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Fazanten door
WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE
Naar aanleiding van vragen van de commissie voor onderzoek van de gemeentebegro-

Reparaties altfld aan huis,
binnen 24 uur.
AMe onderdelen uit eigen magazijn.

ting maken B. en W. van Vorden bekend dat tot op heden aan 94 landbouwers aanvraagformulieren om hulpverlening zijn verstrekt. Tot op heden zijn er door het college
17 aanvragen behandeld, waarvan er zeven zijn afgewezen. Aan de overigen wordt in

DE WILD

totaal ƒ 151.400,— aan leningen verstrekt en ƒ 23.850,— aan bedragen è fonds perdu.

Gezien het aantal aan/vragen waarover nog
gerapporteerd moet worden verwachten B.
en W. van Vorden dat met deze hulpverlening een bedrag van ruim l miljoen gulden zal zjjn gemoeid. Tien procent daarvan
büjjft voor rekening van de gemeente.
In de raad van Vonden is onlangs een voorstel aan de orde geweest met betrekking
itot de rtjwielvergoeding voor gemeenteweriklieden. Bij GS bestaan echter bedenkangen tegen de regeling in Vorden en zrj
verzoeken de rywielvergoeding als volgt te
henzien: 150 t.m, 300 kilometer (p. maand)
ƒ10,—; SOU tjm. 600 kon ƒ16,— en bfl 601
kan of meer ƒ 24,— per maand. Binnenkort
aal de raad een voorstel bereiken om de
rrjlwiel toelage dienovereenkomstig- aan te
.passen.
M verband met de opmerkingen van bovengenoemde commissie zullen B. en W. in
overleg met de PQEM de straatverlichting
in Vorden kritisch gaan bezien. Bij veranderingen langs rijkswegen zal met het rijk,
bfl gesubsidieerde wegen, met de subsidie gevende instantie overleg moeten worden
gepleegd.
De commissie vestigt namelijk de aandacht
op de vele natriumlarnpen op punten langs
de rijksweg waar geen of weinig bebouwing is en langs de Oostelijke rondweg
waar bovendien een goede verlichte parallelweg is.
Het 'ligt in de bedoeling van B. en W. het
sulbsidie aan de Vordense bad- en zweminrachting af te stemmen op het werkelijke
tekort van enig dienstjaar. Wanneer de administrateur van het awernlbad met de gevraagde gegevens op de proppen komt dan
zal de raad zo spoedig mogedjjlk een voorstel hieromtrent bereiken.
De comimissie vraagt zich namelgk af wat
de reden is dat de subsidieverlening aan de
awemlbadvereniging nog steeds bij wjjze van
voorschot geschiedt.

Grondverkoop aan de heren
Spithoven, Nijhof en Wiggers
In de raadsvergadering van dinsdag 14 decemlber zal opnieuw de grondverkoop aan de
heren Spithoven, Wiggers en Nfjhof ' aan
de orde komen.
In een vorige raadsvergadering sprak de
meerderheid van de Vordense raad zich uit
om ook aan de heren Spithoven en Nijhof
een perceel bouwgrond te verkopen. (De
heer Wiggers was wel een aanbieding gedaan voor de bouw van één enkele woning,
maar zoals bekend wilden de heren Wiggers en Nijhof samen bouwen).
B. en W. blijven van mening dat de heer
Njjhof aan het criterium, een sterke binding met het buurtschap de Kranenburg,
niet voldoet. Het college was en is nog
steeds van mening dat dit criterium niet
te ruim geïnterpreteerd dient te worden,
daar het in de nabije toekomst wellicht zeer
moeilijk zal blgken te zijn nieuwe bouwterreinen te creëeren, vooral gezien het beleid
van rflk en provincie ten aanzien van de

kleine kernen. Voorts leek en lijkt het college ook nu nog een fasering in gronduitgifte gewenst teneinde niet een te zware
wissel op de toekomst te trekken.
Nlu door de raad uitdrukkelijk is gesteld
dat ook de heren Spithoven en Nijhof in
aanmerking dienen te komen voor bouwgrond, zal de raad dinsdag 14 december
worden voorgesteld om aan de heer J. J.
Spithoven 770 mi2 gtnond te verkopen (koopsom ƒ33.750,—), aan de heren A. B. Th.
Nijhof en H. J. Wiggers ieder een perceel
van 290 mi2 (koopsom ƒ17.875,—).
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PLASTOMASSIEF
SPOUWMUURISOLATIE
Dealer:

RUWACO B.V.
Nijverheidsstraat Sa - RUUBLO
Telefoon 05735-1544

Sint Nicolaas
bezoekt scholen

Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

Daniëlle en Jan Bant Rossel, die enkele
maanden op de school zijn vanuit Nigeria
(hun ouders hebben vakantie) vertelden
leuk over hun land. De kleintjes konden
met het Engels goed overweg en gezamenlijk klonk het „Good morning, good afternoon en good evening".
Nadat nog verschillende versjes voor de
Sint waren gezongen strooiden de Pieten
allerhande snoep en lekkers. Ook de juf en
haar assistente Anitoinet werden met de
presentjes niet vergeten.
Hierna volgde een bezoek aan de leerlingen van de rjk. basisschool, waar het hoofd
de heer Bekiker en het onderwijzend personeel hen een hartelijk welkom toeriepen.
Ook hier werden diverse voordrachten gedaan en vermaakte de jeugd zich opperbesit.
's Middags trok Sint met zijn knecht naar
de Medlersehool, waar alle kinderen om
kwart over twee het hoge gezelschap toezongen. Hoofdonderwijzer de heer Hazekamp en de juf waren blij dat de Sint ook
het Medler niet vergeten was. De jeugd
zong, dichtte en declameerde naar hartelust terwijl ook liedjes op bLokffliuit en klarinet werden gespeeld. De jeugd van de
eersite tot en met derde klas en de toekomstige leerlingen kregen allen een mooi
cadeau.

i

St. Nicolaas heeft vrydag z\jn traditional
bezoek gebracht aan de leerlingen van
r.k. kleuter- annex basisschool op de Kranenburg en de o.l. basisschool Linde (M<
lerschool).

UITSCHIETER
VAN DE WEEK:
TINNEROY

PANTALONS
bruin en zwart

Vrijdagmorgen arriveerde de Goedheili]
man vergezeld van twee Zwarte Pieten bij
de Kranenlbiurgse kleiuterschool, waar vele
ouders en leidster mej. Wolbert hen opwachtten. De Sint wist van het bericht van
de opheffing van de Kranenlbiurgse kleuterschool; hg wilde deze laatste keer zeker
niet vooribij laten gaan. Nadat het lied van
Bolke de Beer was gezongen moesten de
kleuters een voor een bij de Sint komen
en kregen een mooi cadeau.

ALLEEN DEZE WEEK

35,00

Twee honden hebben een ware slachting
aangericht in het fazantenhok van jachtopziener Rotman in het Hackfort. De honden die men aantrof in de ren, hebben liefst
twaalf fazanten doodgebeten. De eigenaar
van een hond is onbekend, de andere hond
was van E. uit Wichmond tegen wie de
Vordense Rijkspolitie proces-verbaal opmaakte.
De Hackfontse jachtopziener heeft al eerder pech gehad met zijn fazanten, die hij in
een ren in het bos had zitten. Ruim dertig
fazanten werden begin november 's nachts
door Zutphense jongelui weggeroofd. Toen
de politie uit Zutphen de jongens aanhield
waren er al zeventien gestikt in de zak
waarin ze werden vervoerd. De twaalf fazanten, diet toen nog elders konden worden
opgespoord en aan Rotman werden teruggegeven, zfln nu door de honden gedood.

