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Stichting Jeugdsociëteit
doet beroep op Vordense
Jongerenverenigingen.
Het bestuur van de Stichting Jeugdsociëteit Vorden onderneemt een poging, om
met behulp van alle verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van Jeugd- en
jongerenwerk, om aan te tonen dat een beroepskracht in Vorden noodzakelijk is.

Dit oriënterend gesprek, waarvoor de
jongerenvereniging Kranenburg/
Vorden, Jong Gelre,
Speeltuinvereniging Vorden, CJV,
David I Alfordgroep en de Sleutelkring
Wildenborch zijn uitgenodigd, zal op
dinsdagavond 22 januari in het Dorps-
centrum worden gehouden. Op de
gemeentebegroting voor 1980 is voor het
Vordense jeugd- en jongerenwerk een
bedrag gereserveerd van 25 mille. De
raad besloot dat er eerst nog eens een
onderzoek moet komen naar de nood-

zaak van een sociaal-kultureel werker
voor Vorden. De Jeugdsociëteit
bevreemdt één en ander daar zij met
medewerking van de Gelderse Raad
voor het Jeugdbeleid al verschillende
malen de noodzaak van een beroeps-
kracht hebben aangetoond.

Vandaar dat nu alle verenigingen in
Vorden die op enigerlei wijze met het
jongerenwerk te maken hebben voor
bovengenoemd gesprek zijn
uitgenodigd.

Nieuwjaarsbal
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre organi-
seert voor de regio op zaterdagavond 5
januari een Nieuwjaarsbal welke in "De
Herberg" te Vorden zal worden gehou-
den. Het dansorkest "The Wanderes"
zal voor de muziek zorgen. Vrijdag-
avond 4 januari organiseert Jong Gelre
in het Dorpscentrum voor de leden een
volleybalavond.

Nieuwe indeling
openbare bibliotheek
Sinds vorige week draait de openbare
bibliotheek in zijn nieuwe indeling.
Hierdoor is de bibliotheek nog toegan-
kelijker geworden dan hij al was. Het is
in het algemeen wel bekend dat de open-
bare bibliotheek een voor ieder bestem-
de en toegankelijke instelling is, waar
collecties van boeken, kranten en tijd-
schriften beschikbaar worden gesteld.
De toegang is dan ook kosteloos; pas bij
het meenemen van materialen naar huis
is voor leners boven de 18 jaar een
kleine contributie verschuldigd. Voor
kinderen en jongeren is de uitlening
zelfs geheel gratis. De boeken zijn
onderverdeeld in diverse soorten, zoals:
romans (detectives, historische en
streekromans), studie- en hobbyboeken
(b.v. over fotografie, planten
verzorgen, dieren, geschiedenis),
romans in het frans, duits, engels,
spaans en fries. Wanneer men niet meer
zo goed kan zien, dan zijn er ook
boeken met extra grote letters
beschikbaar; terwijl men in de
bibliotheek ook een zgn. "leeslineaal"
kan kopen. Deze leeslineaal schuift men
mee met het te lezen gedeelte, zodat
slechtzienden hiermee vaak toch een
"normaal" boek kunnen lezen.
Uiteraard bezit de bibliotheek een nasla-
collectie: woordenboeken, atlassen,
verschillende encyclopedieën (algemene,
op het gebied van literatuur, technische
encyclopedie, enz.) Deze kunnen tijdens
de openingsuren ter plaatse geraad-
pleegd worden. Te denken valt ook aan
verschillende adresboeken, telefoon-
boeken. Het is waarschijnlijk nog te
weinig bekend dat men ook telefonisch
informaties kan inwinnen. De
bibliotheek heeft dan ook een
informatieve taak op velerlei gebied.
Sinds een aantal jaren is hier ook bij
gekomen het beschikbaar stellen van de
zgn. dokumentatiemappen. Deze
bevatten overdrukken van krante- en
tijdschriftartikelen over een bepaald
onderwerp. Voorbeelden: Iran,
Echtscheiding, Kernenergie, enz. enz.
Deze mappen zijn bedoeld als aanvul-
ling op het boekenbestand. Zij worden
ook uitgeleend. Ook zijn aanwezig
overdrukken van boekrecensies (te
gebruiken bij het maken van een werk-
stuk over een bepaalde schrijver),
mappen met dokumentatie over
schrijvers van jeugdliteratuur.
En niet te vergeten de
grammofoonplatencollectie. Op dezelf-
de uitleenkaart als voor de boeken kan
men ook grammofoonplaten lenen
tegen een bepaalde vergoeding per
plaat. Deze collectie is zeer gevarieerd:
klassieke muziek, volksmuziek, kinder-
platen, popmuziek, talencursussen, e.d.
Vier maal per jaar vindt hiervan een wis-

seling van 10 procent plaats, zodat de
voorraad steeds "ververst" wordt.
Meer mogelijkheden: maken van foto-
copieën; reservering van uitgeleende
boeken; aanvragen van materialen die
niet in de eigen bibliotheek aanwezig
zijn.
De bibliotheek is aangesloten bij de pro-
vinciale bibliotheekcentrale Gelderland.
Deze heeft een aantal gespecialiseerde
afdelingen. De kontakten met deze
afdelingen lopen via de openbare
bibliotheek.

Ds. Hegger spreekt
in Vorden
De bekende predikant ds. Hegger uit
Velp, hoopt op donderdag 17 januari
a.s. 's avonds in het Dorpscentrum te
spreken.
Deze ex-priester, die als Gereformeerd
predikant veel van zich liet horen, heeft
in de hele wereld bekendheid, vooral
door zijn blad: "In de rechte straat",
wat in verschillende talen uitgegeven
wordt. Als onvermoeid strijder voor de
waarheid van de Bijbel, heeft hij
onlangs gemeend zijn ambt als
predikant in de Gereformeerde Kerken
te moeten neerleggen. In zijn brochure
"De nacht is ver gevorderd" legt hij
hiervan verantwoording af. Met profe-
tische duidelijkheid en vurigheid
verkondigt hij het Evangelie.
Zijn komst naar Vorden is zeker een
bezoek waard.
Zie de advertentie elders in dit blad.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Jaarvergadering
Bijenvereniging
De voorzitter opende de vergadering en
heette de leden hartelijk welkom. Toen
de hierna voorgelezen notulen der
vorige vergadering zonder op- of
aanmerkingen waren goedgekeurd,
kwam het jaarverslag over 1979 ter
sprake, waaruit bleek dat het ledental
gelijk was gebleven en dat 1979 wat de
bijen betreft maar heel matig was
geweest. De koolzaad-oogst was matig;
daarbij kwam nog, dat de bijenvolken
zich in de afgelopen winter en het
daaropvolgende voorjaar slecht hadden
kunnen ontwikkelen. De zomerdracht
was matig tot goed, doch het heide-
haantje sloeg de verwachting van de
dracht op de heide totaal aan flarden en
er werd toen besloten, niet naar de heide
te gaan, zodat 1979 in zijn geheel een
jaar is, om maar snel te vergeten.
Uit het daaropvolgende financiële over-
zicht bleek dat de vereniging dank zij
subsidies van marktverenigingen en
Rabobank dit jaar er niet uit kon
springen met een heel mager saldo. Op
de hierop volgende bestuursverkiezing
werden de aftredende leden v. Bruggen,
Pardijs en Kamperman bij akklamatie
herkozen en namen alledrie hun

benoeming aan. Ook de afgevaardigden
voor de vergadering der A.W.J. werden
herkozen.
Bij de betaling contrtibutie bleek, dat
gezien de verhoogde afdracht aan het
hoofdbestuur, moest worden
overgegaan tot contributieverhoging.
De heren Gotink, v. Bruggen, Bas en
Ploosters werden als afgevaardigden
naar de algemene vergadering
gemachtigd, de in de vergadering naar

voren gekomen wensen bij het
Hoofdbestuur nadrukkelijk onder de
aandacht te brengen. Bij de rondvraag
kwam de jaarlijkse braderie nog ter
sprake en werd er besloten dat de
vereniging zal trachten met een stand de
aandacht op het bijenhouden als hobby
te vestigen. Na de traditionele gratis
verloting sloot de voorzitter de vergade-
ring en wenste allen een goed bijen- en
honingjaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Fusie tussen twee stichtingen voor
maatschappelijke dienstverlening
In het jaar 1979 zijn er besprekingen geweest tussen enerzijds de stichting
voor maatschappelijke dienstverlening „De Graafschap-Zuid" gevestigd te
Hengelo (Gld.) en anderzijds de stichting voor maatschappelijke dienstver-
lening te Gorssel, Laren en Lochem.
Deze besprekingen hadden tot onderwerp de vraag of het wellicht aanbeve-
lingswaardig zou kunnen zijn één of andere vorm van samenwerking tussen
beide instellingen te realiseren.
Besturen hebben deze vraag aan alle medewerkers voorgelegd. Na grondige
diskussie over de eventuele vorm van samenwerking en de daarbij behoren-
de vóór- en nadelen is door besturen en medewerkers besloten stappen te
gaan ondernemen dienende een volledige fusie van beide stichtingen.
Het overleg hierover is zeer breed gevoerd en met betrekking tot de uitwer-
king van het fusieplan is zeer veel gedelegeerd aan die medewerkers, die
tengevolge van een fusie het meest met veranderingen gekonfronteerd zou-
den gaan worden.

