit onderwerp te houden en wel op
dinsdagavond 15 januari 1980 in "de
Voorde", Kerkstraat 15. Aan enkele
gemeenteleden werd gevraagd het
geschrift van de Generale Synode in te
leiden op genoemde avond. Het kan
goed zijn deze datum te noteren in onze
Wijkavond op 17 december vervalt.
De geplande en ook reeds in het nieuwe agenda. Iedereen is er welkom.
Kerkblad van de Hervormde gemeente
te Vorden aangekondigde wijkavond in Kerstgroet Raad van Kerken.
een gedeelte van de wijk van Ouderling De Raad van Kerken te VordenGille op maandagavond 17 december Kranenburg houden in deze tijd een
ten huize van dhr. Evert ter Maten, inzameling voor de Kerstgroet aan
Zutphenseweg 92 kan niet doorgaan in zieken en hoogbejaarden uit alle
verband met de Kerstfeest-viering van gezindten in de gemeente Vorden. De
Adventsdienst
zal
de Hervormde Vrouwengroep in het gezamenlijke
dorp Vorden op genoemde avond. gehouden worden op zondagavond 16
Verschillende leden van deze Vrouwen- december in de Gereformeerde kerk aan
vereniging wonen in dat gedeeelte van de Zutphenseweg. Pastoor van de Werf
de wijk en willen uiteraard graag de hoopt in deze Adventsdienst voor te
Kerstfeestviering in "de Voorde" gaan, volgende week zondagavond, 3e
meemaken. Er wordt een nieuwe avond Adventszondag.
gezocht in de maand januari voor de nu
uitgestelde wijkavond. De betreffende
gezinnen zullen te zijner tijd genodigd
worden door ouderling Gille, het
BURGERLIJKE
Jebbink 59. Willen de Hervormde
STAND
gezinnen in dat deel van de genoemde
wijk dit bericht aan elkaar doorgeven?
Geboren: Cornelis Gerrit ten Pas.
Nieuwe
ambtsdragers
Hervormde Gehuwd: M. J. Brunsveld en M. H. Z.
gemeente.
Ruesink.
Via kanselafkondiging en ook in het
Kerkblad is aan de Hervormde
gemeente meegedeeld, dat de verkozen
gemeenteleden allen hun verkiezing
DIENSTREGELING APOTHEEK
hebben aangenomen. Als ouderlingen: Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
mevr. G. J. Maalderink-Onstein, Indien gesloten, voor spoedgevallen belNieuwstad 7; Mevrouw A. Siebelink- len aan de grote voordeur.
Bulstra, H. K. v. Gelreweg 30; L. Groot
Bramel, Wiersser broek weg 1; P. Koren,
Het Elshof 15; C. J. de Ruiter, Het WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Jebbink 51.
Als ouderling-kerkvoogd: J. Kettelerij, Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
het Hoge 37.
Als diaken: mevr. F. G. Wijnhoud- Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
Groot Roessink, Staringstraat l.
in het wijkgebouw.
iedereen gelegenheid om samc^^Tie te
drinken in het zaaltje naastBj kapel
en/of in de kapel zelf. Voor de
kinderen, voor de jeugd is er een frisdrankje. In de hal van de Kapel zullen
ook enige folders en spaarkartonnetjes
liggen voor de bekende NoM-actie:
Gast aan tafel. Iedereen, o^Bren en
jongeren zijn zeer welkom ni deze
gezinsdienst in de Adventstijd: a.s.
zondagmorgen 9 december in de Kapel
de Wildenborch.

De bevestiging in het ambt zal D.V.
plaats vinden in de kerkdienst op
zondagmorgen
6 januari 1980.
Aftredend zijn: Ouderlingen J. W.
Fokkink; B. Bekman; H. Sjouken; G.
Remmers; G. J. den Ambtman, jeugdouderling A. A. G. Oskamp, ouderlingkerkvoogd S. H. Aartsen en diaken M.
Kornegoor. Er is nog een vacature van
III Regionale Brandweersamenwerking jeugd-ouderling.

Belegging liquide middelen;
Aangaan kasgeldleningen;
Verzorging logopedie in Diepenveen;
Regelen Centraal Post Ambulancevervoer;
- Begroting voor het dienstjaar 1980
- Ie wijziging begroting 1980

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
yan afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

I. Gewestraad Midden-IJssel.

Midden-IJssel.

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

- Voorziening in vacature Commissie
voor Volksgezondheid, Milieuzaken,
Hulpverlening en Brandweer;

- Belegging liquide middelen;
- Aangaan kasgeldleningen;
- Begroting voor het dienstjaar 1980.

-

Gemeente-avond op dinsdag 15 januari.

De Synode van
Hervormde K*erk

POLITIE .
de Nederlandse
heeft aan de tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
9 december 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink, gezinsdienst m.m.v. de Wildenborchse school.
s

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 en 19 uur Ds. J. R. Zijlstra.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.
R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: voor en na iedere dienst in
de pastorie te Vorden.

•
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van 9.00-9.15 uur.
Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot
maandagmorgen
7.00 uur
Dr.
Wechgelaer. Komende week avond- en
nachtdienst ook Dr. Wechgelaer.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C. Burwinkel, Wehl, teol 08347-1571; J.
H. Hagedoorn, Lochem, tel. 057301483. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand december mevr.
Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen
tussen 8.00-9.00 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.
OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leids.ter bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220.
OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij^av.
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.
^
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MARKT
ZUTPHEN

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

VEENENDAAL

MARKTEN B.M.

• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse
groente en fruit
• Snijbloemen
en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer
• Keus uit alle
*""
merken voor
>
prettig lage
<
prijs
• Sterk in vers

Zeeppoedervoordeel!
1OMKBK.

PERSIL

Proef de
kwaliteit!
Superunie

^

KOFFER 2 KILO
geen 675
of 595

Gehakt h.o.h.

maar nu

ROODMERK
KOFFIE

250 gram vacuüm
gemalen of bonen,
geen 398
of 359

«U*

1000 gram

690

Fondueschotels

vanaf

Haas- of ribkarbonade fiQft
1000 gram

RIBBT HU

\J%J\J %

998 Ossestaart

Varkensrollade

500 gram

1000 gram

-

Maandag 10 december:

Hacheevlees of klapstuk

Nu nog
spotgoedkoop!
V/d Heuvel

Dinsdag 11 december:

of 1095

Woensdag 12 december:

Hips of
bovenbeen
500 gram

JONGE JENEVER
1 literfles
geen 1195

398 l

500 gram

maar

225

KATENSPEK

PAMPERS

Verse
worst cnc
1000 gram
U«JO

100 gram

Kalfsgehakt

%*

i

Rosbief

in oven gebraden, | | C
100 gram
100 gram
l l U

Peuterluiers

pak geen 598 of 549 maar nu

Dagluiers

ÏF

van 998 voor

Extra absorberend

van 875 voor

Nergens zo goedkoop!
Nutricia

GROENTE- EN VLEESAANBIEDINGEN GELDIG
T/M ZATERDAG

CHOCOMELK

REKLAMES GELDIG
VAN 6 DEC. T/M 12 DEC. 1979

Brie

'N KIND
PROEFT HET VERSCHIL.

PËCHTE VAN

fles 1 liter, geen 217 m33r

159

blik 125 gram
van 260 voor

Dagverse

Vanille vla

1981

Camembert

pure,
pak 1 liter

blik 125 gram
van 260 voor

[Band
MAROC KLEMENTINES
25 stuks

Pittah
hondevoer

Band

B\ueBand

Blue Band
Si£ margarine
pak 250 gram
geen 80 of 70 maar nu

A
•

II
cc
n *%
W

W

Lassie
:£!$:

jijijix:

Toverrijst

pak 400 gram 149, nu

XvX"

i on

blik453gram, van 595 voor

on
O5I
JQO

4«IO

•:gg

Breft Afwas

Aardbeien op sap

Halvamel

Zoute pinda's
|

zak 250 gram 233, nu

vXv

Julliënnesoep
2 pak 214, nu

i
-70
1 151

5 kilo Cox Orange halen 4 kilo betalen

Afternoon
theezakjes

nu slechts

EXTRA KWALITEIT CYCLAMEN
barstens vol knoppen

PRACHT KERSTSTER

Parein

Kaaskoekjes

ORQ
£U5f

oon

£O«J

met minimaal 5 schermen
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG:

pak van 165 voor

ZUURKOOL UIT HET VAT

Kilt Repen

500 gram

Sig pak 3 stuks van 225 voor

PUIKE KLEI AARDAPPELEN

Nibbit
Cocktail
grote zak 149, nu

170
119

5 kilo

Boter-amandel-

i
on
oon 1Vruchtenkransjes
200 gram, nu
1 OÏJ
tÜO

Honig

1 kilo

pak 20 stuks
geen 135 of 115 maar

De Hoorn

1 literblik 279, nu

:gg;