BURGERLIJKE.,

STAND

Ondertrouwd: G. J. Ligtenbarg en G. H.
W. J. Roelvink.
Gehuwd: G. Pas-tank en A. J. Klein Ikikink;
G. J. Onistenk en J. H. Klein Obbink.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
GEZINSDIENST IN DE
KAPEL, DE WILDENBORCH
A.s. zondagmorgen, 12 december, de derde
Adv4^^aondag, zal er in de Kapel in de
Wilx^Horch (aan de Kapelweg) een GEZI'1\T^^ENST gehouden worden; een kerkdieni oestemd voor het hele gezin, voor
jongeren en ouderen.
Aan deze kerkdienst hopen mee te werken
leerllMen van de Wïldenborchse school onder ^Bpg van de heer Werner. Het plan
is da^^ök enkele leerlingen van de Medlerschiool meewerken aan deze dienst.
De samenzang wordt op het orgel begeleid
door de heer Boer. Liturgieën worden gestencild.
De Kapel zal stemmig met groen en enkele kaarsen worden versierd voor deze gezinsdienst in de tijd van Advent en Kerst.
Iedereen is er hartelijk welkom!
KERSTAKTIE RAAD VAN KERKEN

Koerselman
cassettes

Deze week (6-11 decemlber) wordt een
rondgang gehouden voor de bekende jaarlijkse Kerstaktie van de plaatselijke Raad
van Kerken te Vorden-Kranenburg. Mede
door onze gaven kunnen zieken en hoogbejaarden een Kerstgroet en Kerst-attentie
ontvangen. Graag wijzen we u op deze kollekte.
KERSTZANG VORDENSE KOREN

Z I L V E R W I T • B K L • T A AC

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

Evenals in voorbije jaren zullen ook dit
jaar drie Vordense koren een Kerstzang
zingen in de Hervormde dorpskerk te Vorden. En wel: Het Vordens Dameskoor, de
Ohr. Gemengde Zangvereniging Excelsior
en Het Vordens Mannenkoor.
De datum is: zaterdagavond 18 decemlber.
Koorzang, samenzang, declamatie, orgelspel. Vroegtijdig willen we u op deze bizondere Kerstzang nodigend attenderen.

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

Onderwerpen:
1. Beplanting bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. 1.
2. Agenda raadsvergadering van 14 december 1976.
Ad 1.
Beplanting bestemmingsplan Brinkerhof
1973, nr. l
Over de beplanting van het bestemmingsplan Brinkerhof l is op 27 september j.l.
een bespreking gehouden met geïnteresseerde bewoners waarbij ook nog andere
wensen naar voren zjjn gekomen.
Mede op grond van nader beraad is nu tot
het volgende besloten:

a. Beplanting
Langs het westelijk deel van de asfaltweg
Hullen ter weerszijden goudiepen worden
geplaatst op verzoek van aanwonenden.
Verder zullen in het plan geen bomen in
voortuinen geplaatst worden daar hiervoor
te weinig positieve reakities van bewoners
zjjn ontvangen. Indien per woningblok alsnog onderling overeenstemming over bepQanting en soort bomen zou worden bereikt, kan een verzoek tot het plaatsen van
bomen ter beoordeling worden ingezonden.
b. Parkeren
Het parkeren langs de asfaltweg wordt nog
niet zo hinderlijk geacht dat nu reeds een
parkeerverbod nodig geacht wordt.
Het aanleggen van een parkeerhaven nabij de Berend van Hackforttweg achten wij
-thans evenmin nog noodzakelijk. Wel doen
wij een beroep op bewoners van de wijk

vooral te parkeren in de beschikbare parkeervakken ook al zijn die iets verder van
de woning gelegen en ook bezoekers op die
paPkeermogelijkheid te wijzen. Dit zal het
gevaar voor spelende kinderen verminderen en tevens ruimte laten voor noodzakelijk vervoer ten behoeve van zieken, gladheidslbestrijding, vuilnis ophalen enz.
Ook verzoeken wij niet te parkeren op of
langs Het Hoge. Deze weg is meer bedoeld
voor het doorgaande verkeer. Autoverkeer
van en voor bewoners van de woonwijk
dient in de wijk te worden geregeld.
Bij herhaalde kontrole is van parkeerproblemen achter de woningen langs de Rond-,
weg niet geSbleken, zodat ook daar voorlopig geen parkeerverbod zal worden ingesteld.
Zoals uit het vorenstaande reeds naar voren komt zgn wij in het algemeen geen
voorstander van beperkende verkeerabepaIngen, tenzij de noodzaak daarvan duidelijk is aangetoond.
c.

Speel straat

De noodzaak van een inrichting als speelstraat van het noord-zuid-Minkerwegje
achten wij nog niet aanwezig.
Op het nog beschikbare bouwterrein is
thans nog tgdelijk speelgelegenheid in ruime mate aanwezig, terwijl op verzoek ook
(voorlopig) in Brinkerhof H, ten noorden
van de houtwal, hiervoor terreintjes door
gemeentewerken kunnen worden aangewezen. Indien bij het herstraten van de weg
een andere bestratingsvorm door aanwonenden gewenst zou worden geacht, zou
daartoe een gezamenlijk verzoek kunnen

worden ingediend, liefst met ideeën met betrekking tolt de uiitvoering.
Daarbij dient er wel mee te worden gerekend dat het wegje als ,ontsnappingsroute'
is geprojekteerd en voor doorrijdend autoverkeer toegankelijk moet blijven.
d. Pad langs de Rondweg
Dit pad is onderdeel van het bestemmingsplan en gunstig voor rondlopende wandelaars. De hinder van aanwonenden weegt
daar naar onze mening niet tegenop, zodat
het pad gehandhaafd blijft.
e. Verlichting
De verlichting is aangebracht volgens het
opgemaakte verlichtingsplan geplaatst en
naar aanleiding van geplaatste opmerkingen 'aangepast.
Ad 2.
Agenda raadsvergadering 14 december a.s.
(begrotingsvergadering)
— vaststelling gemeentebegroting en begroting gemeentelijk grondibedrtjf voor