Aan het besluit om te komen tot een
volledige fusie liggen de navolgende re-
denen ten grondslag:

a. Middels een volledige fusie zal het
mogelijk zijn om op middellange ter-
mijn een besparing op jaarbasis te
realiseren van minimaal ƒ 200.000,-.

b. Door de sedert 1976 van overheids-
wege in gan^tf>rachte bezuinigings-
maatregelpfvMpn beide instellingen
de afdeling ,ilgemeen maatschap-
pel i jk werk t'.- klein van omvang ge-
worden om voor ieder nog een staf-
funktionar ^^leidinggevend maat-
schappelijk Ivker te kunnen be-
den of aanstellen.
Omdat de vervulling van deze funk-
tie niet gemist kan worden, wordt
deze te Lochem thans gedeeltelijk
vervuld door één van de uitvoerende
maatschappelijke werkers. Hierdoor
wordt een deel van de werkkapaci-
teit aan de uitvoering onttrokken.
De stichting ,,De Graafschap-Zuid"
is nog in het bezit van een staffunk-
tionaris doch doordat deze een funk-
tie gaat bekleden als stafdocent aan
een sociale akademie ontstaat in de
stichting „De Graafschap-Zuid"
hetzelfde probleem. Beide stichtin-
gen ontberen dus de staffunktionaris
algemeen maatschappelijk werk.
Door deze fusie ontstaat een team-
omvang die het benoemen van één
staffunktionaris/leidinggevend
maatschappelijk werker mogelijk
maakt. Daardoor zal de thans te Lo-
chem gedeeltelijk aan de uitvoering
onttrokken maatschappelijk werker
weer geheel ten dienste komen van
het uitvoerend werk en wordt voor-'
komen dat in de stichting „De Graaf-
schap-Zuid iemand aan de uitvoe-
ring onttrokken moet worden'.
Het ministerie van Cultuur, Rekrea-
tie en Maatschappelijk Werk heeft,
vooruitlopend op de fusie, reeds toe-
stemming verleend een nieuwe staf-
funktionaris/leidinggevend maat-
schappelijk werker aan te trekken.

c. Voor een aantal overige, niet uitvoe-
rende funktionarissen zal door een
fusie een reëler en/of aantrekkelij-
ker taakvulling ontstaan.

d. In een instelling van een omvang zo-
als die na de fusie zal zijn, is het
beter mogelijk eventuele knelpunten
in leiding en uitvoering op te vangen

e. Beide instellingen kiezen elkaar op
grond van vergaande overeenkoms-
ten in de gebieden
- organisatie
- inrichting en administratie
- geografische karakteristiek

— werksfeer

f. Eigen initiatief geniet ons inziens de
voorkeur boven het afwachten van
mogelijke initiatieven afkomstig uit
de voor de stichtingen externe sfeer.

Het werkgebied van beide stichtingen

omvat de burgerlijke gemeenten: Hen-
gelo(Gld.), Lochem, Gorssel, Ruurlo,
Steenderen, Vorden en Zelhem. Dit
werkgebied telt ongeveer 70.000 inwo-
ners.

De nieuwe gefuseerde stichting is ge-
naamd:

Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening ,,De Graafschap^'.

Deze nieuwe stichting is gevestigd te I o-
ch"m aan de Zwiepseweg 27.
Het kantoor te Hengelo (Gld.), alsmede
de bijkantoren te Ruurlo, Steenderen,
Vorden en Zelhem blijft v
handhaafd.
Het totaal aantal medewerkers van de
nieuwe stichting bestaat uit 537 perso-
nen.

Gedurende het eerste jaar zal het
bestuur worden gevormd dóór de beide
besturen van de gefuseerde instelling
Het dagelijks bestuur wordt gevormd
door:
voorzitter de heer J.G. van Anken te
Lochem; sekretaris de heer G.K.
Jansma te Zelhem; penningmeester de
heer J.W.M. Jansen te Hengelo (Gld.).
Algeheel adjunkt, inhoudende de t u n k -
tie van vervanger van één der hiervoor
genoemde bestuurders: de heer H.
Stomphorst te Almen.
Voorts maken nog drie personen deel
uit van het dagelijks bestuur, die een be-
paald deel van de stichting tot specifiek
aandachtsgebied zullen hebben.
Mevrouw K.H. Prinsen te Barchem zal
zich richten op de afdeling gezinsverzor-
ging tijdelijke hulpverlening.
De heer B. de Bruijn te Vorden zal dit
doen voor de bejaardenverzorging en de
heer Th.A.A. Hooman te Hengelo
(Gld.) zal zich bezighouden met de afde-
ling algemeen maatschappelijk werk.
Deze drie laatstgenoemde leden van het
dagelijks bestuur zijn tevens voorzit(s)ter
van deelbesturenr waarover de algemene
bestuursleden zijn verdeeld. Wij noe-
men dit sektiebesturen.

De direktie zal tijdelijk tweehoofdig
zijn. De heer H.G. Le Geu zal domicilie
kiezen te Lochem en de heer J. van Os
Breijer te Hengelo (Gld.).

De nieuwe stichting ,,De Graafschap"
zal met ingang van 23 december 1979
met haar werkzaamheden een aanvang
nemen. De stichtingsakte is op 5 decem-
ber 1979 gepasseerd ten kantore van no-
taris H. van Hengel te Hengelo (Gld.).

Voor onze cliënten verandert er nauwe-
lijks iets. Alle op dit moment bestaande
kantoren en spreekuuradressen blijven
gehandhaafd. Alle medewerkers behou-
den hun huidige standplaats. Voor ver-
zoeken om hulp kunnen alle inwoners
zich blijven wenden tot de huidige be-
kende adressen en telefoonnummers.
Het enige wat althans voor onze cliënten
in de gezinsverzorging en de bejaarden-
verzorging anders wordt is dat de reke-
ning betreffende ontvangen hulp wordt

BURGERLIJKE
STAND

Kinderzegels
Het damescomité welke gedurende de
maand december de verkoop heeft
geregeld van de kinderzegels op het
postkantoor, heeft voor liefst ƒ 907,10
verkocht. Een mooi resultaat.

Geslaagd
De heer en mevrouw Kistemaker uit
Vorden zijn dezer dagen geslaagd als
tijdwaarnemer voor de KNZB.

Toch enkele belangrijke
Gebeurtenissen vergeten
Onze korrespondent heeft bij het artikel
"1979 bijna verleden tijd" (Contact van
20 december j.l.) toch enkele belang-
rijke gebeurtenissen over het hoofd
gezien.
Namelijk het 110-jarig bestaan van
muziekvereniging "Concordia", wat
toch zeker een mijlpaal in het vereni-
gingsleven genoemd mag worden.
Ook de kleuterschool op de Kranenburg
werd heropend, wat voor de
Kranenburgse gemeenschap veel
betekende.
Het is uiteraard niet mogelijk, alles wat
't afgelopen jaar heeft plaatsgevonden,
te noemen, maar deze twee belangrijke
gebeurtenissen wilden we nog gaarne
even vermelden.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: 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.

erkdiensten

gemaakt te Lochem en vandaaruit ook
wordt verzonden.
Indien daarover vragen ontstaan kan
men zich wenden tot de administrateur
te Lochem de heer H. Maalderink te be-
reiken onder telefoonnummer 05730-
2931.

Voor het overige verandert er voor onze
cliënten in het geheel niets. Dit is in de
fusieplannen ook zo nagestreefd tenein-
de geen onduidelijkheid te scheppen als
het gaat om de vraag „Waar moet ik
voor hulpverlening aankloppen";
het antwoord hierop is "Daar waar u
dat altijd al deed of gedaan zoudt heb-
ben".

Wij hopen de aanloopmoeilijkheden die
ongetwijfeld na 23 december 1979 zul-
len blijken te ontstaan, snel te boven te
komen en streven ernaar te bereiken dat
niemand van deze fusie hinder zal on-
dervinden.

HERVORMDE KERK VORDEN
6 januari 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. M. J. Vos van Zutphen.

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.

Gehuwd: J. Harmsen en A. M. J. Heu-
veling; J. M. Pelgrum en F. Bargeman;
A. A. C. Kroesen en C. J. C. Eijkel-
kamp; J. Dolphijn en N. A.
Hoogeveen; H. J. Calot en D. E.
Jurriëns.

Overleden: E. D. Dijker man, oud 6
jaar; B. H. Pluim, oud 81 jaar.

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 NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen om 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur Dr.
Wegchelaer. Komende week avond- en
nachtdienst ook Dr. Wegchelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. G. van Dijke, Hengelo G, tel. 05753-
1370. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
tussen 8-9 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.

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.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

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

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

POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455
' ' *"

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

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

MONUTA STICHTING

't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
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MARK

VEENENDAAL SUPER

ZUTPHEN
BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN
GROENLO •VORDEN
RKTEN B.V.

> Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
l Dauwverse

groente en fruit
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week
van veiling ^
Aalsmeer \

> Keus u/f alle \
merken voor ^
prettig lage (
prijs 4

• Sterk in vers

w

Van Nelle

Smarius

beschuit
Supra koffie
snelfilter of normale maling

~ gram

pak a 2 rol,
geen 170
of 129

maar nu

geen 440
of 379

maar nu

i

kuip 500 gram
geen 191
of 179

maar nu

Gouda's Glorie

tafel-
margarine

Celtona

toiletpapier
pak a 4 rol
geen 125
of 109

maar nu papier]

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

REKLAMES GELDIG
VAN 3 JAN. T/M 9 JAN. 1980

Voor een zachte was!

Robijn
wasverzachter
grote flacon 11/2 liter, geen 298 of 269 maar nu 199

yjSffn*
Parein

Bastognekoeken m
pak geen 198
of 159, maar nu 1

Mars
pak 3 stuks, geen 1 80
of 149, maar nu

Mini Koetjesrepen
zak 24 stuks, van 259 voor

theebiskwie
pak van 69 nu voor

Edel Asso RTI
chocolaatjes, pak 1 50 gram

Sun Maid

rozijnen
minisnacks, zak 9 stuks

29
129

198

59

159

149

Calvé

pindakaas
pot geen 260
of 219,
maar nu

Saroma pudding
div. smaken, van 57 nu voor 39
Roosvicee
rozenbottelconfiture
van 215 voor / 169
Haring in tomatensaus
ovaal blik, 400 gram,
van 239 voor 198
Delmonte

tomatenketchup
fles 340 gram 89
Blooker cacao
pak 100 gram, van 229 voor l «f O

Friesche Vlag Goudband

koffiemelk
fles 0,5 liter
van 169
nu voor

Ook in 1980 bij V.S.
volop zeeppoedervoordeel!

OMO koffer
2 kilo, van 575 nu

Dobbelman blauw
2 kilo, van 525 nu

Witte Reus
koffer 2 kilo, van 398 nu

ALL
koffer 2 kilo, van 675 nu

Schwarzkopf Zevenkruiden-

shampoo
200 ml, alle soorten,
geen 375 1
of 225 maar 1

set3 tubes,
van 398 nu

' Prodent Fluor

% tandpasta
m <ie»t 3 tuhfx;

gloeilampen
pak 10 stuks assorti
40-60-75-100 WattylQC
van 980 nu voor *t«f U

hoofdkussen
bloemdessin,
50 x60 cm,
van 895 voor

huisvuilzakken
Komo-keur,
rol a 20 stuks, QRQ
nu nog voor ü(J«J

istic emmer
bruin en beige,
van 175 voor 115

borstlappen QOo
heel kilo OiJO

hacheevlees
500 gram

»re 1 098 %.
varkenslappeih/iQ
heel kilo OHO

verse worst
heel kilo

Maandag 7 januari 1980:

speklappen heei KNO
Dinsdag 8 januari 1980:

heel kilo

548

Woensdag 9 januari 1980:

gehakt h. o. h. neeikii 598
mager ontbijtspek 100 gram

boerenleverworst
300 gram | fiC
per stuk 1 UU

Saksische
leverworst R0
100 gram 09

Goudse kaas
jong,

heel kilo

Blue Band

halvarine
kuipöOOgram, nu 1181

vanille-vla
pak 1 liter

,

SAPPIGE GRANNY SMITH'S
draagtas inhoud 2 kilo

EXPORT SPRUITEN
kilo . . 158 i
SALUSTINIANA'S OQQ
SPAANSE SINAASAPPELEN ietsfijns, 15stuks UUO

Ook in 1980 rechtstreeks uit Aalsmeer een pracht assortiment
kamerplanten en snijbloemen

BOS NARCISSEN 295
BOS TULPEN 350
samen

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

HUTSPOT
500 gram

Hartevelt

jonge
jenever
fles
1 liter nu

Vat 69
whisky
per fles nu 1495

Rosé de France
fles 0,7 liter,
per f les 350, AOC895 i3 flessen

Pisang
Ambon
per fles nu 10751

sM



Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij u kennis van
de geboorte van onze zoon

Peter Marinus

Wij noemen hem

SANDER

Peter van Asselt
Diny van Asselt-

Langwerden

Vorden, 31 december 1979
Hoetinkhof 127

Voor uw medeleven na het
overlijden van onze lieve
man, vader en schoonvader

GERHARD ANTONIE
REGELINK

willen wij u hartelijk danken.

Uit aller naam,
D. J. Regelink-Schieven

Vorden, januari 1980

Torn met de sokken en
André met de broeken

wensen iedereen een
voorspoedig 1980

Tot ziens op de markt

Ook in het nieuwe jaar bent u
met een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets beter af.
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
uw tweewielerspecialist.
Ook voor uw reparaties

Gevraagd: AOW-er of part-
timer die genegen is regelma-
tig onderdelen of materiaal te
halen of te brengen naar klan-
te of montage.
Het bezit van een auto en tele-
foon is hierbij noodzakelijk.
Voor inlichtingen kunt u bel-
len: Ten have produktie bv,
Vorden, telefoon 05752-2244
toestel 20

Hartelijk dank
voor de goede wensen, die we
bij de jaarwisseling ontvangen
hebben.
Ook u wensen we veel heil en
zegen toe in het nieuwe jaar.

Fam. Krajenbrink
Ruurloseweg 19

Hebt u nog leuke spulletjes
voor de Prettymarkt?
Bel dan 2024 en we komen het
de eerste zaterdag van de
maand ophalen

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.
Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367.

Geïnteresseerden voor de
Margriet knip- en naaikursus
kunnen zich vanaf heden aan-
melden bij J. Pardijs, Almen-
seweg 23, Vorden, telefoon
2985

Te koop: jonge konijnen,
kleurdwerg, pooltjes en Hol-
landers.
D. Klein Geltink, Schut-
testraat l, Vorden, telefoon
05752-1498

30-36 2196
36-40 23.96
Hu b t tfftoptn met koud» w>
ratte TOUW. Uet deze teirm kom Je <to wtator door

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Op vrijdag 11 januari a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

H.Th. WIGGERS
M.J.F. WIGGERS-ROELVINK

In de Sint Antoniuskerk te Kranenburg-
Vorden is er om 10.30 uur een eucha-
ristieviering uit dankbaarheid.

Dagadres: zaal Schoenaker, Ruurlose-
weg 64, Kranenburg-Vorden.
Gelegenheid om te feliciteren van 14.30
tot 16.00 uur.

Vorden, januari 1980

1940 1980
Inplaats van kaarten

Op vrijdag 18 januari a.s. hopen we met onze kinde-
ren, kleinkinderen, familie, vrienden en buren ons 40-
jarig huwelijksfeest te vieren in de zaal van hotel Bak-
ker te Vorden.

Anderen die ons willen feliciteren zijn van harte wel-
kom vanaf 20.00 uur in zaal Bakker.

A.G.F. LICHTENBERG
E.M. LICHTENBERG-PIETERSEN

7251 CX Vorden, januari 1980
Het Wiemelink 65

Heel hartelijk bedankt aan een ieder, die de 13e de-
cember 1979 voor ons, de kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt. De vele kaarten die de brievenbus vulden, de
grote bloemenhulde en fijne kado's van groot tot
klein.

Lieve mensen, 't was geweldig fijn. U allen die per-
soonlijk kwamen, 't zal ons nog heel lang heugen.

Albert en Hentje
Uenk-Bretveld

Vorden, januari 1980
Zutphenseweg 125

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennisgeven
van het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw en
onze moeder, schoonmoeder en oma

HENDRIKA HILFERINK
echtgenote van B. te Kamp

op de leeftijd van 66 jaar.

Zij wist zich geborgen bij haar Heer.

Vorden: B. te Kamp

Ruurlo: G.H. Stegeman-te Kamp
E.J. Stegeman

Vorden: S.A. Steeman-te Kamp
L.E. Steeman

Vorden: H.B. Kramp-te Kamp
H.A. Kramp

en kleinkinderen

Vorden, 22 december 1979
De Bongerd 26

De begrafenis heeft 27 december 1979 te Doetinchem
plaats gehad.

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze dierba-
re huisgenoot, vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

MARTINUS ELSMAN

in de ouderdom van 81 jaar.

Uit aller naam:

H. Dijkman-Meenink
Fam. Elsman
Fam. Dijkman

Vorden, 31 december 1979
Riethuisweg 8

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Het
Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot condoleren
donderdag 3 januari van 19.00 tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 4 ja-
nuari in ,,de Herberg", Dorpsstraat lOa te Vorden,
waarna de begrafenis zal plaats vinden om 14.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Ds. Hegger spreekt
over het onderwerp

Wil je eeuwig leven?
op donderdag 17 januari a.s.
's avonds 8.00 uur in het Dorpscen-
trum te Vorden.

U bent vriendelijk uitgenodigd.
Geen entree, geen kollekte.