O3ü

1 literfles 269, nu
Calvé

Jonker Fris
:§:|:|:i

:$SÏ

Friesche Vlag

Koopmans Zelfrijzend

Hoy Ham

Pil C

grote flacon 600 gram,
van 279 voor

1 O 51

Bakmeel
pak 500 gram 120, nu
gg:

1

geen 1095
of 998 maar

HB^^^

EXPORT SPRUITEN

Va

Kransjes

pak 20Ogram
De Heer

Tijgerbrood
i cc
(gratis gesneden) 800 gram 1 UU igg Kerstbonbons

Bootz rum

„de luxe", pak 200 gram

vlv!;!

bruin,
fles 1150, nu

ii^Siiiiiï-iiii^ggi^ggg^^^?
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Kerstboom
É met
standaard
waterreservoirOQQ
geen 395 maar

VS OOK VOOR UW KERSTAAN (OPEN! Elektrische
Gotische
kaarsen
pak plm. 1 kilo

£%f «J

Kersttafelkleed

plastjc, 120x180 cm 1 >1Q
van 189 voor
l H5I

SSSSSSSSSSSSS^^

(16 stuks),
in 5 kleuren,
van 449 voor

Hummelkaars
13 cm hoog,
van 298 voor

QQQ
£.09

verlichting

16 kaarslampjes
+ 2 reserve,
f CQC
van 1895 voor
l ÜöÜ

Stompkaars
sneeuweffect,
plm. 120 branduren, 895,nu

495

995 BRAU BIER
doos 12 x 0,5 liter,

van 660
nu voor

Parade vieux
1 literfles 1375

Smirnoff
vodka

fles 1425, nu

1 99R

Mispelblom

1195 brandewijn i onc i
1 literfles

l £«JU M

Met grote vreugde en dank
aan God geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

zaterdag 8 december

JAN BOSMAN
en
JOKE LUIMES

Christine Joanne Albertine
CHRISTIANNE

trouwen op vrijdag 7 december a.s. om
13.00 uur in het gemeentehuis te Hengelo

H.B. Zweverink
J.B. ZweverinkMeerbeek
Gracia, Reiniera,
Stephan

Ons huwelijk zal kerkelijk ingezegend
worden door de weieerwaarde heer
ds. Kabel om 13.45 uur in de Hervormde
kerk.

Vorden, l december 1979
De hanekamp 19
Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan familie, buren en kennissen voor de felicitaties en kado's die ik mocht
ontvangen op mijn 80ste verjaardag.
Willem Bosch
7251 MZ Vorden, dec. 1979
Kostedeweg 10
DANK U
Aan iedereen die geholpen
heeft om onze jaarlijkse toneeluitvoering te laten slagen.
Het was geweldig.
TONEELVERENIGING
KRATO
Zaterdag 8 december
JAARLIJKSE OLIEBOLLENAKTIE
Muziekvereniging
CONCORDIA
Te koop: meisjesfiets ± 8
jaar; 2-deurs keukenhangkast
met massief eiken deurtjes.
Het Jebbink 39, tel. 1863
Te koop: mooie kerstbomen,
alle maten. Ze kunnen eventueel ook bezorgd worden.
J. Peppelman, Kerkhoflaan
3, Vorden
Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
uw tweewielerspecialist.
Ook voor uw reparaties
Zaterdag 8 december
JAARLIJKSE OLIEBOLLENAKTIE
Muziekvereniging
CONCORDIA

Wie heef onze bewaker gezien
(halve Doberman). Hoornenborg, telefoon 1303
Te koop: gesloten aanhangwagen 140x25x220 enkèl-as
bij Böhmer, Brinkerhof 79,
Vorden, telefoon 2269
Te koop: zeer goed onderhouden auto 2 CV 4 (eind 1973)
heeft pas 60.000 km-beurt gehad (remblokjes vernieuwd,
nieuwe uitlaat, nieuwe reserveband).
Vraagprijs ƒ 1500,—. Te bevragen Mispelkampdijk 36,
Vorden (na 18.00 uur) en in
het weekend tel. 2608

CONGORDIA
BETALING KONTRIBUTIE

Groene Kruis

Hengelo, december 1979
Toekomstig adres:
Oude Varsselseweg 6, 7255 MC Hengelo

U kunt vanaf heden uw kontributie voor
het jaar 1980 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
postgiro nr. 84 79 03 ten name van het
Groene Kruis te Vorden.

LEO BONGAARTS
en
DINY WENTINK

De kontributie bedraagt
f 35,— per Jaar.

gaan trouwen op woensdag 12 december
1979 om half 3 in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Wordt u na J maart een kwitantie aangeboden, dan
komt er f 2,— administratie- en inkassokosten bij en
betaalt u f37,—.

Gelegenheid tot feliciteren van 4 uur tot
half 6 in hotel „Concordia" te Hengelo.
Toekomstig adres:
Wilhelminalaan 11, 7251 EA Vorden

m
m

MUZIEKVERENIGING

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo.

ZATERDAG 15 DECEMBER ONTVANGEN WIJ

zondag 9 december

Rendezvous
Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

TAMME KONIJNEN
van 8-12 en 13-16 uur.

W. HILFERINK

NICO JANSSEN
en
ENGELIEN SPEIJERS

EIEREXPORT EN GROOTHANDEL
Batsdijk 5, Ruurlo, telefoon 05735-1319 b.g.g. 2079

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk waarvan de voltrekking d.v.
zal plaatsvinden op vrijdag 14 december
a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis
van Vorden.
De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 15.00 uur in de Gereformeerde kerk
van Vorden door de weieerwaarde heer
ds. J.R. Zijlstra.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot
18.00 uur in bar-bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

reisbureaus

Toekomstig adres: Brinkerhof 41, 7251 WX Vorden

Inplaats van kaarten

ALBERT UENK
en
hun 50-jarig huwelijksfeest.
Wij hopen dat ze voor elkaar en voor ons nog lang samen mogen zijn.
Annie en Chris
Wilma en Chris
Arjan, Arend

Met ingang van maandag 3 december a.s. is
onze sigarenzaak/ijssalon „Het Centrum"
opgeheven.

MEVR. A.C. BOERSMA-OLTHUIJS
J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 17383 EB Voorst
Tel. 05758-1334
Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Herscholing
Ldanslessen

r:HOUTMAN
door dansschool

Op 13 december vieren onze ouders, grootouders en
overgrootouders

OPHEFFING

Hierbij dank ik u allen voor het genoten vertrouwen.

Vorden, december 1979
Nieuwstad 47/Berend van Hackfortweg 23

HENTJE UENK-BRETVELD
Werk gevraagd voor hele dagen voor een meisje van 20
jaar, in Vorden of hengelo.
Postbus 72, Vorden

JAARLIJKSE
OLIEBOLLENAKTIE

voor verloofden
en gehuwden.

Naar aanleiding van het bovenstaande delen wij u mede dat
wij het volledige assortiment van sigarenzaak „het Centrum"
hebben overgenomen.
Wij hopen dat wij u als vanouds op vakkundige wijze van
dienst mogen zijn.
SIGARENMAGAZIJN

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

Goed dansen is kunst zo het nu behoort, laat u nu
herscholen in ballroom, latin en disco. Ook de oude
dansen komen terug.
Inschrijven kunt u elke zaterdag in december tot
1980 in het Dorpscentrum van 6.00 tot 10.00 uur
en elke woensdag van 7.00 tot 8.30 uur in zaal
Eykelkamp te Vorden Medler.

Gerjan en Janny
Hans, Cindy
Hetty, Margriet,
Ab, Petra
Albertine en Geert Jan
Thijs

safeloket
een bank-safe is
dubbel safe

Mocht u naar aanleiding van dit heugelijke feit hen
hiermee feliciteren, dan bent u welkom 's avonds
vanaf 19.30 uur in café-restaurant „de Boggelaar" te
Warnsveld.

organiseert a.s. zaterdag 8 december

Vorden, december 1979
Zutphenseweg 125

grootse disc-jockey
wedstrijd
Inschrijvingen zaterdagavond tot 9 uur.

Gevraagd: werkster voor l
ochtend per week.
Mevr. Hof „Klein Nuova",
Zutphenseweg 75, Vorden, telefoon 2014
Te koop: een bankstel. Telefoon 1201, Vorden
Wegens vertrek naar buitenland te koop: Datsun 120 A
b.j. 1978, km-stand 17.500
Prins Bernhardweg 28, Vorden, telefoon 05752-2673
Te koop: 2 x 40 Watt Grundig
versterker; 2 boxen elk 6 speakers, noten; 2 boxen, regelkastje voor quadrafonie; l
koptelefoon. Telefoon 057522738
Te koop: gaskachel Bocal. Na
18.00 uur telefoon 2068

A.B.T.B. - C.B.T.B. • C.M.V.L.