1977;
— vaststelling bedrag per leerling als bedoeld in artikel 55bis van de Lager-onderwjjiswet 1920 voor het jaar 1977;
— vaststelling bedrag per leerling voor administratiekosten ingevolge artikel 101,
lid 8 van de Lager-onderwijswet 1920
voor het jaar 1977;
— verkoop van een drietal bouwpercelen
in het bestemmingsplan Kranenburg '71
voor de bouw van één enkele en één
dubbele woning door partikulieren.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Frans Schoenaker
tafeltenniskampioen
De 27-jarige Frans Schoenaker, Ruurlose.
weg 41 te Vorden is tafeltennlskampioen
geworden van Jong Gelre ring de Berkelstreek. Hij behaalde deze titel tijdens de
finalewedstrijden van het tafeltennistoernooi dat door de sportcommissie van Jong
Gelre ring Berkelstreek werd georganiseerd
in 't Kruispunt te Laren.
Op deze finales kwamen de eerste twee geplaatsten van de vier voorronden tegen elkaar uit. Hieraan werd de titelverdediger
van het vorig toernooi dat in het voorjaar
werd gespeeld, te weten Henk Nijkamp uit
Laren, toegevoegd. Deze lukte het niet om
weer eerste te worden.
Frans Schoenaker, die in dienst is bij de
IMZ te Zutphen en veel ervaring op heeft
gedaan tijdens de bedrijfstafeltennistoernooien te Zutphen, was de grote favoriet;
hij won met veel overmacht alle wedstrjjden. Om de tweede en derde plaats moest
een beslissingswedstrijd worden gespeeld
tussen titelverdediger Henk Ngkamp en
Gerrit Bggink uit Laren. Eggink wist Nrjkamp te verslaan en werd dus tweede; 3.
Henk Nijkamp; 4. Peter Harmisen, Warnsveld en 5. Bertus Stegeman, Laren.
Frans Schoenaker ontving de fraaie wisselcup die hij volgend jaar zal moeten verdedigen.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 12 december (3e Advents-zondag):
10.00 uur ds. J. Veenendaal
KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 12 decemlber: 10.00 uur ds. J. C.
Krajenbrink. Gezinsdienst m.m.v. jeugd uit
de Wildenlborch en Medler /Linde
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 12 december: 10.00 uur Zendingsdienst, de heer P. Noordam, Soest (medewerker zendingscentrum); 19.00 uur ds. G.
O. N. Veenhuizen van Zutphen
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche) ; woensdagavond 19.30 uur
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrjjdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogeiyk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
brj de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEEKENiJ-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur dr. J. Wegchelaer, tel. 1566
De daarop volgende week:
'a Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. 1JH6
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wrjkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wfjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-d3.30 uur in het wrjkgeb.
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 apotheékdeur bellen met bellen uitsluitend spoedrecepten
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 buiten kantooruren. Brj
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Erjerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Haasink) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; brj geen gehoor 05750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en vrrjdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrtjdag van 9-9.30 uur in de konsistorlekiamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2120
Voor het maken van afspraken Is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 00753-2345
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 bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 0575020934. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel GeJderland 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-J.7.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleeshalf uurtj e
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

Kijk
en vergelijk
wat een

VLEESRIBJES

GROENT

EN FRUIT

SINAASAPPELEN
Donderdag, vrijdag en zaterdag

Donderdag - vrijdag - zaterdag

Magere VARKENS-

BLANKE

LAPPEN

WITLOF

500 gram 528 - Heel kg

500 gram

BBBBB

PANEERMEEL
2 pakjs van 158 voor

Magere VARKENS-

ROLLADE
500 gram 548 - Heel kg

VAN DOORN SUIKER-

HB9

KRANSJES
per pak

VARKENS-

Panklare

Witte kool

POULET

500 gram

300 gram
HERO

mm

ERWTENSOEP

HIPS of

literblik, extra gev. v. 245 v.

DIEPVRIES GEBAK

Bovenbeen

Slagroomstam

500 gram

van 385 voor
]|
FIJNE VLEESWAREN

Boterhamworst
200 gram

Tongeworst
100 gram

UIT ONZE FRISDRANKEN HOEK

•JRAUBIER
floos

è 12 euroflessen

TOMPOUCEN
doos 5 stuks
van 265 voor

P
\é

A en O Vruchtenlimonade -

UP of COLA

KOOP ZE NU!

per fles

KAARSEN

GROLSCHBIER

1250

div. kleuren, doos è 12 stuks

Achterham

krat è 20 beugelf lessen

gegrilde 100 gram

APPELSAP

Diverse kleuren

of JUS D'ORANGE
3 flessen .

Stompkaarsen

Hele

•BBBBHBB

nu slechts

WINTERKOST !
DELTA VRUCHTEN-

YOGHURT
Perzik y2 liter van 103 voor

BHHH
DELTA VOLLE

DAGMELK
liter minimumprijs .

OMO

Spliterwten

ZEEPPOEDER

500 gram van 119 voor

draagkarton van 795 voor

HB

HBHBBH

CALVE

Plastic zak

SLAOLIE

DUO BONT

per fles van 324 voor

2 kg, van 705 voor ..

BHH
BLUE BAND

A*O,meer
danalleentnaar
voordelig

Margarine
GILDA MINTINA of

250 gram van 69 voor

Dropmintina
pak è 3 rol van 120 voor

•ra
SIEBRAND

ADVOKAAT
Alleen bij ons

Uit onze kaasboetiek
Vers van het mes
JONG BELEGEN KAAS
500 gram
RAMBOL met noot
100 gram van 216 voor
BOURSIN
van 175 voor .

399
174
137

Albers - Vorden

Geboren:
Daniël Albertus
WUlem Oortgiesen

& "^

(Daniël)

UIT ONZE SLIJTERIJ

JENEVER

BERT DdMMENDAAL
en

WILMA DENKERS

Sc hildwolde (Gr.),
30 november 1976
Hoofdweg 127

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
vrijdag 17 december 1976 om 13.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Met grote vreugde en dank
aan God, geven wij u kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden door de weieerwaarde heer da. J. Veenemdaal te Vonden.

STEPHAN HARMANUS
(STEPHAN)

december 1976
Vorden, Onsteinaeweg 21
Vorden, Het Wdemelinlk 78

H. B. Zfweverink
J. B. ZweverinkMeenbeek
iGracia
QEledniera

Receptie van 16.30-d8.00 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10, Vorden.
Toekomstig adres:
Nieuwisitad 18A, Vonden

Vorden, 4 december 1976
de Hanekamp 19
Wij zijn dankbaar en blij
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje
MABTINE MARIA

Roepnaam
MARTINE

POLLEN KERSENBRANDEWIJN van 12,95 v.
AMANDA NOTENWIJN
van 5,95 voor

995
395

A. Hartman
T. HantmanAnkersmit
Robby, Jet, Chiista
Vorden, 7 december 1976
Wiildemborchiseweg 4

AFWEZIG
N. J. Edens
Tandarts
vrydag 10 december

795

WHITE POODLE
WHISKY per fles
BOOMSMA BEERENBURGER stenen kruik

1195

JOSEPH GUY
COGNAC fijne Franse

1595
925

BELLAC VIEUX
67 cl

MISPELBLOM
BOERENJONGENS

595

UNDERBERG
flacon van 120 voor

98

Maandag 13 december:

Fijne verse worst
500 gram

Hips of bovenbeen
500 gram

Vatverse zuurkool
500 gram

Mandarijnen
zonder pit, per net

298
248
59
189

Dinsdag 14 december:

Magere spéklappen
500 gram

Hamburgers
4 halen .

3 BETALEN

Panklare worteltjes
500 gram

Stoofperen
per kilo

68
98

Woensdag 15 december:

Gehakt half om half
500 gram, zakje kruiden gratis

Slavinken
3 stuks

Panklare Rode kool
500 gram

Cox Orange
VA kilo .