Heden is voorgoed van ons heengegaan, op de leeftijd
van bijna 95 jaar, onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

BERENDINA DEEN
weduwe van Jan Kor nel is Offereins

Zutphen: G. Bouman-Offereins

Deventer: B.J. de Meij-Bouman
H. de Meij
Peter
Roland

7203 CN Zutphen, 29 december 1979
Van Raes feit straat 6

De crematie heeft in besloten familiekring plaats-
gevonden woensdag 2 januari 1980.

GOEDE VOORNEMENS?
Daarmee is de weg naar de hel geplaveid.

God vraagt belijdenis van zonden en Hij
biedt ons aan
EEN NIEUW LEVEN IN CHRISTUS

Wilt u daarover meer horen, dan bent u welkom op
de bijbelstudie, woensdags om 19.30 uur.

Fam. A. POS t Itia, Ruurloseweg 6

Wij wensen alle clientèle
een voorspoedig 1980

Schildersbedrijf Rouwen
Vierakker

Als voeten U

natuurlijke jeugdschoenen
met § Pluspunten.

^oGEK^ als énige goedgekeurd
door de Ned.Verenig ing
van Huisvrouwen.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14-Vorden-Telefoon 05752-2386

Dropping s.v. Ratti
vrijdag 18 Januari 198O

Deelname is voor iedereen mogelijk.
Inschrijfformulieren verkrijgbaar in de
kantine of bij J.W. Sloëtjes, De Steege
l, opgave vóór 10 januari 1980.

Inschrijving f 3, — per persoon

MEDEDELING
De bestuurders van de Bouwbond NVV
en de Bouwbond NKV delen al de
bouwvakkers mede die in de afgelopen
jaren hun financiële kontakten altijd
hebben laten behandelen door de P.V.
van het NVV zowel als de P.V. van het
NKV, met ingang van januari 1980 zal
opgaan in één bond, de

FEDERATIE BOUW EN HOUT
BOND AFDELING VORDEN

met als penningmeester en plaatselijk
vertegenwoordiger:
G.J. VOORHORST
Berend van Hackfortweg 8, Vorden

en 2e penningmeester de heer
LANGENHOF
Het hoge 16, Vorden

Tapijt. . . tapijt. . . tapijt uit voorraad
nu geld verdienen!
Tapijt uit de grote kollektie
Home-Decor

KRETA
400 cm breed, geschikt voor ieder vertrek

GRATIS GELEGD per strekkende meter 69,•

ZELF LEGGEN per strekkende meter 59,•

hoogpolig

GRATIS GELEGD per strekkende meter 229,-
ZELF LEGGEN per strekkende meter 2O9,'

BAGDAD met wol, grandioze kamerkwaliteit

GRATIS GELEGD per strekkende meter 249,'
ZELF LEGGEN per strekkende meter 229,'

EN NOG STEEDS ONS

REKLAME TAPIJT
per strekkende meter voor 29,-

Wooncentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond tot 9 uur - woensdagmiddags open
maandags gesloten

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

iRabobank S
„Vordenn

De situatie op de geld- en kapitaalmarkt geeft ons aanleiding zowel de
debet- als de creditrente te verhogen.

VANAF 1 JANUARI 1980 GELDEN DE VOLGENDE TARIEVEN:

Direkt opvraagbare spaarrekeningen,
(geen enkele beperking bij terugbetaling)
Spaar-direkt-rekening
Spaar-premie-rekening
Spaar-extra-premierekening
Rabobank Kinderspaarplan
Spaarrekeningen Grijp 5
Spaarrekeningen met opzegtermijn van: een halfjaar

één jaar
twee jaar

drie jaar
Spaargelden uit hoofde van de Jeugdspaarwet
Spaargelden op bedrijfs- en ambtenarenspaarrekeningen..
Spaargelden met een vaste termijn van: twee jaar

drie jaar
vier jaar
vijf jaar
zes jaar

5 %

6 Vo
7 %
8 o/,/o

7 %
7 %
6 /o
6V2%
7V2%
8 %
8y4%
7V4%
8V4%
8V2%
9 %
93/4%

93/4%

Depositobrieven aan toonder in coupures van f 1.000,— en
f 5.000,-; looptijd 12, 18 en 24 maanden
respektievelijk 53/4% 61/4% en 63/4%

Termijnplanbrieven aan toonder in coupures van f 1.000, — ,
f 5.000,- en f 10.000,-; looptijd 2. 3 of 4 jaar
respektievelijk 8% 8V4% en 83/4%

Termijnplanbrieven aan toonder in coupures van f 1.000, — ,
f5.000,- en f 10.000,-:
looptijd 5 jaar vast 91/2%
looptijd 6 jaar vast 91/2 %

Hypotheken . 9%%
Top-hypotheken 10%%
Leningen met andere zekerheid v.a 93/4%

Wellicht ten overvloede delen wij u mede, dat het is toegestaan op de
door onze bank verstrekte leningen vervroegde aflossingen te doen, zon-
der dat daaraan extra kosten verbonden zijn.
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Donderdag 3 januari 1980
41e jaargang nr. 42. Tweede blad CONTACT - VORDEN
Werkgroep Leefbaarheid Vorden
boekt fraai succes

f

' fJfïï.
m? l'l

Kan het stationsgebouw voor Vorden behouden blijven?

De werkgroep "Leefbaarheid Vorden", die enkele jaren geleden dank zij haar
werkzaamheden, aan de gemeente het predikaat "Parel van Gelderland" kon
bezorgen, heeft opnieuw een mooi succes behaald. In de landelijke
leefbaarheidswedstrijd "Een kern waar pit in zit" kwam in Gelderland in aan-
merking voor een eerste prijs. Deze leefbaarheidswedstrijd voor mensen in de stad
en op het platteland werd uitgeschreven door de Heide Maatschappij ter
gelegenheid van het negentigjarig bestaan. Het juryrapport luidde dat de
werkgroep in Vorden veel activiteiten ontplooit die ook werkelijk ondersteuning
genieten van de bevolking in Vorden. Op initiatief van de werkgroep zijn
verscheidene activiteiten op gang gebracht.

Genoemd kunnen worden: de fraaie
uitgave "Nestkastjesbrevier",
inrichting Emmapark, activiteiten op
scholen, contacten met het gemeente-
bestuur, actie voor behoud van het
stationsgebouw, Boomfeestdag enz. Ale
men rekening houdt met de mogelijk-
heden in een dorp dat zich zo snel
ontwikkelt dan is de jury van mening
dat het project als geslaagd is te

beschouwen en dat het predikaat "Een
kern waar pit in zit" kan worden
verleend. Bij de prijsuitreiking in de
Zuidgalerij van het Provinciehuis te
Arnhem door Gedeputeerde mr. J. A.
M. Hendrikx ontving de Vordense
deputatie niet allen de fraaie oorkonde
maar mocht men tevens een geldbedrag
van duizend gulden in ontvangst nemen.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

We staan er niet alleen voor!
We staan er wel voor!
Aan het begin van dit nieuwe jaar 1980
willen we Ditrich Bonhoeffer (1906-
1945) na-zeggen, als het mag u vóór-
zeggen en zo samen méé-zeggen een vers
uit zijn lied "Von guten Machten",
opgenomen als gezang 398 in het
Liedboek voor de Kerken:

"In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag
God is met ons des avonds en des

morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag".

Bevestiging kerkeraadsleden
Hervormde kerk.
a.s. Zondag 6 januari zal D.V. in de
Hervormde dorpskerk te Vorden,
vanouds geheten Antonius kerk, plaats
vinden de bevestiging en herbevestiging
van kerkeraadsleden van de plaatselijke
Hervormde gemeente. Tevens zal in
deze dienst dan afscheid genomen
worden van de afgetreden kerkeraads-
leden, per 31 december jl. Na de dienst
is er in "de Voorde" gelegenheid om
elkaar te begroeten en te ontmoeten,
onder het genot van een kopje koffie.
Genoemde zondag (6 januari is er in de
dorpskerk geen avonddienst. De
kollekte bij de uitgang is genoemde
zondagmorgen bestemd voor de kerk-
voogdij.

Contact-avond kerkeraad.
De kerkeraad van de Hervormde
gemeente houdt een contact avond op

donderdagavond 10 januari en wel in
"de Voorde". Voor deze avond zijn
uiteraard ook uitgenodigd de pas
afgetreden kerkeraadsleden met hun
eventuele echtgenotes/echtgenoten.

Week van gebed voor de eenheid.
In de week van 1 8 - 2 5 januari wordt
weer gehouden de jaarlijkse week van
gebed voor de eenheid van de
Christenen. Deze gebedsweek gaat uit
van de Raad van Kerken in Nederland
en heeft een internationaal karakter.
Het is de bedoeling dat door middel van
gebeds-samenkomsten de eenheid van
de Christenen intensief wordt beleefd.
Het thema van de gebedsweek is dit jaar
"Uw Koninkrijk kome". Dit thema is
tegelijkertijd het centrale onderwerp op
de zendingsconferentie van de Wereld-
raad van Kerken, die in de maand mei te
Melbourne zal worden gehouden. De
plaatselijke Raad van Kerken te
Vorden- Kranenburg belegt in
genoemde week enkele bijeenkomsten.
Nadere berichten volgen.