Tot ziens op zaterdag 8 december in de Jeugdsoos

afdeling Vorden

Voor de excursie op 18 december naar Lochem kunnen nog enkele personen
deelnemen.
Opgave zo spoedig mogelijk telefoon 6793

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld • Zutphen
Tel. 05750-13813

De besturen

Jongelui,
heeft ooit iets je werkelijk kunnen bevredigen?
Realiteit, bevrediging en echte vreugde vind je alleen
bij JEZUS CHRISTUS.
Bestudeer Zijn Boek samen met ons. Welkom op onze bijbelkring, iedere woensdag om 19.30 uur.
FAM. A. POSTMA, Ruurloseweg 6, Vorden

Bestel eens zo'n
heerlijk gekruide

Uw eigen privé-kluis binnen de beschermende bankkluis. Veiliger kunt u uw waardepapieren en
kostbaarheden niet bewaren.
Permanent tot uw beschikking voor een klein bedragje
per jaar. Eén van de vele mogelijkheden van uw eigen
Rabobank. En 't is nog dicht bij u in de buurt ook.
Vraag eens om inlichtingen.

ROLLADE
(rund of varkens)

gemaakt op de ouderwetse
manier door:
«1311

DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Rabobank
geld en goede raad

** *DEPVfflES *
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Waarschijnlijk toch
provinciale subsidie voor
kulturel voorstellingen
in het Dorpscentrum

wethouder bogchelman (VVD) om aan
een aantal voorwaarden te voldoen. "Ik
zou toch wel gaarne zien dat de gelden
ten goede komen aan bijvoorbeeld de
verbetering van de verkeerssituatie in
Vorden, de verbanning van het zware
verkeer uit de kom van het dorp,
eventueel de gelden te besteden aan de
bouw van een sportzaal of de verbouw
van de bestaande zal of bijvoorbeeld te
besteden aan de verfraaiing van het
centrum van het dorp in het kader van
het komplan.

Verbruiksvereniging "Zelhem", hebben
besloten per l januari 1980 een volledige
fusie aan te gaan. De naam blijft V.L.C.
"De Graafschap" B.A. met vestigingen
te Hengelo (G) - Linde - Ruurlo Vorden en Zelhem.