CO
W

FJRBNS LOTTERMAN

en
GOZ1EN LENSELINK

gaan D.V. trouwen op 17 december 1976
om 15.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.
Het huweljjk zal worden ingezegend om
15.30 uur in de Gereformeerde Kerk te
Vorden door ds. J. B. Kuhlemeder,
predikant te Vorden.
Receptie van 17.00 tot 18.00 uur in
„'t Wapen van Medler", Ruunloseweg 114.,
Vorden.
„De Wapper'
Oude Zutphenseweg '2
Vonden

Zaterdag 11 december a.s.

klaverjaswedstrijden

Spoedgevallen: tandarts
W. F. Hiaccou, tel. 1908.
10 december KLAVERJASSEN in de kantine v.v.
Vorden, aanvang 20.00 uur.
Fe koop: l%-jarige Sihetl.
pony met papier en Welhs
^onyveulen. R. Groot Nuelend, Dindesewieg l, telef.
2475.
Te koop: mooie kerstbomen, alle maten.
p
eppeliman, Kerkhoflaan 3,
Vorden.
Te koop: z.g.o.h. bromfiets,
merk Flandria sportt, met
voettversnelling en 2 nieuwe
helmen, maat 60-58.
ïloetjes, De Steege l,

Na een moedig1 gedragen lijden overleed toch nog
onverwacht onze lieve vader opa
GRADUS HERMANUS DONDERWINKEL
weduwnaar van Aaltje Klein Brinke
op de leefitijd van 74 jaar.

Gezang 178 vers 7.

Zutphen: Johan Donderwinkel
Henny DondenwinkelMatser
Rini
Vorden: Henmden OplaatDonderwinkel
Jan Oplaat
Gerrilt, Alles en Rob
Deventer: Jo SleumerDonderwinkel
4fc rim Sleumer
indra en Wïlfred
^f

:emiber KLAVERSEN in de kantine v.v.
, aanvang 20.00 uur.
TENTIE !
Jëstel vroegtijdig uw kerstkalkoen, Mp, haantjes, tam
konijn, kalkoen- of kuikenrollade. Verder alle
soorten wild. Het vanouds
bekende adres:
Poeliersbedrijf W. Rossel,
Telefoon 1283.
Te koop: jonig hondje, 10
weken, bast. Collie, reu, zeer
lief voor kinderen en plan.
8OO rode Mulderspannen.
H. J. Memelink, Geesdnkwieg 9, Warnstvelid, telefoon
05751 -4121.
Meisje 17 jaar zoekt kan_
toorwerkzaamih'eden in Vorden. Brieven onder no.
40—l aan het bur. van dit
blad.

Vorden, 3 december ly/6
De Wehme
Oondoleantie-adres:
De begrafenis heeft i

aat 11, Vorden
.els plaatsigehad.

Te huur of te koop gevraagd:

l ,5 - 2 ha landbouwgrond

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
Kunstgeblttenreparatie

Drogisterij
TEN KATE
Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Verder vele
Aanvang 20.0-0 uur - Inleggeld ƒ 5, —

Mijn naam was:

BOB
afkorting van Buunk.Otten-Buunk
De grote hond is gewonnen door
Ansje Wassink, Den Bram©!
Tevens voor zeer goedkope

KERSTARTIKELEN
en weer een leuke surprise.
Ook andere artikelen laag geprijsd!!

FA BUOTBUVO

C. Lakerveld

IJsvereniging
„Vorden"
vjm. van 10.00^12.00 uur in de
kantine bij de ijsbaan.

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

ELEKTRISCH
KOFFIEZETAPPARAAT

De Bongerd 28 - Vorden - Telefoon 2170

ATTENTIE !

Aardappelen te koop; ook
voor de wintervoorraad.
ï-root^Roessink, Toverstraat 18, Baak.

HOOFDPRIJS:

tjbjv. volkstaiinencomplex.
Onmiddellijke omgeving dorp.

Leden en nieuwe leden kunnen de
ijshaankaanten afhalen op

Te koop: gashaard. Ruurloseweg 125, tel. 05752-6895

De Boggelaar

Het adres: Dorpsstraat 16

10 december KLAVERJASSEN in de kantine v.v.
Vorden, aanvang 20.00 uur.
Wij ontvangen a.s. vrijdag
10 december en dinsdag 14
december 's avonds van
8-10 uur tamme konijnen.
Hoge prijzen.
Poeliersbedryf W. Rossel,
Telefoon 1283.

bij café

zaterdag 11 december a.s.

Na 11 december worden de kaarten
met 50% verhoogd.
Gegadigden voor de kantine voor het verkopen
van koMe e.a. versnaperingen op de ijsbaan, kun_
nien zach melden bij de secretaris J. F. Geerken,
Vogelboslje 8.
(Het Bestuur

Ned. Bond van
UITNODIGING
KERSTFEEST
Wij nodigen alle bejaarden in de gemeente Vorden uit, om samen met
ons het kerstfeest te vieren op
woensdag 15 december, 's middags
2 uur in zaal Smit.
Opvoering van het kersitspel
„VROUWEN IN DE NACHT"
Ajvondprogramma voor eigen leden,
oja. kerstspel en zang van de Gebrs.
Eyikelkamp. Aanvang 19.45 uur.
Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, dan ddit graag1 voor zaterdag doorgeven aan
mej. Meinen, Julianalaan l, telefoon 1641.

WILSON

G^LENNY
Stijl
De puur natuurlijke souplesse vaa
scheerwol, vertaald in stijlvolle pakken.
Wilson & Glenny slaagt erin,
nonchalance en elegance onnavolgbaar
te verenigen in één kostuum.
eksklusief bij herenkledingspecialisteu

textiel en mode

/choolclermciA
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

r"

Staat uw huls al mot foto
Yermeld in

„Woongaard"

Dierverzorgingsartikelen

Smuloktie Kenner hondebrok
met kauwbot!
Bij aankoop van
Skilopakaf 9,15
kauwbot
vant2r66-voorf 1,75
Bij aankoop van
25 kilo pak a f 37,95
kauwbot

het landelflk onroerend
goed magazine?
Dat is mogelflk na elk bfl
het Makelaars Computer
Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Of het nu haaruitval is, hinderlijke jeuk of een gewone verkoudheid, Welkoop heeft het
passende en afdoende middel.
Wij noemen vitamines,
.mineralen, insecticiden, e.d.
Vraag advies bij Welkoop.

fcenner!
Kondebrok 5kg

>ÓM°°'

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.
Rfliksatraatweg 134
\ Warnsveld lid NKM/MCC
i
telefoon 05750-16627

óeVQ'

Voor de feestdagen
echt mooie

FEESTELIJKE
STOFFEN

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

LAMMERS
2iutphenseweg, Vordeii.

Vleesgroothandel VIANDE b.v.

BROOD ?

Brinkkanterweg 19

WARME BAKKER

Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank „Vorden". W.A.

te houden op DINSDAG 21 DECEMBER 1976,
s avonds half acht in zaal Smit, Dorpsstraat, Vorden.

per kilo

.........

6,25
8,25

Hele voeten kunnen door ons küaarg«nnaaikit worden als
u dat w«nöt.

Natuurlijk!