Contact-avond verjaardagsfonds.
Het Verjaardagsfonds van de Vordense
Hervormde gemeente belegt voor alle
medewerkers/sters een contact- en
informatieavond op woensdag 16
januari in "de Voorde". Onze oud-
plaatsgenoot de heer Jan Bloemendaal
hoopt, mede aan de hand van dia's, te
vertellen over het eerste gedeelte van
zijn wereldreis. Spoedig na deze avond
hoopt hij weer op reis te gaan. Ging hij
de eerste keer naar het oosten, nu naar
het westen. Het belooft een mooie en
ook nuttige avond te worden.

Sparta
mededelingen
De avondvierdaagse wordt dit jaar
gehouden van 4 t/m 7 juni. De
Algemene ledenvergadering wordt op 15
januari gehouden in Hotel
Bloemendaal.

Veel belangstelling
Kerstzangdienst
Voor de jaarlijkse Kerstzangdienst die
zaterdagavond in de Hervormde Kerk te
Vorden werd gehouden bestond
traditiegetrouw een grote belangstelling.
De aanwezigen in de Kerk genoten
volop van het Vordens Mannenkoor
onder leiding van dirigent Nijhof; de
chr. gemengde zangvereniging "Excel-
sior"; het Vordens Dameskoor onder
leiding van de heer Rouwen. Organist
was de heer R. van Straten, terwijl ds.
J.R. Zijlstra voor deklamatie zorgde.

Predikaat
'Parel van Vorden'
voor Hotel Bakker
De heer Klaas Bakker, eigenaar van het
plaatselijk en nationaal bekende Hotel
aan de Dorpsstraat mag zich de trotse
winnaar noemen van de plaatselijke
ingestelde leefbaarheidswedstrijd. Zijn
hotel verwierf het predikaat "Parel van
Vorden 1979" vanwege de fraaie
verbouwing van de nieuwe zaal, speciaal
omdat de voorzijde geheel in dezelfde
trant als de oude voorgevel is gehouden.
Dit is uiteindelijk weer een verfraaiing
voor het dorpscentrum.

De Werkgroep Leefbaarheid Vorden
heeft deze wedstrijd voor de eerste keer
georganiseerd in verband met zijn eerste
lustrum. De Werkgroep is zeer
erkentelijk voor de inzet van de heer
Klaas Bakker ten diensten van de leef-
baarheid en het aanzien van het dorp
Vorden. Daartoe deze prijs.

Deze leefbaarheidswedstrijd geldt niet
alleen voor gebouwen, aldus het bestuur
van de werkgroep, maar alle objecten
die het aanzien van het dorp verbeteren
komen in aanmerking voor de titel. Het
hoeft niet perse een woning of ander
pand te zijn, het kan ook een persoon
zijn die zich voor de gemeenschap
verdienstelijk maakt. Eventueel een
mooie tuin^^ een vereniging of
anderszins. jH^ hoopt elk jaar een
dergelijke wedstrijd te houden. De
winnaar ontVangt dan de vergulde
plaquette mei het opschrift Parel van
Vorden met jaartal. Tegen het einde van
het jaar gaalflfc lid van de Werkgroep
individueel c^ î aanmerking komende
objecten beoordelen, waarna in een
gezamenlijke bespreking het
eindoordeel wordt gegeven. De prijsuit-
reiking van de eerste "Parel van Vorden
zal plaatsvinden op woensdag 9 januari
in zaal Bakker.

Kerstfeest
Plattelandsvrouwen
Veel bejaarden hadden gevolg gegeven
aan de uitnodiging samen met de Platte-
landsvrouwen het kerstfeest te vieren op
woensdag 19 december. Presidente
mevrouw Ridderhof heette een ieder
hartelijk welkom en sprak over de
betekenis van het kerstfeest. Het kerst-
evangelie werd gelezen aangevuld met
samenzang en declamatie.

Het koortje o.l.v. mevr. Turfboer zong
weer kerstliederen. In de pauze werd
traditiegetrouw chocolademelk
geschonken. Na de pauze las mevrouw
Ridderhof een kerstverhaal voor waar
zeer aandachtig naar werd geluisterd.
Aan het eind dankte mevr. Ridderhof
een ieder die deze middag medewerking
had verleend en wenste allen goede
feestdagen toe. 's Avonds vierden de
Plattelandsvrouwen in eigen kring het
kerstfeest.

Dropping
Evenals vorig jaar organiseert SV Ratti
ook nu weer een oriëntatie dropping.
Deze voert u door de prachtige natuur.
Deelname is voor iedereen mogelijk, dus
ook voor niet-leden.
De organisatoren rekenen weer op een
grote deelname. Dus wacht niet te lang
en laat u inschrijven bij de bekende
adressen.

Dammen
Gerrit Wassing wint Piet Dekker wissel-
bcker.

In het Dorpscentrum werden vrijdag-
avond de traditionele sneldamwedstrij-
den gehouden om de Piet Dekker-
wisselbeker. Was het vorig jaar Bertus

Nijenhuis, dit jaar was het Gerrit
Wassink die de beker voor een jaar in
zijn bezit kreeg. De einduitslag was: l
Gerrit Wassink, 2. H. Graaskamp, 3.
H. Grotenhuis, 4. J. Masselink, 5. Joh.
Krajenbrink, 6. A. Wassink, 7. S.
Wiersma, 8. G. Hulshof, 9. H. Ruesink,
10. B. Nijenhuis.

Voor de jeugd was er een oliebollen-
wedstrijd. Dit was een idee van de heer
Th. Slütter uit Zutphen die samen met
zijn vrouw de oliebollen had gebakken.
Dat één en ander aansloeg bij de jeugd
was te begrijpen. De jeugd werd in vier
poules ondergebracht. De winnaar
kreeg vier oliebollen, de tweede drie etc.
De eindstanden in de verschillende
poules waren als volgt: poule I: 1. R.
Brummelman, 2. H. Dijk; Poule II: 1.
A. Plijter, 2. E. Brummelman; poule II:
1. G. Heutink, 2. G. Hulshof; poule IV:
1. E. Hengeveld, 2. J. Boerkamp; poule
V: l J. Masselink, 2. R. Slütter.

Tweede plaats aspirantenvijftal DCV
Het aspiranten vijftal van de Vordense
damclub DCV speelde om het kam-
pioenschap van distrikt Oost tegen
DCH uit Hengelo. Vorden won met 8-2
waardoor ze uiteindelijk de tweede
plaats in de wacht sleepten. De indivi-
duele uitslagen waren: Joh.
Krajenbrink- Halfman 2-0; Wesselink -
Besselink 2-0; Hoekman - Hiemecke 2-
0; Eckringa - Hoefsloot 0-2; De Klerk -
Biezeman 2-0.

Vorden pupillenkampioen (dammen)
distrikt Oost
Vrijdagavond werd in het dorpscentrum
te Vorden een beslissingswedstrijd ge-
speeld tussen de pupillen van de dam-
club Vorden en DCR uit Ruurlo. De
ploegen kwamen tweemaal tegen elkaar
uit. De eerste wedstrijd wonnen de
jongens uit Ruurlo met 4-6. De tweede
ontmoeting won DCV met 10-0 zodat de
Vordense pupillen kampioen werden
van distrikt Oost.

Derde team DCV kampioen
Doordat naaste concurrent Defcp & Zet
uit Dinxperlo vrij onverwaUf. twee
nederlagen op rij leed, kon het derde
team van DCV Vorden de kampioens-
vlag hijsen.

kffruWinterswijk werd in Vorden kfTTTipioen
Vrijdagavond werd in het dorpscentrum
te Vorden een beslissingswedstrijd ge-
speeld tussen DVD uit Doetinchem en
WDV uit Winterswijk met als inzet het
clubkampioenschap junioren distrikt
Oost. De Winterswij kers wonnen met 6-
4.

Onderlinge damcompetitie DCV
Vorden
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld:
Sloetjes-Lankhaar 0-2; Hulshof-Slutter
1-1. Jeugd: J. Slutter-H. v.d. Kamer 2-
0; D. Hoekman - E. te Velthuis 1-1; G.
Brinkman - F. Rouwenhorst 0-2; B. de
Jonge - J. v.d. Kamer 0-2; M. v. Burk -
M. Boerkamp 2-0; R. Slütter - J. Kuin
0-2; E. Hengeveld - H. Berenpas 2-0; R.
Bulten - B. Masselink 2-0; W. Hulshof -
B. Voortman 1-1; B. Heutink - M.
Dekker 2-0; R. Bulten - M. v. Burk 0-2;
R. Slütter - M. Boerkamp 1-1; B.
Heutink - B. Masselink 2-0; J. Kuin - H.
Berenpas 2-0; M. Dekker - B. Masselink
0-2.
Vrijdagavond 28 december organiseert
DCV de jaarlijkse gongwedstrijden.