Het ligt in de bedoeling de produktie
van de z.g.n. buik-mengvoeders hoofdzakelijk in Ruurlo te doen plaatsvinden
en die van gezakte mengvoeders hoofd"Ik noem het een grote misser van het college dat wij als commissie
zakelijk in Zelhem. De nieuwe
combinatie omvat twee mengvoederinformaties via andere kanalen op tafel krijgen. Dit is uitermate triest".
produktiebedrijven
vijf Welkoop
Aldus reageerde dinsdagavond de heer A. J. Ploeger (P.v.d.A.) tijdens de
Ik ben erop tegen dat het college de buit winkels - drie levensmiddelenbedrijven
behandeling van een brief van de Stichting Dorpscentrum inzake een
twee
landbouwgaat binnehalen en voorlopig in een en
verzoek om 15.000 gulden subsidie beschikbaar te stellen voor het
mechanisatiebedrijven.
potje
douwt",
aldus
de
heer
van
organiseren van een aantal kulturele voorstellingen.
Tilburg. Zijn woorden werden onderstreept door de heren W. A. Kok (CDA) De totale omzet bedraagt 75 miljoen
In de raadscommissie voor sport, de plannen van de provincie om waar- en R. J. van Overbeeke (CDA). gulden per jaar en de gezamenlijke
kuituur, jeugd en algemene welzijns- schijnlijk toch te subsidiëren, zal Wethouder Bogchelman: "Wij zijn als mengvoederomzet is 120.000 ton pei
zaken kwam het voorstel van B&W ter proberen nog voor de behandeling van college eveneens voor gerichte belasting- jaar. De transactie heeft geen nadelige
sprake waarin het college voorstelt om de begroting in Vorden, een nieuw verhoging".
gevolgen voor de 36 personeelsleden.
niet meer dan tien mille beschikbaar te voorstel in te dienen. De heer B. van
Doel van de fusie is om door besparing
stellen voor de kulturele aktiviteiten in Tilburg (P.v.d.A.) vond dat men niet zo
op investering tot kostenverlaging te
het
dorpscentrum.
B&W zwaar moet tillen aan een gemeentelijke
komen en daardoor de leden/afnemers
argumenteerden onder andere dat subsidie van 15 mille. "Bij een flink deel
zo voordelig mogelijk van hun
kontinuering van de provinciale subsi- van de plaatselijke bevolking bestaat
benodigdheden te kunnen voorzien.
toch wel duidelijk de behoefte om in
dieregeling niet mogelijk is.
aanraking te komen met kulturele De boeken liggen een week ter inzage.
Dinsdagavond kwam het voorstel van voorstellingen". Ook de heer R. J. van Volwassen romans: Bird, M. J. De
B&W eerst aan de orde in de commissie Overbeeke (CDA) was ervan overtuigd erfenis van Aphrodite; Deighton, L.
financiën. Tijdens het "inspreken" dat in de begroting wel een gaatje voor Begrafenis in Berlijn; Myrivlis, S. De
god Pan
en andere verhalen; In de week van 10 tot 15 december wordt
betreurde de heer A. J. Zeevalkink, deze 15 mille is te vinden.
oosterbroek-Dutschun, A. Tussen de er weer gecollecteerd voor de jaarlijkse
voorzitter van de Stichting Dorpscentrum het, dat het college de kulturele Toen een uurtje later hetzelfde agenda- akkers bloeit de liefde; Schönthan, G. kerstactie van de Raad van Kerken te
Vorden en Kranenburg. De opbrengst
commissie van het dorpscentrum in een punt in de commissie sport en kuituur von. Het geslacht Pernwald.
van deze collecte is weer bestemd voor
nogal bedenkelijk daglicht heeft gesteld. aan de orde kwam en ook nu de heer
de kerstgroet, in de vorm van een fruit"Wij van onze kant preferen een goede Janssen met hetzelfde "bewijsmate- Volwassen studieboeken.
samenwerking", aldus de heer Zee- riaal" inzake de provinciale subsidie Bladergroen, W. J. Keuze uit het werk; bakje, aan alle hoogbejaarden en ernstig
valkink. Vervolgens kwam de heer H. kwam aandragen, werden ook hier de Veltman, W. F. De Vrije Scholen; zieke Vordenaren.
Janssen, voorzitter van de kulturele wenkbrouwen van de kommissieleden Delaney, J. De menstruatie; Vries Tj.
commissie van het dorpscentrum aan gefronsd. Naar aanleiding van de De. Het tekenen van perspectief;
het woord. Deze berekende in het kort opmerking van de heer Ploeger zei Marsman, H. Marsman voor de spiegel;
op welke wijze de kulturele commissie wethouder W. A. J. Lichtenberg (CDA) Brouwers, J. Kladboek
aan het bedrag van ƒ 15.000 is deze informatie eerst nu pas onder ogen
gekomen. Om een verantwoord te hebben gekregen. "Het is voor mij Jeugd leesboeken:
programma te brengen denkt deze net zo nieuw als voor u", zo stelde de Er gaat door alle landen; Ichikawa, S. De in de week van 12-18 november jl.
commissie aan een cabaretvoorstelling, wethouder. (Blijkbaar is er binnen het Nikkie en Sanne gaan naar de markt; gehouden lijstcollecte in de gemeente
Vorden heeft het niet onaanzienlijke
folkloristisch danstheater een drietal college van B&W toch enige kortsluiting Schouten, A. De hertesprong.
bedrag van ƒ 3.332,60 opgeleverd. Al
kindervoorstellingen
alsmede
een wanneer de ene wethouder zegt wel opd Jeugd studieboeken:
de hoogte te zijn en de andere weet van White, P. Mieke kan niet lopen; diegenen die hebben meegewerkt aan
voorstelling in Lochem en Zutphen.
niets!).
Lawson, J. Ballet voor beginners; het slagen van deze collecte worden
langs deze weg hartelijk dank gezegd.
De raadscommissie van financiën keek
Cramer, R. A. is een aapje.
wel even op toen de heer Janssen mededeelde dat in 1980 een evaluatie zal De heer A. J. Stoltenberg (P.v.d.A.)
plaatsvinden van de provinciale onderstreepte de woorden van de heer
regeling. Dit betekent dat de bestaande Janssen, want bok hij had dezelfde
provincie subsidieregeling aanslaat en informatie
gekregen.
Wethouder
dat deze regeling de eerste jaren waar- Lichtenberg nam vervolgens het Op de Grote Landelijke Tentoonstelling
schijnlijk zal worden gekontinueerd! voorstel terug en zal het maandagmor- van hoende^^dwerghoenders, sier en December
4L
Voor de heren W. A. Kok (CDA) en B. gen aanstaande opnieuw bij het college watervogels^^erduiven, konijnen en 22 Kerstconcert in de Hervoi
^8de kerk
oT^acU
van Tilburg (P.v.d.A.) aanleiding om op tafel leggen. "Ik zal advies van de cavia's, die gehouden werd in de
m.m.v. Chr. gemengde zangvereniwethouder H. A. Bogchelman (VVD) te kommissie zwaar ondersteunen bij het Markthal te Doetinchem, op 29-30
ging
Excelsior,
Vordens
verzoeken het voorstel mee terug te college", aldus de heer Lichtenberg. De november en l december jl. behaalden
Dameskoor, Vordens Mannenkoor.
commissie financiën meent dat het de leden van P.K.V. met hun dieren
nemen naar het college.
bedrag van 15 mille aan het dorps- onderstaande predikaten:
Wethouder
Bogchelman die zei centrum wel verantwoord is nu deze
Grote hoenders: G. J. Wassink,
inmiddels ook op de hoogte te zijn met nieuwe gegevens op tafel zijn gekomen.
Welsumer, rood-patrijs, hen jong 2x
ZG, 2xg. trio jong lx G.
H. J. Rietman: Leghorn, patrijs, hen
waren grotendeels door de Vordense oud lx ZG, lx G, haan jong lx ZG, lx
zakenlieden
beschikbaar
gesteld. G. Rhode Island Red, hen jong lx G.
Mevrouw G. Mullink dankte allen voor
hun belangstelling en de grote bijval die Dwerghoenders:
H. J. Rietman:
Welsumer-kriel, rood patrijs hen jong
Krato, de Kranenburgse Toneelvereni- het gezelschap ten deel viel.
lx G. Leghorn-kriel zwart haan jong, lx
ging, blijkt in de dorpsgemeenschap een
G. hen jong lx G. Wyandotte-kriel,
goede naam te hebben. Zaterdagavond
werd in zaal Schoenaker het jaarlijkse
columbia, haan jong lx ZG, lx G.
M. Klein Bramel: Wyandotte-kriel, Ratti - WWV 1-0.
toneelstuk gespeeld. Het was er zo
enorm druk dat men zelfs nog stoelen Zoals altijd is de Jeugdsoos in Vorden goud-blauw-gezoomd hen jong lx ZG, Ratti l af d. zondag is er in geslaagd om
bij moest slepen om iedereen een plaats nog steeds actief. Op woensdag 28 lx G. Sussex-kriel, roodporcelein hen de broodnodige puntjes nu in eigen
home te houden, de 1-0 zege op het
te geven. De heer H. Heuvelink sprak november werd onder grote belangstel- jong lx G.
Vordense jeugd een G. W. Tragter: Minorca-kriel, zwart, bezoekende WWV uit Deventer was min
namens het Krato-bestuur een woord ling van de
van welkom en was verrast over de grote informatieavond gehouden over het haan oud lx ZG, hen oud lx ZG, haan of meer een vervroegde Sinterklaassurprise. Het ging in de eerste helft
toeloop, die men nimmer tevoren had werk van de politie. In samenwerking jong lx ZG, hen jong lx ZG.
gehad. "Het zal voor speelsters en met opperwachtmeester Gabriël van de G. J. Wassink: Moderne Engelse vecht- bepaald niet van een leien dakje.
spelers een des te groter stimulans zijn Vordense politie werd deze avond krielen, berken, hen oud lx G, trio oud Daarvoor bleek de Deventer ploeg ook
nog wel iets in zijn mars te hebben.
om hun uiterste best te doen". Hij waarin gepraat werd over onderwerpen IxG.
Toch bleek de respectievelijke verdedistelde hierna de spelers(sters) aan het als agressie/mishandeling brommer
opvoeren etc. tot een groot succes. Sierduiven:
gingen het sterkst te zijn, bij Ratti waren
toneelminnende publiek voor.
Dankzij deze positieve konfrontatie met H. Doornink: Valkenet, zwart doffer de doelrijpe schoten van Koers en van
Krato kwam hierna voor het voetlicht de politie is er aan de kant van de oud 2x Zg, lx G, duif oud lx F, doffer Bommel net niet resoluut genoeg of
verkeerd gericht. Zo bleef de ruststand
met het blijspel in drie bedrijven, Vordense jeugd zeker meer begrip jong lx G.
onveranderd: 0-0.
geschreven door F. Drost en getiteld: ontstaan voor het werk van de politie.
"In het vrolijke Weerhaantje". Er Na deze inspanning hield de Jeugdsoos Konijnen: D. Klein Geltink: Vlaamse
speelden vier dames en vier heren mee. zich op l december bezig met wat Reus, konijnengrijs, voedster jong lx Na de thee werd Jan van Bommel door
G, Vlaamse Reus, wit voedster jong lx Tonny Overbeek vervangen en deze
In het spel waarin talrijke dwaze ontspanning.
invaller wist Ratti aan het enige en
situaties draaide alles om de hoofdG.
persoon de plm. 65-jarige Nico, een De Sint kwam weer op bezoek om zich L. G. Weevers: Vlaamse reus wit, ram winnende doelpunt te helpen. Hij
scoorde tien minuten voor het einde met
grappige oude man, die met het al dansend met zijn 2 zwarte pieten jong 2x ZG, voedster jong lx F, 2x Zg.
verstrijken van de jaren zijn streken nog onder de jeugd te begeven. Het cadeau H. J. Rietman: Witte Nieuw Zeelander, een afstandsschot in de rechter bovenniet was kwijtgeraakt. Deze figuur werd aan de Vordense jeugd, een beroeps- voedster oud lx ZG, lx G. Lotharinger hoek: 1-0. Ratti domineerde hierna
maar men zag geen kans het doel der
op sublieme wijze vertolkt door Harry kracht, had hij nog niet bij zich, maar klein, blauwgrijs, ram oud lx F.
Sueters, daar was de gehele zaal het na de Sint had goede hoop dat dit voor het H. van Heerde: Groot Zilver, licht gasten andermaal te vinden.
afloop over eens. Maar ook de ander se eind van het jaar geregeld zou zijn. Het zwart, ram jong lx F, 2x ZG, voedster
spelers: Liesje (dochter van Nico), Joost was voor de Sint gelukkig bewezen dat jong lx F, IxZG, lx G.
v.d. Berg een fabrikant en Ilona, de Jeugdsoos in Vorden nog steeds een G. Agelink: Wener wit, ram oud lx G. Vorden tevreden na gelijkspel in
Borculo.
hadden hun rollen zo goed ingestudeerd centrale rol vervulde.
voedster oud lx ZG.
dat zij zonder haperen het stuk
G. J. Wassink: Rode Nieuw Zeelander, Verschillende Vorden-spelers staken
speelden.
voedster oud lx G, voedster jong lx G.
zondagmiddag na afloop van het duel
Commissie financiën
Mej. Ankie van Heerde: Klein Zilver, tegen Reunie de hand op. Blij met het
Iedereen was vol lof, niet alleen over het akkoord met verhoging
licht konijnengrijs ram jong lx F, licht behaalde gelijkspel. En niet ten
spel, maar men betrok hierin ook
zwart ram jong lx G.
onrechte want na anderhalf uur voetbal
regisseur Harry Heuvelink, de souffleur onroerendgoedbelasting
kon Vorden inderdaad de meest
Henk Sessink, de dames van de grime: De raadscommissie voor financiën te
tevreden ploeg zijn. Weliswaar hadden
Roelvink en Polma. Het decor was Vorden heeft zich dinsdagavorjd onder
de Vordenaren in de eerste helft een
geschilderd door de heer H. Elsman, de meer bezig gehouden met een voorstel
licht veldoverwicht, de tweede helft was
aankleding van de firma Spiegelenberg van het kollege van B&W om de
duidelijk voor de thuisclub. Evenals
en de Welkoop Ruurlo, het geluid van onroerendgoedbelasting met 25 procent De buitengewone ledenvergaderingen vorige week in Hengelo tegen Pax waren
de fa. Wolsink. In de pauze werd een te verhogen. De gemeente Vorden krijgt van
de
Verenigde
Landbouw deze zondagmiddag in Borculo opnieuw
goedgeslaagde verloting gehouden ter daarmee een ton meer in kas. De heer B. Coöperaties "De Graafschap" B.A. te 1500 toeschouwers waar onder een
bestrijding van de onkosten. De prijzen van Tilburg (P.v.d.A.) bepleitte bij Ruurlo en de Coöp. Landbouw- en groot aantal uit Vorden. Qua wedstrijd

Aanwinsten
Bibliotheek

Collecte Kerstgroet

Opbrengst collecte
gehandicaptensport

P.K.V.