Tevens bieden wij aan

Verkorte agenda:
1 Opening
2 Aanwijzing van een secretaris en stemopnemers
3 Notulen
4 Aanwijzing van twee leden belast met de voorlopige
vaststelling van de notulen
5 Balans, resultatenrekening en vaststelling daarvan.
Verslag over het afgelopen boekjaar
6 Bestuursvoorstel betreffende het voordelig saldo
7 Bestuursverkiezing
8 Verkiezing Raad van Toezicht
9 Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap aan de
uit het werkgebied vertrokken leden
10 Mededelingen
11 Rondvraag
12 Sluiting

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Wilt u Inlichtingen of een pr^siyst? U kunt ons bellen of onze heer

J. Broekman, Brinkerhof 25, Vorden, telefoon 05752-2590
's avonds na 19.00 uur.

engelo <gid.>

Tot zeven dagen voor de vergadering hebben minstens 10 leden der bank het
recht de voordracht aan te vullen door een schriftelijke en ondertekende kandidaatstelling bij het bestuur in te dienen.
Het Bestuur

Balans per 31 december 1975
1975
277.618,16.430.455,,
54.249,157.985,-

ƒ

3.605.083,„ 205.363,—,„30.110.525,„ 462.020,9.052,-

1974

/
291.326,„13.479.287,
76.253,„ 684.995,„ 2.530.140,„ 242.093,
76.000,, 28.128.888/
426.020,-

821.592 —
40.631,—

1.343.215,40.485,ƒ 52.696.050,—

/ 46.797.225,—

/ 2.156.960,—
268.214,—
„ 1.002.935,—
„41.835.297,—

ƒ 1.616.532,—
„ 507.826 —
„ 1.729.945 —
„36.751.089,—

„ 6.057.350,—
1.191.601,—
183.693 —

„ 5.297.341,—
„ 740.595 —
„
153.897 —

/ 52.696.050,-

ƒ 46.797.225 —

854.423,48.113,92.389,115.750,163.540,183.693,-

tel.05753- 1461

Dansen

tcnCate
PsrfecLpantj

Zondag 12 december

New Four
nu overal
airconditioning

Dat kan alleen ten Cate zeggen. Want
Perfect is de enige panty met schriftelijke maatgarantie.
Aan de hand van uw lengte en gewicht kiest u de panty, die u perfect
past. En mocht dat tegenvallen, dan
stuurt u 'm eenvoudig terug en krijgt
u probleemloos een nieuwe, die dan
wél past. Al moeten we hem speciaal
voor u maken!
Zo gaat dat bij ten Cate!
Bovendien is Perfect een panty, die
z'n naam in alle opzichten eer aandoet. Verkrijgbaar in 20 en 30 denier,
5 maten en vele kleuren,
ten Cate Perfect: da's de perfecte
panty voor je benen!
Kom kijken bij:

Feestprijzen bij

LAMMERS
Zutphenseweg 29 - Yorden

Winst- en verliesrekening over 1975
ƒ

het gehele assortiment rund- en varkensvlees
keurig verpaM in kg verpaMdttg en deze weer in doosjes van 5 kjg.
Kant en Waar voongevnoren en thuis bezoiTgd.

De volledige agenda, de balans en resultatenrekening, alsmede de lijsten met
kandidaten voor de vacatures in bestuur en Raad van Toezicht liggen vanaf
heden op het kantoor van de bank voor de leden ter inzage.

BATEN
Rente
Provisie
Overige baten

Telefoon 03497 - 2314

RUNDERACHTERVOET per kilo
VAN

LASTEN
Bedrijfskosten
Afschrijvingen
Overige lasten
Voorzieningen
Vennootschapsbelasting
Winstsaldo

-

LAAT NU UW DIEPVRIES VULLEN
RUNDERVOORVOET

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

PASSIVA
Algemene reserve
Herwaarderingsreserve
Termijndeposito's
Spaargelden
Crediteuren
Rekening-couranthouders
Overige crediteuren
Winstsaldo

WOUDENBERG

iig af te gieven:

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de

Liquide middelen
ACTIVA
Kas en giro
Centrale Bank
Bankiers
Effecten
Deblteuren
Rekening-Couranthouders
Overige debiteuren
Termljndeposlto's Centrale Bank
Leningen
Deelnemlngen
Immaterlöle activa
Vaste activa
Gebouwen
Inventaris

-

ƒ

„
„
„

686.641 —
42.128,—
87.489 —
181.250 —
129.347,—
153.897 —

/ 1.457.908,—

/ 1.280.752,—

ƒ 1.288.698 —
„ 150.993,—
,
18.217,—

/ 1.165.583 —
„
113.734,—

/ 1.457.908 —

ƒ 1.280.752 —

1.435 —

SCHOORSTEENVEGERS0EDRIJF

HELENA - DOESBURG

RUURLO

\oorbodycn beca

adidas
HET MERK
MET DE 3 STREPEN
verzorgt het Nederlands
Elftal
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Stofvrij vegen - met bewfls voor poUtie en brandverzekering

Mantels
nu 75,- 100,- 150,- 200,Coatjes nu 95,Joppers 65,Bontjasjes190, en 290,Japonnen 50,- 70,- 90,Yin pakjes 70,- 90,- en 125,Blouses
Rokken

15,- 25,15,- 25,- 40,-

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren
tteedt

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg • Tel. 4122

docUrtffendl

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Pullovers 10,- 25,- 35,Vrijdags koopavond

>

Donderdag 9 december 1976
38e jaargang nr. 40

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

j Bi'j ons in d'n Achterhoek . . .
'k Wet neet of 't ow ok zo geet maor ik bun bli'j dat den Sunterklaos met zien
Zwatte Pieten weer nao Spanje is vetrokken. Hee mag dan veur de middenstand un helen besten kearl wean, zo'n soort heiluggen meschien, maor veur
mien neet.
En of ut de winkeliers'wat helpt, da's nog te bezien. A'j ze heurt vekoopt ze
bezunder goed, maor vedienen is t'r schienbaor neet bi'j. Dee wod klagende
geborn ok al net as de boem, of de varkes noe 3,80 of 4,20 de kilo doet, geld
mot t'r haos altied bi'j.
Maor dat laot hen, wij hadd'n ut oaver Sunterklaos. 't Is bi'j ons altied weer
un probleem, dat hele keclootjes geven. Op zich he'k an dat gegengel deur de
winkels al un gruwelukken hekkei, maor in de Sunterklaostied met al dee
drukte wel helemaole. Veural dee koopaovunde kont zee van mien kedoo
kriegen. De vrouwluu vind dat wel fijn, dan kan de kearl mooi metgaon en helpen 't spöl uutzuuken.
Dat mos ik van 't jaor ok, zin of gin zin, daor kon 'k neet onderuut. En dan slept
zee ow met nao zo n spöllegre'iwinkel. Daor mo'j dan maor zeen da'j wat
vind ,,waor ze wat an hebt" zo as dat dan heit. At ze d'r now allene maor
spöllegrei vekochen, was ut leed nog wel te oaverzeen. Maor wat zee daor
allemaole hebt, now daor is gin ende van: van krulspelden tot broodplanken
en tinnen vaasjes tot afwaskwaeste. En dan maor zuuken. 't Ene is te duur en
't andere te klein. En oppassen da'j nikt van de sokken loopt. A'j dan effen
an de praot bunt met un anderen kearl, den ok met mos, dan geet 't al gauw
van „Too, help mien ck us zuuken en laot mien d'r neet allene met zitten".
Dan hei'j ow andach d'r weer tien menuten bi'j töj weer un anderen bekenden
zeet. En zo geet dat o'eui tot goed negen uur. Zo muu as un hond gao'j dan op
huus an en zie'j da'j koffie kriegt.
En at ut dan vief december is, mark i'j da'j 't nog vekeerd heb edaon ok.
Dat de gruune handscn rood mossen wean, dat de cassette van de vekeerde
zanger is en dat de geblokte kniekousen al weer zo wat uut de mode bunt.
En as onze welvaart zo deur geet zal dat wel zo blieven of nog slimmer wodden. Want wat wi'j neudug hebt he'w jao zelf allange ekoch. Waor zölt ze ons
nog bli'j met maken? Daorumme bun 'k bli'j dat e weer weg is, den Sunterklaos. Maor volgend jaor doe'w d'r wel weer an met, dat wel. Umdat un ander
't ok dut. En daor kieke wi'j toch nao, bi'j ons in d'n Achterhoek?
H. Leestman