Zwemmen
Freddy Dijkman, Pauline Kip en Gera
te Velthuis, lid van de Vordense
zwemclub "Vorden '64", zijn uitgeno-
digd om deel te nemen aan de "Speedo-
jaargangwedstrijden" (de voorwed-
strijden voor de nationale jeugdkam-
pioenschappen) welke volgende maand
in Dieren worden gehouden.

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landbouwschool
Nieuwstad 49.

JANUARI:
15 Bijeenkomst N.C.V.B. in Dorps-

centrum.

16 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.

Dwalen met de kamera
door de dierentuin
Een dierentuin staat vol met natuurlijke fotomodellen. Dat is de reden, dat
zoveel mensen, die graag foto's maken, zo nu en dan een paar uur door-
brengen in zo 'n park. Kijkend naar al dat beestenspul, zoekend naar bij-
zondere kansen voor opvallende foto's of zo maar plaatjes schietend

omdat ze elk dier interessant vinden.

Twee manieren
Daarmee zijn eigenlijk al meteen de
twee manieren aangegeven, waarmee
je als fotograaf in een dierentuin kunt
ronddwalen: echt met veel geduld speu-
rend naar een erg mooie fotokans. Of
al wandelend langs stallen, weiden en
rotsen alles fotograferend wat er voor
de lens komt.

Ook mensen
De laatste groep let daarbij ook en voor-
al op de mensen, die de dieren bekijken
en er op reageren. Want ook de bezoe-
kers zorgen voor leuke opnamen, voor-
al als het om kinderen gaat en de dieren
aangeraakt kunnen worden. De meeste
foto's worden daarom dan ook gescho-
ten in de kinderboerderij, die in nage-
noeg elk dierenpark te vinden is en waar
veel spontane reakties van de kleine be-
zoekers worden vastgelegd.

De echte speurders
Dat zijn de zoekers naar bijzondere mo-
tieven, die een mooie foto kunnen op-
leveren. De strepen van de zebra's, het
deftige pak van de pinquins, de teke-
ning in het verenkleed van een uil ...
alle speelse patronen, die de natuur aan
het dierenvolk heeft meegegeven, wor-
den bestudeerd om te zien wat er straks
in kleur of zwart/wit op de foto van
overblijft. ,

Vlakverdeling zoeken
Zo'n dierenfotograaf is vaak een flinke
tijd bezig met een onderwerp tot precies
de beeldopbouw is verkregen, die hij
zoekt. De lange gestrekte halzen van de
giraffen . . . de griezelig-grote open
muil van een zeeleeuw . . . de door de
zon belichte welige manen van een
leeuw tegen een donkere achtergrond.
Je rnoet geduld hebben om resultaten
te bereiken met fotomodellen, die wel
mooi zijn, maar weinig medewerking
geven.

Een foto-saf arie
Eigenlijk is voor alle mensen, die in de
dierentuin foto's maken, zo'n zwerf-
tocht een safari, een fotojacht op groot
of klein wild. En dat is het leuke: ieder,
die dat doet, gaat met een buit aan fo-
to's naar huis . . . Foto's van dieren,
die reageren zoals ze zijn. En misschien
de bijzondere plaat, die met veel geduld
en wat geluk tot stand is gekomen en
waar je, als een jachttrofee, nog vaak
met genoegen naar kijkt.

Goed advies
Idee voor mensen, die van dieren en fo-
tograferen houden: dwaal eens met de
kamera door een dierentuin in de buurt
en maak op uw manier foto's van de
vele natuurlijke modellen, die daar zijn.
Eén ding is zeker: u zult er een plezierige
morgen of middag doorbrengen en ook
voor uw kamera zal er véél te genieten
zijn.

KNIPTIP •
Laat meneer niet alles
zelf filmen. In de film
van het leven van uw
gezin speelt de man
een belangrijke rol.

KNIPTIP |
Eigen kleurenfoto's
ontwikkelen en af-
drukken? Leuk werk
en niet moeilijk.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Ziezo, 't geknapte en geknalte is weer van de bane. De boek he'w
allemaole goed op de leeste ehad en de flessen en de pottemenee's
kö'j röstug op de kop holl'n, d'r kump toch niks meer uut. En dan
mo'j d'r maor neet bi'j stille staon wat 't ow meer kost umme de
flessen weer vol te kriegen. Neet dat dat now zo slim is want i'j
kont uutendeluk bes buuten 't grei. Dat, ondanks de hogere pries,
't verbruuk wel neet minder zal wodd'n kö'j röstug annemmen.
Wi'j bunt zo zuutjesan met onze welvaart zo vewend da'w gewoon
meent dat 't t'r bi'j heurt net zo goed as 'n auto, de teevee en de
stereo-combinatie. Plus dan al die dinge die onze buurman wel hef
en wi'j nog neet zoas 't tweede huus, de vekansie in India en de
boot argens in Friesland. Daor kieke wi'j dan met jaloerse oge
nao. Waorbi'j dan meestal wod vegett'n dat den buurman vveerj
'n ander kik die weer meer hef as hee. Den ander is dan wf
gelukkugger etrouwd, hef kinder die better learn kont of is völl
gezonder. En zo blieft ze maor nao mekare kieken en bliel
ontevreane. Ontevreane umdat allene materieel bezit toch nee!
voldut al he'j d'r ok nog zovölle van. Hoe meer a'j hebt, hoe meer
a'j hemm'n wilt. Zo was 't in de zeuventugger jaorn en zo zal 't in
de tachtugger jaorn ok wel wean, al zal dan dat meer will'n
hemm'n wel neet zo hard metvall'n. Veural neet umdat 't t'r goed
op liekt da'w allemaole wel iets achteruut zölt mott'n, zowel boer
as borger.

Maor meschien dat dan de vedraagzaamheid en de gezellugheid
weer wat groter wod. Want dat is now ok neet um oaver nao huus
te schrieven. Goeiendag zegg'n is t'r haos neet meer bi'j, daor
he'w gewoon gin tied meer veur. Gin tied umda'w te druk bunt
met onszelf, 'n ander is toch neet belangriek? De vedraag-
zaamheid was t'r ok neet op Kerstaovund in een van onze
plaatselukke kerken. Daor hadd'n ze jao haos hooglopende ruzei
oaver wie d'r now wel en neet bi'j in mog. lederene wil schienbaor
juust op Kerstaovund zo'n dienst metmak'n. Meschien un idee
veur volgend jaor um alle vier kerken dan op die aovund maor te
gebruuken? Veural now de brandweer zekere beperkingen an 't
volpropp'n hef estelt en gezien dat t'r bi'j beide kerken nog al us
wat weerumme mot toch meschien wel iets um an te denken.
Uutendeluk bunt de kerken ebouwd um gebruukt te wodd'n.
Maor daor bunt luu genog die meer bevoegd bunt umme hieroaver
te oordelen, daor lao'k een en ander dan ok graag an oaver, 't was
maor zo un denkbeeld. Wieters wense ik ow allemaole 't allerbeste
veur 1980 en hoppe da'w 't goed met mekare meugt könn'n
vinden bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



In alle delen van Cambodja
sterven elke dag meer

mensen de hongerdood.

De toestand is catastrophaal.
Er is geen oogst Volwassenen
en vooral kinderen sterven aan
ondervoeding. Dysenterie,
TE .C., malaria, blindheid en
andere ziekten maken steeds
meer slachtoffers.

Unicef en het Internationale
Rode Kruis hebben een
wereldwijde hulpaktie op touw
gezet Er is minstens 225 mil-
joen nodig voor voedsel,
transport en medicijnen.

Help. Het gaat om mensen-
levens. Doe wat u kunt

GEEF zoveel u kunt

Giro 777
Het Nederlandse Rode Kruis

Den Haag

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.

R. H. Eggink, Emmel-
oWd, Onderduikersweg 30c,
N. O. P., tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

ADVERTEREN

DOET

VERKOPEN

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Goed idee voor mensen, die graag naar
mooie dingen kijken en die ook willen
fotograferen: ga 's zwerven door een oud
stadje met de kamera in de hand.
Ontdek de schoonheid van huizen, die
zijn gerestaureerd in oude luister, wan-
del over romantische pleintjes en geniet
van de rust en grootsheid van een kerk
uit vroeger eeuwen. Wie op zo'n wande-
ling de kamera gebruikt, houdt er beslist
een serie mooie foto's aan over.

Wandelen met de trein
De meest ideale manier om Hollandse
steden te verkennen is... per trein. De
NS heeft namelijk een heel programma
samengesteld, waarin maar liefst vier en
dertig plaatsen zijn opgenomen, die om
de een of andere reden interessant zijn.
Meestal gaat het om steden, waarin het
verleden door zorgvuldig restauratie-
werk met zorg is bewaard.

Fotogenieke onderwerpen
Wie de schoonheid vna de Hollandse
steden wil ontdekken en met de kamera
vast wil leggen kan terecht in de
plaatsen, die in het NS-programma zijn
opgenomen. Aan de hand van een
routebeschrijving kom je dan bij de
mooiste plekjes. Alle zwerftochten zijn
namelijk opgesteld door deskundigen,
die er in de beschrijving ook vaak een
korte toelichting bij geven.