Succesvol toneel
van Krato

Voetbal

Jeugdsoos actief

Fusie Coöperaties

Bij Helmink B.V. aan de Zutphenseweg wordt momenteel koortsachtig gewerkt,
teneinde tijdig gereed te zijn met de verbouwing van het huidige pand. De officiële
opening vindt plaats op dinsdag 11 december (Zie advertentie in dit blad).
De plannen voor deze "drastische"
verbouwing werden anderhalf jaar
geleden gemaakt (het pand is met plm.
1500 m 2 uitgebreid, de
totale
oppervlakte bedraagt nu 3500 m 2 ). "De
vraag naar onze produkten werd steeds
groter. Ook breidde de klantenkring
zich meer en meer uit. We moesten dus
wel gaan verbouwen", zo vertelde
Helmink sr. Behalve de clientèle uit
Vorden heeft Helmink B.V. een
klantenkring in onder andere Zutphen,
Deventer, Apeldoorn opgebouwd.
Wat betreft de verbouw. Op de begane
grond was vroeger een "grote
doorloop". Thans zijn hier twee op zich
zelf staande winkels gevestigd. De
textielafdeling
is uitgebreid.
De
bestaande kollekties worden nu wat
"breder" gebracht. De afdeling
woningtextiel heeft thans ook een
overzichtelijker presentatie gekregen.
De meubelafdeling aan de linkerzijde in
het pand is ongewijzigd gebleven.
Nieuw is de entree naar de tapijtenhal.
Een grote kollektie kamerbreed tapijt is
uit voorraad leverbaar. Naast de tapijtafdeling is het magazijn waar onder
andere verschillende meubels zijn
pn T-Mmink heeft het de
had deze ontmoeting weinig met een
topduel te maken. Daarvoor werd te
krampachtig gespeeld en werden over en
weer vele foutieve passes afgegeven. In
de eerste helft kregen beide doelverdedigers weinig moeilijk werk op te
knappen. Twee spelers werden in deze
periode opgeschreven te weten Hans
Stokkink (Vorden) en Zeis (Reunie).
In de tweede helft kwam Vorden een
paar maal zeer goed weg. Eerst werd een
scherpe voorzet van Reunie linksbuiten
leusink op een haar na door twee
Borculoërs vlak voor het Vorden-doel
gemist, terwijl een inzet van deze zelfde
speler via de lat boven doelman Harms
het veld weer insprong. Een kwartier
voor tijd leek Reunie de strijd te
beslissen. Een zwakke terugspeelbal van
Theo Schotsman werd onderschept
door Eshuis. Inplaats van de bal te
koppen tikte Eshuis de bal met de hand
over de uitlopende Wim Harms heen
om vervolgens te scoren. De scheidsrechter ontging deze stommiteit van
Eshuis niet, zodat het doelpunt terecht
werd geannuleerd. De Vordense
voorhoede, in uitwedstrijden meestal
goed voor één of meerdere doelpunten
slaagde er tegen de agressieve Reuniachterhoede niet in een vuist te maken.
Eenmaal brak Heersink door. Ruim
voor het strafschopgebied van Reunie
werd hij echter onderuit gehaald zodat
ook dit kansje op niets uitliep. Een
Vordense zege zou gezien het spelbeeld
ook niet verdiend zijn geweest.
Uitslagen Sv. Ratti:
Afd. jeugd: Sv. Ratti BI - Sp. Lochem
B22-1.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - W. W. V. l 10; De Hovenn 8 - Sv. Ratti 2 1-6; Sv.
Ratti 3 - Erica 7 3-0; Be Quick 7 - Sv.
Ratti 4 7-0.
Afd. dames: Sv. Ratti l - Wilp l 0-0;
Wolfersveen l- Sv. Ratti 2 1-2.
Programma Sv. Ratti.
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Voorst 1;
Sv. Ratti 2 - Sp. Ambon 2; A.Z.S.V. 9 Sv. Ratti 3.
Afd. jeugd: Dierense boys Al - Sv.
Ratti Al; S.V.B.V. BI - Sv. Ratti BI;
Sv. Ratti B2 vrij.
Afd. zondag: Keyenborgse boys l - Sv.
Ratti 1; Sv. Ratti 2 vrij; Witkampers 8 Sv. Ratti 3; Sv. Ratti 4 - Erica '76 4.
Afd. dames: V. en L. l - Sv. Ratti 1; Sv.
Ratti 2 - Dierense Boys l.
Uitslagen v.v. Vorden:
Reunie l - Vorden l 0-0; Vorden 2 Ruurlo 2 1-3; Vorden 3 - Brummen 4 30; S.V.B.V. 2 - Vorden 4 1-1; Dierense
Boys 4 - Vorden 5 1-2; Eerbeekse Boys 4
- Vorden 6 4-2; Vorden 8 - S.C.S. 38-1.

clientèle wel gemakkelijk gemaakt. Men
kan namelijk met de lift naar "boven".
En met naar boven bedoelen we dan in
eerste instantie de etage waar een ruime
kollektie bankstellen staan opgesteld.
Blijkbaar heeft de internationale
meubelbeurs welke in september in
Utrecht werd gehouden Helmink B.V.
niet onberoerd gelaten. Een greep van
de daar geshowde bankstellen toont
Helmink in zijn zaak. Bijvoorbeeld een
uitgebreide kollektie massief eiken.
Verder bali-bruin (aanbouwwanden),
een notenhoek, greenen, manou,
lederen hoekcombinatie. Kortom te veel
om op te noemen.
Voorts vindt men hier diverse soorten
wandmeubelen. Een verdieping hoger
vindt men een 20 modellen slaapkamers,
waaronder
tienerkamers,
losse
ledikanten etc. Het pand heeft onder
architektuur van W. Bielderman een
fraai
aanzien
gekregen.
Hoofdaannemer
was
fa.
gebr.
Bargeman, loodgieter Willink, staalkonstruktie gebr. Barendsen, elektro fa.
Dekker, schilderwerk fa. Uiterweerd,
liftenbouw Jan Hamer uit Heerhugowaard.
Programma:
Vorden l - R.K.Z.V.C. 1; Neede 2 Vorden 2; Be Quick 4 - Vorden 3;
Vorden 4 - Varsseveld 4; Vorden 5 - De
Hoven 8; Vorden 6 - Be Quick 6; Sociï 4
- Vorden 7.

Paardensport
Naar aanleiding van de actie-foto in
Contact van 15 november, het
volgende, onze plaatsgenoot B. Wagenvoort (de man op de foto), behaalde een
12e prijs en dat is toch wel het
vermelden waard, als men bedenkt dat
hier de prominenten uit de hippische
sport aanwezig waren.

Touwtrekken
Najaarsvergadering TTV Vorden.
De
touwtrekvereniging
Vorden
ontplooit ook in het zogenaamde
"rustige" seizoen vele activiteiten. Dat
bleek tijdens de drukbezochte najaarsvergadering, die in het clubhuis op het
Medler werd gehouden. Voorzitter Jan
Knoef memoreerde eerst de goede
prestaties van de verschillende teams
tijdens het afgelopen seizoen. De TTV
Vorden werd met liefst twee jeugdteams
nationaal kampioen in de A- en Bklasse, terwijl ook het achttal uit de Dklasse van de 640 kg'ers de nationale
titel won. De secretaris kwam met een
keurig jaarverslag.
In de komende wintermaanden zullen
diverse ontspanningsavonden worden
gehouden, voor het schieten en de
andere spelen die beoefend kunnen
worden zullen de heren Neerlaar en
klein Brinke zich met de organisatie
belasten. Ook wordt er weer wekelijks
gevoetbald. H. J. Dijkman zal dit jaar
de training voor de jeugdspelers op zich
nemen, terwijl J. Knoef trainer blijft
van de senioren. Er is een nieuwe
bekerkast in de maak omdat de oude te
klein is geworden. De penningmeester
deed verslag omtrent het gehouden
bondstoernooi
dat de vereniging
organiseerde, er bleek een batig saldo.
In het zomerseizoen, dat in april begint,
zal men met een 560 kg. deelnemen. Ten
behoeve van de wintertraining zal een
nieuwe
trainingsladder
worden
gemaakt. Voorts zal binnenkort bij de
Boggelaar een kegelavond worden
gehouden, terwijl op 15 december de
traditionele boerenkoolavond op het
programma staat. In januari is de
jaarlijkse feestavond gepland en in
februari een dropping.