Er wordt gebouwd
aan het
dorpscentrum
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum te Vorden „bouwt" regelmatig voort
aan het geplande dorpscentrum, dat gevestigd zaal worden in het hart van het dorp:
het gemeentehuis, dat inwendig verbouwd
zal worden en uitgebreid met een jeugdhonk (discussie-hoek, sociëteit, discohoek
en buffet) en een grote zaal (toneelzaaJ/
gymnastiekmal).
Het voorlopig ontwerp van het architectenbureau Rodenburg b.v. te Nymegen-'t Harde heeft enkele weken ter inzage gelegen
in de Openbare leeszaal en bibliotheek.
Tijdens de vorige week gehouden bestuursvergadering werden de binnengekomen
reacties besproken. Het 'bestuur is zeer erkentelijk voor de gemaakte op- en aanmerkingen. Ze waren overwegend positief. Goede aandacht zal o.a. ook gegeven worden
aan de brief van de Vordense Toneelvereniging met wensen voor en gedachten
over de toneel -akkommodatie.
Om nu zo snel mogelijk verder te werken
aan de uitvoering en realisering van de
plannen /.ijn de leden van het stichtingsbestuur Dorpscentrum ingedeeld en „te
werk gesteld" in vier werk-oommissies, te
weten:
1. De bouwcommissie: mevrouw Sikkens,
de heer Geerken en de heer De Boer.
2. De financiële oommissie: de heren
Boch, Lichtenberg en Vunderink.
3. De interieur commissie: mevrouw Balvert, mevrouw Pelgrum en de heer
Schoolderman.
4. De algemene commissie: de heren Zeeval k i n k, Besselink en Krajenbrink.
Elke commissie ontving een uitvoerige l^jst
van taken. De genoemde werk-commissies
zullen regelmatig overleg plegen met en ook
verslag van hun werkzaamheden uitbren-

Neem nu die famiflieleden van me. Die kunnen in deze tgd moed effe op adem komen.
Ben beetje in de schuur staan als hun bazen met vliegtuigen (die hebben het dan
ook niet makkelijk hoor!) naar Spanje
gaan. Maar uk, ik moet driedubbel zo hard
werken. Normaal hebben ze me maar een
uurtje per dag nodig, 's Morgens en 's
avonds. Voor naar het werk. Maar nu, elke
dag, en liefst zo lang en zo ver mogeltjk.
Dat vinden ze leuk. Terwjjl die twee daar
hun potje oud bruin en de van huis meegenomen broodjes naar binnen zitten te werken, kan ik even uitpuffen. Maar laatst
bijvoorbeeld, waren we bfl een uitspanning
met een speeltuin, waar mflin wielen steeds
dieper in het zand zakten. Weet je wat ze
itoen met me gedaan hebben?"
Met een agressieve blik in de koplamp vervolgt de dappere tweewieler:
„Ze hebben me zomaar tegen een boom
gegooid. Nou vraag ik je. Ik geef die mensen toch ook niet zonder reden een deuk
in hun zij. Moet je kijken, mjjjm hele buddyseat is gekneusd. Daar hou ik minstens
een week last van. En dan nog eens een
keertje de wegen die de vakantiegangers
vandaag de dag uitkiezen. Geen mooie
vlakke asfaltwegen. Nee hoor, ze moeten
zo nodig de natuur in. Al die malle kronkelige bospaadjea, alsof ik daarvoor van
de lopende band ben gekomen. Als je niet
oppast, krijg je zo een zwiepende tak tegen je tank. Of nog erger, tegen je vitale
delen. Terwfll zjj zich daar lekker zitter te
verfrissen krijg ik niets. Kwelgeesten zijn
het. Soms laten ze me zo'n beetje uitdrogen
en dan plotseling gooien ze me vol met liters tegelijk. Wil je wel geloven dat ik
soms kokhalzend bfl die pomp vandaan
kom. Maar ik krijg ze wed. Mfln garantietijd is toch voorbij. Onder dat gewicht ga
ik gewoon benzine gebruiken. Zo is dat. Ze
mogen er wed wat voor terug doen. Laat ze
nou gauw bansten. O jee, ze gaan afrekenen. Ik moet weer. Nou, tot kflk hè."
R. Schmitz,
De Haar 20 - Vorden

gen aan het volledige bestuur, dat vergadert op de tweede dinsdagavond van de
maand.
Het dagelyks bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter: de heer Geerken; penningmeester: de heer Bosch; Ie secretaris:
de heer De Boer en 2e secretaresse: mevrouw Sikkens.
Er is ook een tyds-schema opgesteld voor
bouw en verbouwing: februari 1977 - te
ningen bestek klaar; maart 1977 - aanbesteding bouw; mei 1977 - begin bouw grote
zaal (achter het gemeentehuis, op de plaatfv
waar nu nog de brandweerkazerne staat); VOETBALUITSLAGEN
december 1977 - grote zaal klaar (tonee
PROGRAMMA
zaal/gymnastiekzaal); juni 1978 - verbouwing gemeentehuis tot dorpscentrum klaar.
Met enige regelmaat hopen we u op de Programma afd. zaterdag: PTT l-SV Rathoogte te mogen houden van „de bouw" ti 1; Gazelle-Nieuwland 5-SV Ratti 2; S V
van ons aller dorpscentrum. Het wil wor- Ratti 3-Sinar Molukiu 3; AZSV 5-SV Ratti 4.
den en zyn een echt gemeente-huis.

Door het geweldige mooie weer van de
afgelopen zomer hebben veel mensen dagtochitjes op hun bromfiets gemaakt, maar
heeft u er wed eens bij stilgestaan hoe
uw bromfiets zo'n dagtochtje vindt? Nee
nou leest u dit dan maar eens.