Fotogenieke onderwerpen.
Wie zo'n stadswandeling met de kamera
maakt, kan schilderachtige straatjes
fotograferen. Zet oude mooi-gerestau-
reerde huizen op de plaat. Legt vaak erg
fraaie geveltjes vast. Richt de kamera op
grappige uithangborden en bijzondere
gevelstenen. En loopt met zijn fototoes-
tel zoekend om prachtige oude kerken
en fotografeert gebrandschilderde ra-
men. Er zijn in die Hollandse steden
zoveel fotogenieke onderwerpen, dat de
kamera druk werk heeft.

Water geeft extra kansen
Omdat je op die stadswandeling vaak
grachtne of rivieren tegenkomt, is het
mogelijk originele foto's te maken van
huizen, die weerspiegeld worden in
water. En van karakteristieke bruj
en mooie doorkijkjes. Wie daarbij rustig
de tijd neemt om met zorg een goed
opnamestandpunt te vinden, heeft door
het water extra kansen voor kreatievj
platen.

Ook voor filmers
Het spreek vanzelf, dat wie zo'n zwerf-
tocht maakt door een van die steden,
dan ook veel motieven ontdekt voor de
filmkamera. Want oude steegjes en
pleintjes met wnadelaars en fietsers,
grachten met boten, detail-opnamen van
versieringen in de muren van gerestau-
reerde huizen... er is ook voor de smal-
filmer veel te genieten en te filmen als hij
gaat zwerven door de oude steden van
ons land.

Vier en dertig plaatsen
In dat programma-boekje met ruim
honderd NS—attrakties zijn vier en
dertig wandelingen opgenomen door
steden en dorpen, die toeristisch van
belang zijn. Daarbij zijn stadjes als
Hoorn en Enkhuizen, Zierikzee, Alk-
maar en Gouda. Maar ook de grote
steden als Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht. Elke wandeling start bij het
station en meestal zijn ze 4 a 5 km. lang.

Gratis verkrijgbaar
Het programma, waarin de NS-dagtoch-
ten en attrakties zijn vermeld, is gratis
verkrijgbaar op elk NS-station. Het is
wel de bedoeling, dat wie zo'n wandeling
wil maken in de betreffende plaats

aankomt per trein. En dat betekent, dat
men ook geen parkeerproblemen heeft
en - alleen met de kamera in de hand -
zorgeloos de wandeltocht vanaf het
station kan beginnen.

Een klankdia-festival.
Het maken van klankdiaseries is een
zinvolle en kreatiève hobby. Daarbij
gaat het er om aan de hand van een serie
dia's en met behulp van muziek, gelui-
den en kommentaar en afgerond werk-
stuk te maken, bijvoorbeeld een reis-
verslag, of een dokumentaire. De groei-
ende belangstelling voor het maken van
klankdiaseries blijkt ook uit het sukses
van de z.g. klankdia-festivals. Eind sep-
tember zal er in Nederland weer een
internationaal klankdia-festival worden
gehouden, dat drie dagen zal duren.

Denk aan de b at t er yen.
Batterijen hebben niet het eeuwige
leven. Ook niet de minibatterijen, die bij
het fotograferen worden gebruikt, bij-
voorbeeld voor de belichtingsregeling en
de flitser. Vervang ze in elk geval
eenmaal per jaar, want het is erg
vervelend als net op een kritiek moment
de batterij zijn plicht wegens uitputting
verzaakt. Als u de kamera langere tijd
niet zult gebruiken, haal dan het bat-
terijtje uit het toestel.

Telelenswerking verdubbelen
Een telelens haalt de verte dichterbij.
Veel bezitters van een reflexkamera
maken er gebruik van en verrijken er
hun fotografische mogelijkheden mee.
Vooral de lange telelenzen zijn tamelijk
kostbaar en dat betekent, dat er een
stijgende belangstelling is voor de z.g.
teleconverter. Dat zijn lenzen, die de
vertewerking van een bepaalde lens
verdubbelen met behoud van de beeld-
kwaliteit. De converter is vooral zo
populair omdat de prijs er van, in
verhouding tot de prijs van telelenzen,
erg laag is.

Motorpockets... een nieuw begrip
Bij de kleinbeeldkamera's is de motor-
drive al lang bekend. De motordrive is
een apparaatje, dat kan zorgen voor een
automatisch en bliksemsnel filmtran-
sport, waardoor het mogelijk is in zeer
korte tijd een serie foto's te maken. Dat
is vooral bij het maken van sportfoto's
en andere snelle handelingen van belang
om precies het juiste moment in een foto
te vangen. Sinds dit voorjaar zijn er ook
pocket-kamera's met zo'n motor-drive,
die snel en probleemloos voor het film-
tfansport zorgen. Het maken van serie-
opnamen behoort nu dus ook met een
pocketkamera tot de mogelijkheden.

Monteer nu reeds de rode
fletsreflektor
De rijkspolitie in de Gelderse gemeente
Neede pleit voor het nu reeds aan-
brengen van de rode reflektor aan de
achterzijde van de fiets, de reflektor die
vanaf l november 1979 verplicht zal
zijn.In een brief die via de scholen aan
de ouders van de leerlingen is verspreid,
adviseert de politie nu reeds een reflek-
tor aan te schaffen om zo de veiligheid in
het verkeer te verhogen. ,,Vooral in deze
herfst- en wintertijd" - aldus de brief -
,,komen onze kinderen in situaties te-
recht (duisternis, mist en dergelijke)
waarin het een vereiste is goed op te

DUMACO b.v.
DIENSTENCENTRUM VOOR DIREKT-MARKETING

vraagt voor direkte indiensttreding:

a. machinevoerders
leeftijd 21—35 jaar. Opleiding LTS of bekendheid met
grafische machines.
Moeten bereid zijn (indien nodig) ploegendienst te verrich-
ten. Goede honorering.

b. part-timers
(MANNELIJK/VROUWELIJK)
voor diverse werkzaamheden.

Sollicitaties schriftelijk aan: Dumaco b. v. Enkweg 15, Vorden.
Telefonische inlichtingen 's avonds tussen 17.30 en 18.30 uur 05755-1825

GEMEENTE VORDEN
Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden
maakt bekend dat vanaf 9 januari gedurende 21 da-
gen voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage
ligt het besluit met bijlagen van de Raad dezer ge-
meente d.d. 27 november 1979 nr. 12 tot onteigening
van gronden die gelegen zijn in het bestemmingsplan
Brinkerhof 1973 nr. 2.
Onderhavige onteigening is nodig om de uitvoering
van bovengenoemd plan te kunnen voltooien.

Vorden, 2 januari 1980

Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd,
Mr. M. Vunderink

vallen. De praktijk leert, dat er aan de
verlichting van de fiets van onze kinde-
ren nogal eens wat schort". Een prima
advies van de politie in Neede en een
initiatief dat in iedere gemeente navol-
ging verdient.

Fietsers willen gezien worden
Het is voor de veiligheid van fietsers in
het verkeer van veel belang dat zij goed
zichtbaar zijn. Om hen daarbij een
handje te helpen, brengt Geeroms-
Amant in het Belgische Aalst reflekte-
rende dassen, sjerpen en ceinturen in de
handel in de kleuren geel, groen en
oranje-rood. Nieuw is uerder een reflek-
terende elastieken band die tot een
moderne snelbinder is omgetoverd om
bagage achterop de fiets vast en op zijn
plaats te houden. Niet alleen veilig maar
ook een vrolijke versiering voor de fiets.

Heer in het fietsverkeer
Er wordt nogal geklaagd over het gedrag
van de fietsers in het verkeer. Zij zouden
zich te weinig bekommeren om verkeers-
voorschriften en daardoor de veiligheid
van zichzelf en anderen in gevaar
brengen. Daarom is in de serie Fietso-
theek het boekje Fietseiquette uitgege-
ven, waarin alle verkeersregels en -voor-
schriften voor fietsers zijn opgenomen,
aangevuld met nuttige adviezen voor
juist verkeersgedrag op de fiets. Door
overmaking van ƒ 3,60 op postgiroreke-
ning nr. 234567 kan Fietsetiquette wor-
den aangevraagd bij de stichting: fietsün
Amsterdam.

Wel of niet bewaken
Hoewel door vrijwel iedereen erkend
wordt dat het bewaken van fietspakeer-
plaatsen en fietsenstallingen gewenst
zou zijn in verband met de beschadi-
gings- en diefstalkansen, wordt evenzeer
realistisch erkend dat dit vrijwel nooit
een haalbare kaart zal zijn door de hoge
kosten. Als voor bewaking gekozen
wordt zou dit als dienstbetoon van de
zijde van het winkelcentrum moeten
worden aangeboden. Een goede tussen-
oplossing is de parkeervoorziening dus-
danig in te richten dat de geparkeerde
fiets aan een rek, klem of paal ge-
makkelijk door middel van een slot kan
worden verankerd. Het aanbod van
degelijke fietssloten is op het ogenblik
bovendien zo groot dat bewaking minder
urgent wordt, mits de fietssloten ook
worden gebruikt en daar blijkt het in de
pratijk nogal eens aan te haperen.