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren
Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden Tel. 05752-1844

HEROPENT

Op 11 december a.s. heropent Helmink de geheel verbouwde en uitgebreide meubelshowroom
Nu meer dan 3500 m2 meubelen in alle stijlen.

Komt dat zien op onB „OPEN HUIS" dagen,
woensdag 12 dec. tot 22.00 uur donderdag 13 dec. tot 22.00 uur
vrijdag 14 dec. tot 21.00 uur. zaterdag 15 dec. tot 17.00 uur.
Een kopje koffie sta^voor u klaar.

de „OPEN

HELMINKta MEUBELEN
Zutphenseweg 24 Vorden Tel. 05752 -1514

700 m 2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten,
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OPENINGSTIJDEN:
maandag
van 13.30-18.00 uur
dinsdag, woensdag, donderdag
van 9.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur

Adv\esprVjs89,

vrijdag
van 9.00-12.30 uur en van 13.30-20.00 uur doorlopend
zaterdag
van 9.00—16.00 uur
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HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

DISCOUNT CENTRUM - RUURLO
Als u voor de Kerst nog een nieuw tapijt of gordijnen wilt, moet u niet langer wachten. Wat prijzen betreft „verlichten" wij uw donkere dagen voor Kerstmis. Maar
dat is oud nieuws! Op in voorraad zijnd tapijt krijgt u bovendien 15% korting

als u zelf haalt en legt! oa's even mooi meegenomen!
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COUPONS TAPIJT wol en nylon: 1,40; 1,80; 1,90; 2,00; 2,50; 2,60; 3,50; 4,20 x 4,00 cm

20 - 50% korting

Decembermaand
onze jubileummaand
Doe uw voordeel met onze grandioze aanbiedingen

Prachtig zuiver scheerwollen tapijt

190,-

400 breed, GRATIS GELEGD per meter

87,-

30% wol, 70% acryl GRATIS GELEGD per meter

ng:
Aanbieding:

Prachtige
teddy- en
stretchcoard
ard
0
normaal 32,50
lodenstoffen gewatteerde
per meter
per meter jm £»
.- nu
ÏOf90
nu
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Te koop: Honda Civic de Luxe
b.j. 1976; Mercedes 200 D juli
1976, allebei zeer mooi. Telefoon 05753-1940
PAARDRIJDEN
Stoeterij
,,l)c Hessenkamp'
Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737

Te koop: konijnen Vlaamse
reuzen voedsters. Wit, grijs,
haaskleur, ijzergrauw en geel.
Kokhanen Columbia Buff.
goud bb. goud zw. koekoek
en goudporstelein.
D. Klein Geltink, Schuttestraat l, Vorden, telefoon
05752-1498

SUPERBENZINE
de laagste prijs
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

SO KWALITEIT KOPEN
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IS TOYOTA KOPEN
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GAS
flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks

volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km
TOYOTA Corona 2000 de Luxe
TOYOTA Cressida de Luxe
TOYOTA Corolla 1200E
TOYOTA Corolla 30 de Luxe
TOYOTA Starlet 5 Speed
OPEL KADETT City
FORD Taunus 1600 L Kombi
SIMCA Horizon GLS
FIAT 128
FORD 1600L
VW 1200 kever (2 x)
VW Golf
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd

gewatteerde stepstof
per meter
voor
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Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome
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H
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't Wapen

0

van 't Medler
Medler

-

Eiken mimiset 3-delig
een nuttig kado
JUBILEUMPRIJS .,

135,199,-

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

t
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1976
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METAALDRAAIERIJ

Door de voortdurende vraag naar ondergrondse tanks hebben wij in onze bitumering
plaats voor 2

VORDEN B.V.

BITUMEERDERS
Wij zijn een jong bedrijf en een toeleverancier voor alle verspanende bewerkingen.

Wij denken hierbij aan personen van ca. 30 jaar. Een speciale vooropleiding is niet
vereist.

In ons team is plaats voor een

De werkzaamheden worden in een open fabriekshal uitgevoerd met de modernste
hulpmiddelen.

o
>

Bennie wenting

draaier

0

bekend met nauwkeurig draaiwerk.

Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Joyota-Vialle

Nadere inlichtingen:
Martinus, toestel 19; Boesveld, toestel 15 of dagelijks aan het bedrijf.

0

>

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Aanmelden: Industrieweg 9, Vorden,
telefoon 05752-2617

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

In verband met de laatste werkzaamheden
voor de heropening, zijn wij a. s.

De mooiste kindermode
spotgoedkoop bij

zaterdag 8, maandag 10 en
dinsdag 11 december
voor de verkoop gesloten
A.s. dinsdag vindt de heropening plaats.
Graag nodigen wij u dinsdag 11 december
tussen 15.00 en 22.00 uur uit om onze verbouwing en belangrijke uitbreiding te
bezichtigen en het glas met ons
hierop te heffen.

BEL DAN
05735-1426
Specialisten met aandacht
voor u
AUTOBEDRIJF

TEGER

DOET

Woensdag 12 december begint de verkoop
om 8.30 uur.
Zie hiervoor onze openingsadvertentie.

VERKOPEN

DE
"VELBIjOEK"

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

Ruurlo, Stationsstraat 18

Te koop:
APPELS
goudreinetten ƒ 0,65
per kilo
Golden Delicious
ƒ 0,50 per kilo
Verder alle soorten en lengten

dé
nostalgiezaah

achterhoek

1450,-

Tel. 6634

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

ADVERTEREN

tuiten Dortinchemrn Ruurlo

Eiken wandmeubel
200 cm breed, massief front
JUBILEUMPRIJS ..

Voor meer aanbiedingen zie etalages en toonkamers

Oafé-Restaurant

>
H
0

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

van de

1690,-

Wollen nOppentapJjt zeer bekend merk
400 cm breed, gratis gelegd
JUBILEUMPRIJS .
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Te koop: kerstdennen 1-2 m.
A. Jansen, Langendijk l,
Baak, telefoon 357
Gezocht op korte termijn:
woonruimte. Telefoon 057352428

•

Koop nu: winddichte

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

0

Biedt zich aan: meisje met
winkelervaring in bakkerij, 20
jaar, voor hele dagen. Of in
de huishouding.
Vordenseweg 29, Hengelo (G)

Naar de wintersport?

TEL. 05735-1361

DORPSSTRAAT 29

Eiken bankstel met losse kussens
in een gezellige stof gestoffeerd
JUBILEUMPRIJS .

STOFFENBOETIEK"
Grote keuze in

1250,-

140 x 200 cm, met royale bovenbouw
JUBILEUMPRIJS ..

zeer mooi Berber tapijt o.a. voor slaapkamers
tt

Prachtig blank essen slaapkamer

VORDEN

HELMINK

ZUTPHENSEWEG

TEL. 05752-1514

SCHROOTJES
ƒ 10,— per m2

Alle soorten
BALKHOUT
B. WAENINK

Regelinkstraat 13, Hengelo G

Ruurlo

Kinderjacks
fantastische aanbieding, vanaf

................

29, 5O

Kindermanteltjes vanaf

59, 5O

JOPperS vanaf

37,5O

.......................

Nog enkele parka's nu

79,00

Kinderjurkjes vanaf

29, 5O

cordury pantalons vanaf

29,SO

PUllOVerS vanaf

7,SO

Sweaters vanaf ..................... 15,OO
Bekende merken o.a. Barbara Farber, Munter, Cocker,
Levi's, etc.