BARST, zei de
brommer
Morrend wentelt de eenipiitter zich over het
kleffe asfalt. Maar dan - eindelijk - een
terrasje. Nog even de tandwielen op elkaar om het scherpe stioepriandije te nemen en dan is het weer gepiept, voor zolang als het duurt. Nog wat pmttelend begint hfl te vertellen:
„Daar leef ik nu echt naar toe, hè. Die
terrasjes langs de kant van de weg. Steeds
als we met ons drieën door een kuil gaan
en iik het volle gewicht van pa en moe op
myn schokbrekers krijgt, dan denk ik: God
nog an toe, ik wou dat ze eens dorst kregen. Dan stappen ze tenminste even af, zie
je. Ja, je moet goed luisteren. Ik ben er

2—O; Heuvink-iKl. Kranenbarg 2—0; Breuker-Dimimendaal 2—O; Esselink-Hoenink
l—1; Ter Beest-Qukes O—2; Wansinkskamp l—il.

wed voor gebouwd en In de folder stond:
geschikt voor twee personen (49 cc met
voorvering), maar ze kunnen het natuurIftk met die hitte ook wed een tikkeltje te
bont maken. Zo wordt die vtakanjtietgd nog
een keertje mijn dood.

Motorsport
PANNEKOEKENRIT
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De Vbrdense auto- en rnotorclub De Graafschaprijders organiseert zondag de traditionele Pannekoekenrit. Deze rit met zijn
göheel unieke sfeer is uitgezet door de heren A. Wolsüieimer en C. Radistake. Onderweg zullen de deelnemers allerhande opdrachten moeten uitvoeren. De start is
vanaf bar 'it Panltoffetje. De finish blpt
geheim.

Touwtrekken
BOERENKOOLAVOND TTV VORDEN
Het is zo langizamerhanid traditie geworden
dat de touiwtrekfkers van de TTV Vorden
heit winterseizoen openen met een Boerenkoolavond. Op de in het clubhuis van de
TTV Vorden in het Medler, namen aan deze
avond ruim 30 personen deel, waaronder
leiden met hun dames.
Voorzitter de heer J. Knoef opende met
een dankwoord tot de dames Brummelman
en Groot Roessink, die de hele zaterdag
hadden sitaan schillen, koken en stampen
om alles op tijd gereed te hebtoen. Het is
sen bijzonder goed gelukt en iedereen applaudiseerde spontaan voor hiun hulp.

i

Men deed zich hierna tegoed aan de kool
met mötoworst of rookrworst, al naar men
wenste. Het smaakte uitstekend want in
een mum van tijd was de pot leeg.

De dames Brumimelman en Groot Roessink
kregen bloemen van de voorzitter voor hun
kookkunst, waarna men nog enige tijd gezellig' doorbracht met sjoelen voor de dames en schieten voor de heren. Menigeen
sleepte nog een mooie prijs in de wacht.
Meegedeeld werd dat op vrijdagavond 7 februari 'n gezamenlijke feestavond zal worden gehouden te weten voor de leden/echtgenotes van de touwt rekvereniging, de
schietvereniging en de Vrouiwenclub Medler.

Bef arde vrouw
verongelukt

Dammen

*tphenseweg te Vorden is dinsdagen vijf uur de 71-jarige wed. meKreunen-Grundmann verongelukt. Zy stak, per fiets komende van villa
Nuova de Zutphenseweg over in de richting
van De Steege, waar zy woont. Ze werd
hierby aangereden door een personenauto
uit de richting Zutphen komende en overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. De fiets werd totaal vernield, de
bestuurder van de auto de heer P. L. H. E.
H. uit Ldchtenvoorde werd niet gewond.

ONDERLINGE DAMOOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vordense damcluib DOV werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Dankhaar-iRueslnk O—2; Wiersma-Hulshof

Te koop: stereo radio 25 W. met boxen.
Het Wiemelink 63, Vorden.

Op d
avont

Voor al uw Kerstartikelen . . .
boomverlichting, slingers, ballen, pieken
enz.
Volop kaarsen en kandelaars.
Kom rustig eens binnen kijken.
Natuurlijk:

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Telefoon 1364

FOTOSTRIP.
VERHAAL

Dinsdag:
Vodleytoaltraindng in bedde zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Wtaftertoaining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'t Rflsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school oJ.v. mevr. Annelies TtJman
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnasitleikvereniging Sparta (kleuters en
hiuisvrouwen)
Follklorische danagiroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettink
Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond Judolessen in de sportzaal
ledere donderdagavond bridgen zaal Bakker.
Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdsocdëteit open van 19.30 tot 22.30 uur
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum.; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
JeugdsociëteKt open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsocdëteit open van 20.00 tot 22.00 uur
December:
16 Jong GeQire: Sport en spel-avond in
Exélise Molen
16 Bejaaoxlenkrinig Jeugdcentrum, Kerst,
13.45 uur
18 Keratbconcert Herv. Kenflc, Vordens
Chr. Gem. koor Excelsior, Vordens Dameskoor, Vordens Mannenkoor
18 Film StichMnig Jeuigdsocdëteit: Duchthaven in alarm
20 HJerv. Vrouwengroep dorp, kerstfeest
20

H«rtv. Viroufwie<nig<iioep Onde

21 iNOVB in de Ohir. Huishoudschool
22 KPO: kerstavond voor bejaarden en
leden
22 KPO kerstavond leden en bejaarden
23 Chr. Vrouiwenver. Wildeniborch, kerstfeest
26 Kerstfillm Stichting1 Jeugdsocdöbeit: The
Stinig
Januari:
4 Bejaardenisoos Kranenburg, 14.00 uur
7 Dropping SV Ratti
8 Nieuwjaarafleest Jong Gelre, zaal Smit
15 Installatie Prins 1977 van De Deurdneajers in residente Schoenaker
18 NOVIB in de Ohr. Huishoudschool
18 Bejaardensoos Kranenburg-, 14.00 uur
24 Herv. Vrouwengroep Linde
26 KPO: Jaarvergadering
Februari:
l Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
9 KPO: Gezinszorg en MaaJtschappelJ|jk
Werk
15 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 NCVB in de dhr. Huishoudschool
19 Opltocht en kiamavalsavond De Deurdreajers in residentie Schoenaker
20 Optocht en kindenmiddag De Deurdreajers in residentie Schoenaker
2,1 Karnavalsavond De Deurdreajers
in residentie Schoenaker
22 Karnavalsavond De Deurdreajers
in residentie Schoenaker

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik
Soms is het een bezwaar, datje kennissen weten, datje iets afweet van
fotograferen. Dan komen ze bij je met een foto, die niet helemaal is
geslaagd. En of ik maar zeggen wil, wat er fout is gegaan. Nu ben ik een
gewone huisvrouw, die voor haar plezier fotografeert. Daarom stuur ik
die vragers meestal maar door naar de fotovakman, die het veel beter
weet dan ik. Toch heb ik van dat gevraag wel iets geleerd: veel van de
problemen hebben te maken met "licht". En dat licht is toevallig wel
het belangrijkste element om goede foto's te kunnen maken. Daarom
heb ik aan mijn foto-adviseureen paar' 'licht-spelregels'' gevraagd, die
ik hier, met een paar fotovoorbeelden er bij, graag wil doorgeven.

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

Die eerste foto links is duidelijk mislukt. Omdat ik bij
de opname de lichtkraan (dat is de lensopening of het
diafragma) te veel heb opengezet. Door dat teveel aan
licht wordt het beeld als het ware weggeëtst. Dat
noemen ze overbelichten. - De foto hierboven is
zwart. De oorzaak: de lichttoevoer was door een te
kleine lensopening zo gering, dat de donkere partijen
niet goed zichtbaar zijn. Dat heet: onderbelichten.
Komt ervan als je bij bewolkte lucht de instelknop op
"zon"zet.