Het vaststellen van het noodzakelijke
aantal parkeerplaatsen voor fietsers lijkt
op het eerste gezicht niet altijd even een-
voudig. De beste, of een van de beste
methoden, is wellicht om hierbij uit te
gaan van het totale aantal vierkante
meters vloeroppervlakte van het winkel-
centrum en/of het aantal bezoekers
tijdens spitsbezoekuren. Een vergelij-
king te trekken met beschikbare auto-
parkeerruimte is nog moeilijker. Een
verdeling van de beschikbare parkeer-
accommodatie op fifty-fifty basis lijkt
een benadering, al dient men rekening
te houden met te verwachten of gebleken
aanbod en met het feit dat een gepar-
keerde fiets aanzienlijk minder ruimte in
beslag neemt dan een geparkeerde auto.

®000®000000

MERCEDES-BENZ
BEDRIJFSWAGENS
VAN 2,5 T/M 10 TON G.VW.

Automobielbedrij f

Groeneveld
Zutphen de Stoven l
Lochem Hanzeweg 27

05750-20344
05730- 4055



PEDICURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Wapen- en Sporthandel zondag 6 januari

New
Four

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN

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

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

autoccasion

F I A T

BEL DAN

05735-1426
Specialisten met aandacht

voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

KunstgebiUenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Rustieke eiken meubelen
kasten, bankstellen en

eetkamerameublementen
Ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons uitgevoerd

BiJBühof 's FUNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden
Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:
van 9.00-12.00 uur/13.00-17.00 uur
vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
zaterdags van 10.00-12.00 uur/13.00-16.00 uur

z (j r f n t V

Wij beginnen het nieuwe jaar met
veel voordeel in onze konfektie-
afdelingen

vanaf 129,-

COdtS vanaf 69,-

Japonnen en pakjes vanaf 19,-
Kinderjasjes en
JaCkS vanaf GO,- Bil 29,-

Jurkjes en rokjes vanaf 25,-

Lievertjes jurkjes, blousons en overalls
extra voordelig.

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdag koopavond tot 9 uur - woensdagmiddags open
maandags gesloten

PREMIE ZIEKENFONDS 1980
De besturen van onderstaande ziekenfondsen, die aangesloten zijn bij de
Verrekenkas "Oost-Nederland" voor de vrijwillige verzekering maken bekend, dat
de premie per 1 januari 1980 als volgt is vastgesteld.

VRIJWILLIGE VERZEKERING:
/ 135,— per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder.
ƒ 202,50 per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen.
f 65,30 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder, voor zover vallende

onder de LANDELIJKE REDUKTIEREGELING.

REDUKTIEMOGELIJKHEDEN:
GEHUWDE VERZEKERDEN waarvan de echtgenoot 65 jaar of ouder is met een
inkomen dat uitgaat boven de toelatingsgrens van de bejaardenverzekering, doch
niet meer dan ƒ 27.167,— (inkomensgrens van 1979) per jaar.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt dan de premie ƒ 210,10 dan wel
ƒ 244,— per maand per echtpaar.

GEHUWDEN EN ALLEENSTAANDEN beneden de leeftijd van 65 jaar, met één of
meer medeverzekerde kinderen van 16 t/m 26 jaar.

INKOMENSGRENS:
/ — — t/m ƒ21.400 —
ƒ 21.400,— t/m / 24.050 —
/ 24.050,— t/m ƒ 26.700—

Premie per maand:
ƒ 65,30
ƒ 105,05
f 122,—

VERZEKERDEN IN HET GENOT VAN EEN A.A.W.-UITKERING die niet voor reke-
ning van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.) in een daartoe
erkende inrichting verblijven.

INKOMEN: niet hoger dan ƒ 15.000,— (inkomensgrens 1979) afhankelijk van leeftijd
en burgerlijke staat bedraagt de premie ƒ 65,30 respektievelijk ƒ 105,05 per maand.

BEJAARDENVERZEKERING:
tariefgroep

1
2
3
4
5

premie 1979:
ƒ 26,20
ƒ 52,25
ƒ 78,25
ƒ 104,25
ƒ 156,30

premie 1980:
ƒ 28,40
ƒ 56,65
ƒ 84,85
ƒ113,05
ƒ 169,50

N.B. Bovengenoemde premies zijn alle exclusief de premie voor de AAN-
VULLENDE VERZEKERING, die per ziekenfonds iets kan afwijken.

De ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn
A.N.O.Z. - Apeldoorn
Voorzorg - Arnhem
Verenigd Deventer Ziekenfonds -
Deventer

O.G.Z.O. - Goor
Tiels Ziekenfonds - Tiel
St. Liduina - Utrecht
Rijnstreek - Velp
A.N.O.Z. - Zutphen
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle

loketjinedewerkers
Funktie-informatie
Na een ca 6 maanden durende bedrijfsopleiding te
Arnhem, volgt een zelfstan^0e en verantwoordelijke
funktie, welke bestaat uit het verrichten van loket- en
eventueel voorkomende administratieve
werkzaamheden.

In verband met wisselende diensten (vroeg/laat)
dient men in Vorden of binnen een straal van + 10
km daarvan woonachtig te zijn.
Verder dient bereidheid tot reizen aanwezig te zijn,
daar men regelmatig naar postkantoren in de regio
wordt gezonden.

De opleidingen voor deze funktie zullen op 10 maart
en 31 maart 1980 van start gaan.

Funktie-eisen:
- tenminste in het bezit zijn van het MAVO-4

diploma;
- representatief voorkomen en goede

kontaktuele eigenschappen;
- goede uitdrukkingsvaardigheid;
- snel en nauwkeurig kunnende werken;
- leeftijd 17 t/m ± 23 jaar;

— bereidheid tot het werken in teamverband.

Arbeidsvoorwaarden :
Het aanvangssalaris bedraagt, bij een leeftijd van
17 jaar, f 1.119,— bruto per maand. Bij een
gebleken geschiktheid is, afhankelijk van het aantal
dienstjaren, een uitloop mogelijk tot f 2.756,— bruto
per maand.
Minimaal 22 dagen vakantie en 8% vakantietoeslag.
Een schriftelijke psychlogisch onderzoek en een
medische keuring maken deel uit van de
selectieprocedure.

Kandidaten kunnen hun schriftelijke sollicitatie binnen
10 dagen, na het verschijnen van deze advertentie,
richten aan:
het hoofd van de personeelsdienst,
Postbus 99600
6800 PD Arnhem

PTT
POSTDISTRIKT
ARNHEM

Leren
kinderlaarzen

nu vanaf. 30.-
WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, telefoon 1342

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BAKKERIJ

VANASSELT
'Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

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

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KerkhoflHHM 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.



Citroen Ruesink Ruurlo
Onderstaande auto'S staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11

(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Citroen CX 2500 D Pallas
met schuifdak 1979
Citroen CX 2500D Super 1978
Citroen CX 2500D Break 1978
Citroen CX 2400 Pallas airco autom.. 1977
Citroen CX 2400 Pallas 1977
Citroen CX 2200 D 1976-1977
Citroen CX 2000 Super 1977
Citroen CX 2000 S met LPG 1976
Citroen 2000 S 1975
Citroen GS Pallas 1978
Citroen GS Club Break 1975-1976-1977

Citroen GSX 3
Citroen GSX 2
Citroen GS Club
Citroen G Special
Citroen G Special Break..
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 6
Citroen LN
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4
Citroen G Special
Simca 1100 LS..

1979
1978

..1973 t/m 1977
..1974 t/m 1978

1977
1976
1977
1977

1975-1977
..1974 t/m 1978

1979
.1976

Simca 1307 GLS 1976
Simca 1100 LS met LPG 1975
VW Passat met LPG 1975
VW Passat stationcar met LPG 1978
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1976
Alfa Romeo LPG 1975
BMW 528... 1977
Mitsubishi 1200 Lancer 1977
Hat 131 1600 met LPG 1978
Austin Allegro 1976
Austin Mini automaat 1976
Toyota Carina 1600 de Luxe met LPG. 1978

Toyota Corolla

Wij wensen u,
ook namens onze

medewerkers,
een voorspoedig 1980

Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350-400-500 kg.

In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

Kom ook eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Alle auto's met volledige 3 of 6 maanden garantie. Inruil, financiering en leasing mogelijk

Automobielbedrijf Ruesink B.V. Ruurlo
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11

Telefoon 05735 - 1753 - 2004

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Radio- of t.v. problemen
Fa. Brede veld - Zutphen

Tel. 05750-13813

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 jaar volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA Corolla Coupé 1974
TOYOTA Corona 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 1978
TOYOTA Corolla 1200E 1978
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Carina 1976/1978
SIMCA Horizon GLS, 1978
SIMCA 1102 LX Special 1978
SIMCA 1308 GT 1977
FIAT 128 2x1975
FORD 1600L 1977
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd 1976
OPEL KADETT City nov. 1978

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

Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

Bennie wenting
Spalstraat 2*0-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

in

'<"7ft

Donderdag 17 januari precies om 9 uur
gaan de deuren open voor een

groot prijzenspektakel
ledereen zal perplex staan van de lage prijzen

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124