Woensdagmiddags open, vrijdags koopavond
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BPj ons in d'n Achterhoek
"A'j ow now nog ene keer zo vegooit schei ik t'r met uut. Is mien dat now
un kaarten". Hendrik Jan Meegens was un klein betjen hellug op zien
maot Willem Manders en um eerluk te wean had e daor ok wel un betjen
reajen too. Zoas gewoonluk op dinsdagaovund waar'n zee met zien vier'n
an 't kaarten bi'j Rabelink's boer, dat was al wel un jaor of vief eur vast'n
aovund. Altied met 't zelfde spel: Rabelink's boer zelf, zien zönne
Bearnd, Hendrik Jan Meegens en Willem Manders.
Venaovund wol 't eavenwel niks vlott'n. Keer op keer vegooien Willem
Manders zich. Dan vegat e troef te bedienen of hee gooien d'r un aos bi'j
at 'n net un kleintjen mos wean. Begriepeluk bi'j 't kruusjassen dat ow
maot de boek t'r dan van vol krig. Kalm maor an jonges, Willem hef de
kop bi'j de vrouwluu", prebeern boer Rabelink te sussen. En dat was ok
zo. Willem had van zien deerne, waor e zo'n half jaor met escharreld had,
te heurn ekregen dat e neet weer hoeven te komm'n. En hoewel zien
kammereuje um hadd'n ezeg dat e d'r better umme veleagen kon zitt'n as
met.veleagen had e de gedachten toch meer bi'j de deerne as bi'j 't
kaarten. "Laot grova dan met doen inplaatse van Willem". Willem von 't
heel bes, hee had de kop t'r toch neet meer nao staon. "Waor is grova
eigenluk"? vroog Rabelink. "Wet ik volle, hee is straks nao 't ett'n
wegegaon uut de kokken, waor hen wet ik ok neet maor 'k zal wel effen
kieken waor e zit". Vrouw Rabelink zett'n 't earpelschelmandjen van 't
schoot en ging hen zuuken. Nao un kleine tien menuten was zee d'r weer.
"Now he'k van mien leaven, grova is nargens te vinn'n, alles he'k af
ezoch, de deale, de schure, 't varkenshok en de slaopkamer maor nargens
gin grova"!
"He'j buuten e kekk'n"? "Met dit weer zeker, 't reagent jao dat 't gut en
soms is 't ok nog natte snee wat t'r volt, daor löp nog gin hond". Vrouw
Rabelink, un betjen oaverstuur, kek nog us in de assela. "I'j denk toch
zeker neet da'w um gecremeerd heb?", vroog Bearnd. Alle volk wat t'r
was ging now helpen zuuken. Alle huuke wodd'n nao ekekken maor niks
te vinn'n. ,,'k Kieke toch maor us effen buuten", zei Rabelink. En daor
had e al gauw meer geluk. Hee von grova onder de nötteboom op zied van
't huus. Zo nat as mes en blauw van de koldugheid zat e daor op de
banke.
"Wat maak i'j daor in 's hemelsname"? "Och 'k wolle nog effen van
mien olde plaetsken genieten, margen kan 't neet meer". Daor begon
Rabelink 't geval un betjen duudelukker te wodd'n. Vanmiddag an taofel
had e zeg dat e Jansen had evraogd um margen te komm'n den nötteboom
umme te zagen, 't Ding wodd'n zuutjesan zo groot dat de takke oaver 't
huus hen greuj'n en de nötten ratsen de jonges uut de buurte toch
allemaole vot. Grova had nog wel ezeg dat e 't jammer von umdat hee um
nog epot hadde maor daor had gin mense lett'n op edaon. Naodat Grova
in bedde was estopt met dreug goed an, was 't eerste wat Rabelink dei
Jansen opbell'n en zeggen dat e neet hoeven te komm'n. En dat was maor
goed ok want d'r wod al beume zat onneudug umme ezaagd, bi'j ons in
d'n Achterhoek.
H. Leestman.

Dammen
Voor de onderlinge damcompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: Senioren: Slütter - A. Graaskamp 2-0; Rossel - A. Wassink 0-2;
Hulshof - Wansink 1-1. Jeugd: J. Dijk R. Brummelman 0-2; E. Brummelman H. Dijk 0-2; A. Plijter - W. Rietman 20; J. Slütter - E. te Velthuis 2-0; G.
Brinkman - B. de Jonge 2-0; J. v.d.
Kamer - R. Bruinsma 0-2; H. v.d.
Kamer - F. Rouwenhorst 2-0; H.
Berenpas - B. Huetink 2-0; W. Hulshof
- J. Hoppen 2-0; B. Masselink - M.
Dekker 2-0; R. Mullink - M. Boerkamp

2-0; H. v. Langen - J. Kuin 2-0; P.
Besselink - R. Groot Roessink 2-0; R.
Slütter - E. Hengeveld 2-0; R. de Beus M. Dekker 2-0; M. Boerkamp - B.
Voortman 2-0; H. v. Langen - B.
Heutink 2-0; R. Lichtenberg
B.
Masselink 2-0; B. Voortman - R. Groot
Roessink 1-1; R. Mullink
R.
Lichtenberg 0-2; J. Kuin
M.
Boerkamp 0-2; R. de Beus - J. Kuin 0-2;
R. Groot Roesseink - R. Lichtenberg 02; M. Boerkamp - B. Nuesink 2-0; H.
v. Langen - W. Hulshof 0-2.
Het eerste tiental van DCV heeft de
competitiewedstrijd tegen ADC uit
Aalten met 13-7 gewonnen. De
onderlinge uitslagen waren: Harmsma Wentink 2-0; Grotenhuis - te Mebel 1-1;
Ruesink - Onnink 1-1; masselink Schouten 1-1; Wassink ter Heurne 2-0;
Graaskamp - Wevers 2-0; Krajenbrink Lankhof 1-1; Dimmendaal - Hakstege
0-2; Wesselink - Lankhof 1-1; v.d.
Schaaf - Onnink 2-0. Het derde team
van DCV won uit met 2-8 van Wehl. De

uitslagen waren: Damen - Wentink 1-1;
v. Montfort - Hoenink 1-1; Teunissen Lamers 0-2; Abbenhuis - Hoekman 0-2.
In de thuiswedstrijd tegen Denk & Zet II
uit Dinxperlo zou, indien werd
gewonnen, de kampioensvlag voor de
Vordenaren gehezen kunnen worden. In
het begin leek het erop want na een half
uur spelen stak jeugdspeler Henk
Hoekman de handen in de lucht en riep
"Daar zit een dam in". Het betekende
twee punten voor DCV. Lamers,
Esselink en Hoenink verloren echter,
terwijl Wentink remise speelde. D&Z
won dus met 3-7.

Oplossing slagzin St. Nicolaaskrant:

De Sint gaat niet verder lopen
omdat hij alles in Vorden
kan kopen

'Graafschaprijders'
Zondag 9 december organiseert de
Vordense auto en motorclub "De
Graafschaprijders"
haar jaarlijkse
Pannekoekenrit, welke rit is uitgezet
door de dames G. Wisselink, G.
Mennink, E. Regelink, B. Versteege en
H. Spee. De deelnemers rijden volgens
een eigen kort reglement en dienen
onderweg diverse vragen te beantwoorden. Inschrijving is bij 't Pantoffeltje. Na afloop worden daar ook de
pannekoeken geserveerd.

Onder de goede inzenders werden door de oud-politiekommandant de heer De Roode de volgende prijswinnaars uitgeloot.

1e prijs W. Eyerkamp, Hoetinkhof 87, Vorden
2e prijs G. J. Bruil, Sarinkdijk 5, Hengelo (G)
3e prijs B. van Dijk, Julianalaan 2, Vorden
f50,-

Zij ontvangen resp. f 100,—

f25,-

Volleybal
Dash klop lijstaanvoerder.
Het eerste damesteam van Dash heeft de
afgelopen zaterdag in de Vordense
Sportzaal
een bijzondere
goede
wedstrijd gespeeld. De lijstaanvoerder
in de 3e div. C Labyellov had de reis
naar Vorden ondernomen vanuit
Zevenaar. Hoewel de verschillende
Vordense dames mogelijk niet erg fris
waren van feestjes e.d. en drukke
werkzaamheden, kwam de ploeg
bijzonder ontspannen tussen de lijnen.
In de 30 minuten van de eerste set kwam
Labyellov als regel steeds vóór te staan,
maar even zo veel keren kwam Dash
terug. Heftoppen in het achterveld
bleek D:^^in één keer perfect te
beheersen^Er kwamen goede passes uit
zodat iedere keer weer aangevallen kon
worden. Op de juiste momenten werden
wissels
toegepast
en
time-outs
aangevraa^L

Oplossing kleurplaat
De kleurplaat in de Sint Nicolaaskrant werd door een kleine 400 kinderen ingeleverd.
Voor de jury, onder leiding van de heer J.J. van Dijk, Julianalaan een hele klus
om uit dit aantal de prijswinnaars te kiezen. Opvallend was het aantal kinderen
van 3 en 4 jaar dat al zulke mooie kleurplaten kunnen maken. Daar groeien nog
meesterschilders uit. Of was het het werk van de ouders?

l

PRIJSWINIWARS
tot en met 6 jaar:
1.
2.
3.
4.