Bij automatische kamera's heb je van zo'n probleem
geen last. Maar bij kamera's, die je zélf moet instellen, zoals bijvoorbeeld de meeste kassettekamera's,
is het van belang dat zorgvuldig te doen. Vooral als u
een kleurenfoto maakt. En helemaal als u een kleurendia maakt, want dan komt het er erg precies op
aan. Wie foto's wil maken als hierboven, waarbij elk
detail goed' 'doortekend'' is, hoeft eigenlijk maar ééni
ding te doen: zorgen, dat de instelknop voor de lichttoevoer goed is ingesteld.

Maart:
l Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 NOVB in de Ohir. Huishoudschool
23 KPO
29 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
April:
12 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
19 NOVIB in de dhr. Huishoudschool
26 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO
De besturen van oe verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

FEESTKLEDING
bij

FEESTELIJK LANGE
JAPONNEN EN ROKKEN

Met diepe droefheid vervuld geven wij kennis, dat
op nog jeugdige leefitjjd van 45 jaar van ons is
heengegaan, na een langdurig en blijmoedig gedragen lijden, gesterkt door het Sacrament der
Zieken, in volle overgave aan Gods Heilage Wil,
mijn innig geliefde man en aorgaame papa,
schoonzoon, broer, zwager, oom, neef

Japonnen vanaf 89,50
CONFECTIEBEDRIJF

ILAMMERS

RUURLO

Vorden

49,50

RUITROKKEN
lang

65,—

LANGE JAPONNEN
vanaf

98,—

SCHILDERSBEDRIJF

Drukwerk

J M. Boerstoel

in offset
of boekdruk
Vraag eens vrijblijvend
advies en prijs

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

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwatad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

OUDEJ AARSBAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

WULLINK

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :

1
ï
0

H

0

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

ledere
leuke

O
O

ONBETWIST

l_

UW MEUBEL SPECIALIST!
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o

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

<
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Specialiteit:
ZWANENHALZEN

0

g1-

|

OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

o
2
0

o

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

/chooldermon

<

Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTINK

icHliel CA mode

J. Wiekart

EN TOCH . . IS

OP ALLE SHELL BANDEN

<
H
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BANKETBAKrcRIJ

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

o
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<
0
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ontvangt een
ntie

Dorpsstraat 11 - RUUKDO - Telef. 05735-1312

40% korting

0

bij ons bestellen.
ijl
LiefsKfeze week nog

RUURLO

OYOTA

e

1971
1971
1971
1973
1968
1970
1976
1972
1970

plumpudding

TOYOTA

0

OETROEN 2CV4
FORD ESCORT
FORD TAUNUS 1000 L
FORD TAUNUS 1600 L
OPEL, KADETT Station
PEUGEOT 404 Diesel
SIMGA 1100 LX
SIMCA 1301
VW Variant

kun|fe de bekende Engelse

„DE LUIFEL"
.uira.

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTATOYOTA TOYOTA

ï
0

Voor de a.s. feestdagen

zaterdag^lk det
december in zaal

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

0
K~

Strepen zijn favoriet voor de man van
vandaag. Ontdek bij ons de nieuwe
kostuums waarin de gestreepte stoffen
een voorname rol spelen.

De plechtig gezongen H. Mis van Requiem zal zijn
op zaterdag 11 decemlber om 10.30 uur in de H.
Willebrorduskerik te Vieraikker, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar.
De overledene ligt opgebaard in de aula van „Ons
Huis" te Hengelo (Gild.), die opengesteld is tot en
met vrijdag van 8.00-9.00 uur 's avonds.
Vrijdag 10 december 1976 is er een avondmis voor
de overledene in de H. Willebrorduskerk te Vierakker om 19.30 uur.

Insulindelaan 5 - Yorden
tel. 1567

o

door de nieuwe mode
loopt een streepje

Vorden, 7 december 1976
Spiekerweg 3

Als u de winterschilder
aan't werk zet

styled by Westland.
De „Happy-Walker",
'n stoere
sportieve molière.
Goed voor overdag
en vrije tijd.
En fijn voor
de voeten
je
voelt hem niet.

a.s. zaterdag 11 december

Vorden, W. M. A.. HuLshof.Lankveld
Eddy, Ursula, Wijnand,
Ricnard, Marijke

per man perdag

GOLF

Vordens Dameskoor

THEODORUS ALOYSIUS MARIA HULSHOF
echtigenoot van Wil'helminia Maria Anna Lankveld

LANGE ROKKEN
zwart

Bijpassende BLOUSES

Nonchalante
boot van
soepel apache
naturel leder.
Ook leder
gevoerd. Sterke ||
crêpe zool,
'n garantie
voor veel
loopgenot.

Oliebollenaktie

KERSTAANBIEDING
in japonnen en
pakjes
charmant gekleed en . . .
zeer voordelig !

H.LUTH
Nieuwstad

Vorden

Woningruil
Flat van 2e verd., 3 slaapkamers, c.v. tegen laagbouwïwoning, liefst in Vorden. Beethovenstraat 14,
Zutphen tussen 5-6 uur of
brieven onder no. 40—2 aan
het bur. van dit blad.

KINDERKLEDING
NU VOORDELIG
MANTELTJES v.a. ... 40,-

Firma Buotbuvo.
Het adres: Dorpsstraat 16.

JOPPERTJES v.a. ... 39,-

Te koop: g.o.h. bankstel.
Reinitjes, Vordensebinnenweg 2- Lochem, tel. 057302514.

COATJES v.a.

25,-

JACKETS met extra
voering
19,50 - 25,-

Hulp in de huishouding gevraagd. Aanmelden op
maandag. Mevr. Bosboom,
Zïutphenseweg 40, tel 2091.
Te koop: mooie jonge
Duitse herder, ± 5 maand
oud, ingeënt en onltwormt.
G. StokMnlk, De Boonk 33,
Vorden.

STAALSTRALEN
Wfl maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. Heuvellnk, Metaalwaren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Vrijdags koopavond

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten
Te koop: dikibevleesde vierdels van een pink en een
atier. Redntjes, Lochem,
tel. 05730-2014.

RUURLO

Zutphensewcg 5 - Vorden • Telefoon 1334

Goede en voordelige
damesconffectle
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

Algemeen Ziekenfonds
„O.G.Z.O"

Voor
Zeiijacks, Poncho's,
Fietscapcs,
Regenpakken en 'broeken
in de luodekleuren, water- en winddicht, Ijzersterk, gelaste naden

DAN

BELLEN

„OOST-NEDERLAND"
Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden
zowel nieuw als onderhoud:

NAAR:

Moet u uit het ziekenfonds omdat u boven de
loon. of inkomensgrens komt?
De particuliere Ziektekostenverzekering

waarvan het Ajlgemeen Ziekenfonds „O.G.Z£>."
te Goor de administratie verzorgt, geeft u nadere
inlichtingen (tel. 05470-3305).
Ook de plaatselijke ziekenfondsbode de heer

Wapen- en Sporthandel

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

artens
steeds

Zutphenseweg

doeltreffend!

—

Vorden

Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wïchmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

J. H. OONK
Wilnelminalaan 3 (tel. 05752-1419) kan u informeren. Deze heeft spreekuur elke dinsdagavond
van 18.45 tot 19.45 uur in het Groene Kruisigebouw.