Niek Kosse, Hertog Karel van Gelreweg 27, Vorden
Arjan Zweverink, Het Wiemelink 36, Vorden
Martine Len^fcnk, Het Wiemelink 3, Vorden
Evelien Olth^r Vogelzang 16, Wichmond

Op het beslissende moment kon Dash
uithalen naar 15-13. De tweede set gaf
tot en met 9 jaar:
ongeveer hetzelfde beeld aan het eind.
1. Renate Schuit, De Haar 20, Vorden
In de loop van deze set leek het
2. Marck Carmiggelt, Smidsstraat 15, Vorden
duidelijk, dat Dash zou verliezen. Bij
3. Wendy Klein Kranenbarg, L. Lochemseweg 31a, Almen
een achterstand van 3-10 leek het wel
4. Milka van Est, Nieuwstad 15, Vorden
gebeurd. Maar nu bleek juist de mentale
5. Marcel van Eerten, Brinkerhof 58, Vorden
kracht van Dash, dat volledig
6. Gerjan Rietman, Boshuisweg 8, Vierakker
terugkwam. De rustige manier van
coachen was mede van invloed.
10 tot en met 12 jaar:
Opslagen van Wilma Rietman en Tineke
Jansen hadden veel resultaat. In het
1 Gerthy Starink, Schapendijk 1, Hengelo (G)
achterveld verrichtten Tonny van Houte
2 Gerard Harmsen, Schimmeldijk 4, Vorden
en invalster Annie Reindsen goede
stops. Ook de aanvalsters waren goed
op dreef zodat deze set toch nog met 15De prijzen werden verdeeld in verhouding tot het aantal inzenders per leeftijds11 werd gepakt. Dit betekende een
groep. Prijzen kunnen vanaf a.s. vrijdag 7 december bij het sekretariaat (Wullink
mentale slag voor Labyellov. De 3e set
schoenhandel) worden afgehaald.
duurde evenals de 2e slechts 18
speelminuten. Het spel van Labyellov
bleek volledig doorzien en Dash had het
juiste antwoord. De set werd gewonnen
met 15-7 en de wedstrijd volkomen
verdiend met 3-0. De redelijk bezette Dash a - Bruvoc a 2-1; dames 3e kl. Ie klas Bruvoc 2 - Dash 2; jongens jun.
10 december Zutphen: jongens jun.
tribune stimuleerde de Vordense ploeg D.V.O. 3 - Dash 6 3-0; D.V.O. 4 - Dash Bruvoc - Dash; Vorden: jongens asp.
Dash - Epse; meisjes jun. Wilhelmina a mede tot goede prestaties.
50-3.
Dash b - Hansa d; meisjes jun. Dash - Dash; Dames 3e klas Hansa 6 - Dash 6;
Hansa a; meisjes aap. Dash c - Sp. Vorden: dames 3e kl. Dash 5
Overige uitslagen:
Programma:
Deventer c. Schalkhaar: meisjes «p. - Wilhelmina 7 ; heren Ie kl. Dash 2 - Vios
meisjes asp. B. Sp. Deventer - Dash b 3- 8 december Warnsveld: jongens asp. SVS b - Dash a; Diepenveen: meisjes 2.
0; jongens asp. b - Dash b - Hansa e 3-0; Wilhelmina a - Dash a; Eerbeek: heren asp. DSC - Dash b.

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

Na een lange voorbereiding en met persoonlijke inspanning
van velen, zijn wij thans zover dat wij
dinsdag 11 december 1979 onze geheel verbouwde zaak
voor interieurverzorging en mode kunnen

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Vergeet u niet zo'n heerlijke
koude schotel te bestellen?

HEROPENEN

huzarensalade
russische eieren
zalmsalade

Wij zouden het op prijs stellen u die dag tussen 15.00 en
22.00 uur te mogen begroeten en het glas met u te heffen.

A.IM.W.B.-bondsrestaurant

FAM.HELMINK
EN MEDEWERKERS
Zutphenseweg 24, Vorden

Kreatief centrum

,,Kerkepad"
Vorden, Dorpsstraat 8, tel. 05752-1921

„De Rotonde
Telefoon 1519, Vorden

ii

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Schoenreparatie!

Lopen en goed lopen
is nog niet hetzelfde

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Mt^KKINK

Zo'n paar heeft Wullink voor u, omdat ze daar alles
weten van schoenen en voeten.

„de Olde Meulle"

Nicuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301
KELDERS NIET WATERDICHT?
Geen probleem,
bel 05753-1940
Wie heeft donderdagmiddag
29 november bij vergissing
mijn Gazelle fiets meegenomen? Inlichtingen: Wiltink,
Het Hoge 20
VLOERCOATING P.U.
maakt garages, kelders
magazijnen stofvrij.

LAMMERS MEUBELEN

handelsonderneming
Telefoon 05753-1940
Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke I-dag-service
Dikke

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

r
i
i

De openbare
bibliotheek

OoA coor beter slijpen
WAPEN- EN SPORTHANDEL

artens
sleedt

in verband met interne verhuizing.

..Kerkepad

L:

Betaal niet teveel

Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 05752-1921

Tevens op de dagen 24 en 31 december

schoenen of
laarzen!

wegens vakantie gesloten van zaterdag 22 december tot en met
2 januari.

Wegens uitbreiding en nieuwbouw van onze werkplaats vragen wij:

Kom eerst eens kijken en passen bij

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Kleding schoon voor de
feestdagen?
Uiterlijk brengen tot
woensdag 19 dec. 12 uur

TRAPPENMAKERS
of timmerlieden die hiervoor opgeleid willen worden

TIMMERLIEDEN MEUBELMAKERS

KKINK

CHEMISCH REINIGEN

VAN TONGEREN

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

voor ouderen en voor jongeren

ROZUt

Raadhuisstraat 29, tegenover het gemeentehuis te
Hengelo (G). Nu ook telefonisch te bereiken onder
nr. 05753-2896

LV. DEUREN .TRAPPEN EN TIMMERFABRIEK

GARAGE KURZ
Industrieweg 6, Vorden, telefoon 1649

Voor verkoop nieuwe en gebruikte auto's en reparatie

Eigen merk sigaren

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

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks
17f5O
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Wij maken van oud
weer nieuw

Usbaan Vorden

- staalstralen
- lakken
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

kunnen worden afgehaald op
dinsdag 11 december 1979; woensdag 12 december 1979; donderdag 13
december 1979 tijdens kantooruren
bij de Amro bank.

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
f
Onderdelen dircki (everbaar
F»E \vlLD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P.,
tel.
05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214.

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.

ASSELT

Biedt aan enkele goede
occasions o.a.
SIMCA 1100 ES
HONDA Civic
PEUGEOT 504
PEUGEOT 504 Break diesel
AUSTIN Allegro
MORRIS Marina coupé
RENAULT 5L

Denkt u aan een winterbehandeling voor uw auto
Wij zijn ook Dinitrol anti-roest station

Ee*i feest _
aan je voeten.

VOORAL UW
f

7,50

Heeft een aanstaande vader
het moeilijk?

f 2,50
f 15, —
Het bestuur

1976
1977
' .1975
1974
1975
1975
.'1975

Auto's boven f 4.000,— Bovag-garantie

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Nadien worden de prijzen van de ledenkaarten met 100% verhoogd.
Ledenkaarten
voor eerste lid van het gezin
Voor meerdere leden uit één gezin
onder de 16 jaar
Gezinskaart

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

- moffelen

Ledenkaarten

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CESLOTEN

Mercuriusweg 12, 7202 BS Zutphen, telefoon 0575^^678/11874/13300

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

TAPIJTEN

Telefoon 1421

is gedurende de week van 10 tot 15
december

Berimex

Gratis aangeboden:
drijf mest.
Krijt, Delden.

Wullink

deelnemers voor de excursietocht Hoevelaken, a. s. dinsdagavond 11 december.
Vertrek half zeven vanaf het
Marktplein.

Degelijk vakwerk tegen de laagste prijs
bij

U kunt schoenen hebben waarin u aardig lopen kunt, maar
ook een paar waarin u echt goed kunt lopen.

Sigarenmagazijn

Herinnering

. als hij lief st met zijrr echtgenote t i i < l i < ;
Kennemer Kaarten Kollektie,

I; loost
/wart lak/matcali's
I-. 99,95

it kijken naai

clan is ; •

• :<k'i> Misst hicn kende u tin- |.)i,.u htiqi'
stijlvolle kollektie al via uw'
trouw of.
dankbetuigingskaarl Kortom m.uik het u

Wist u.
dat we gemiddeld 10 ton staal in voorraad hebben?
zwarte buis, gasbuis, gegalvaniseerde buis, vierkante buis, rechthoekige buis, assen plat en plaat enz.
MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (G), telefoon 05735-1399

Wapen- en Sporthandel

Martens
tleedi

Zutphenseweg

doehreffeiidl

•MJL

\
\

|

gemakkflijk *-n koni snel knki-n in cin> dikki- I x x - k f n
VI l|

Drukkerij
WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

Vorden
N i e u w s i i u l 14 Vorden
V

Iclclmm

Saba
d Radio, T. V., HiPi Craetz
U TO
eigen snelle technische dienst
vooraan in service - vooraan in techniek

Fa. Bredeveld

WEG NAAR LAREN 56 - zutphen - TELEFOON 05750-13813

