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Oldenkamp

175 jarig bestaan Firma Gebr.
Barendsen gaat gepaard met
opening winkel en smederij
Zo rond 1969 besloot de firma Gebr. Barendsen de oude smederij aan de
Zutphenseweg te veranderen in een winkel. Een paar jaar later fin 1972)
werd de winkel opnieuw in een moderner jasje gestoken. Naast de winkel
ontstond een showroom annex winkel voor tuinartikelen gereedschappen
etc. De huidige eigenaar de heer H. Barendsen ging toen van de gedachte
uit dat dit wel de laatste uitbreiding zou zijn.

De klantenkring beperkt zich niet
Niets bleek minder waar, want de alleen tot Vorden; in vrijwel de
klantenkring nam een zodanige om- gehele Achterhoek en een groot deel
vang dat verdere uitbreiding noodza- Van Twente worden de stallen door
kelijk bleek. Na een paar jaren met

Stationsweg 1 Vorden Tel. 2577

de plannen te hebben rondgelopen,
besloot Henk Barendsen vorig jaar
opnieuw tot verbouwing over te
gaan. Het besluit werd genomen de
showroom letterlijk met de grond
gelijk te maken, ^et deed me toch
wel een beetje pijn toen de buldozer
met de afbraak begon. Mijn dochter
zat zelfs stilletjes op de slaapkamer
te^huilen", zo zegt Henk Barendsen.
Do ruimte die vrij kwam werd bij de
huidige winkel aangetrokken.
Inmiddels was men achter de winkel
begonnen met de bouw van een
nieuwe smederij met een totale op-
pervlakte van 28 x 13 m2. Cedurende
enkele maanden deed deza winkel
dienst als noodwinkel.
Thans is de smederij in ere hersteld
en wordt er op moderne wijze van
alles gemaakt. Het maken van kom-
plete stalinrichtingen vormt wel de
hoofdschotel. In één week is het
mogelijk hier een stal te maken voor
60 koeien. Vier man is hier continu
mee bezig.

de firma Barendsen geleverd.
Dankzij de takels behoort het zware
werk min of meer tot het verleden.
„Ouderwets smeedwerk wordt vrij-
wel niet meer gemaakt al bestaat
natuurlijk de mogelijkheid om dit te
realiseren", zo zegt Henk Barend-
sen.
Door het verdwijnen van de show-
room kon 160 m2 bij de huidige
winkel worden aangetrokken. De
totale winkeloppervlakte bedraagt
thans ruim 400 m2. Aan de linker-
zijde treft men een uitgebreide sorte-
ring luxe en huishoudelijke artikelen.
In het midden is een schouw aange-
bracht waarbij allerhande artikelen
voor de open haard zijn uitgestald.
Tevens vindt men hier een ruime
sortering vazen. Aan de rechterzijde
van de winkel treft men een uitge-
breide kollektie ijzerwaren en ge-
reedschappen. Nieuw voor de firma
en voor Vorden is de speciale sleutel-
bar, welke is aangebracht in het
magazijn dat achter de winkel is
gebouwd. TBlnnen een paar minuten

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2823. Openstelling gemeentehuls: maandag:- t/m
dagmorgen van 8—12.80 uur en vrijdagmiddag van 18.80—17.0 f̂er - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink:
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder 6. J. Bannlnk; donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wetho
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Deze week treft u artikelen aan over:

1. Sluiting gemeentehuis.
2. Toegang kasteel.
3. 'Mft"yn»Hng «lid»™ «ilfafnnritonn.
4. Spreekuur burgemeester
Ait l Slulflng gemeentehuis.

Eveneens op de voorpagina van dit blad treft u eo» advertentie van
gemeentewege aan waarin u nader wordt geïnformeerd over de gang van
zaken rond de verhuizing van de gemeente naar kasteel Vorden Mede in
verband met de verhuizing zal op woensdag 9 november a.s. geen rubriek
"Gemeentenieuws' gepubliceerd worden in dit blad.

leeftijd van 65 jaar nog niet hebben

Ad. 2 Toegang kasteel.

De toegangswegen naar het nieuwe
gemeentehuis wordt aangelegd van-
af de Horsterkamp. Even vóór het
einde van die weg komt aan de
rechterkant een parkeerterrein.
Voorbij dit parkeerterrein is (behou-
dens uitzondering zoals b.v. trouw-
stoeten en invaliden) alleen voet-
ganger- en fietsverkeer toegestaan.

In verband met de subsidie-verdeling
Icon eerst in septemoer j.l. opdracht
worden gegeven tot het aanleggen
van de verschillende bestratingen
van toegangswegen, paden, enz.
Hoewel met man en macht is en
wordt gewerkt, zal het niet gelukken
al het straatwerk gereed te krijgen
voor de ingebruikneming van het
kasteel. Het parkeerterrein zal niet
klaar zijn en ook overige delen van
het straatwerk zullen nog in uitvoe-
ring zijn als op 9 november a.s. het
gemeentehuis moet "draaien". Door
middel van rijplaten e.d. zal getracht
worden de gebouwen, redelijk be-
reikbaar te maken.

Wij doen een beroep op de bezoekers
van het gemeentehuis om dit tijdelij-
ke ongerief voor lief te nemen en
zoveel mogelijk mee te werken door
b.v. per fiets te komen dan per auto.

Ook in het gemeentehuis en koets-
huis zal het voor allen nog wennen
zijn, zowel voor de ambtenaren als
voor de bezoekers. U kunt er van
verzekerd zijn, dat de ambtenaren
hun best zullen doen om de zaken zo
goed mogelijk te laten verlopen en de
onvermijdelijke achterstand te gevol-
ge van de verhuizing te beperken en
zo snel mogelijk in te lopen.

Van u verwachten wij dat met uit-
stelbare zaken liever even te worden
gewacht en dat de overige zaken en
bezoeken zoveel mogelijk worden
beperkt in tijd en omvang. Met goede
wil van beide zijden moet het moge-
lijk zijn de hinder wederzijds ta be-
spreken "bi*j óns-in Vonten".

Ad. 3. Rijksgroepsregeling oudere
zelfstandigen.

U bent zelfstandige -dus niet in
loondienst- en al aardig op weg naar
"de A.O.W." Helaas blijft uw inko-
men beneden de maat. Wat nu? Er
zonder meer mee te stoppen, is ook al
zo wat... Dat hoeft bok vaak niet,
omdat met geleend geld een be-
drijfje) best weer gezond gemaakt
kan worden. Daarbij kan de gemeen-
te, dankzij de Rijksgroepregeling
Zelfstandigen te helpen. Jongere zelf-
standigen kunnen ais dat niet lukt,
meestal nog wel omschakelen, bij-
voorbeeld naar een baan in loon-
dienst. Maar wanneer de zestig-
jarige leeftijd in het verschiet komt
-of al gepaseerd is- worden dergelij-
ke oplossingen moeilijker. Veel oude-
re zelfstandigen worstelen daarmee.
Door allerlei oorzaken is het inkomen
in de afgelopen jaren sterk terug-
gelopen. Er wordt nog wel wat
verdiend, maar niet genoeg om te
kunnen voorzien in de noodzakelijke
kosten van het bestaan. Een verbe-
tering is eigenlijk niet meer mo-
gelijk...

Aanvulling.

Misschien is het bovenstaande wel
van toepassing op uw situatie. Ook u
zult zich dan vaak hebben afge-
vraagd: hoe moet het nu verder? "De
zaak opheffen" kan altijd nog, maar
dat betekent dat uw klanten of
afnemers een gesloten deur vinden,
waarachter u een werkeloos bestaan
leidt. Eigenlijk zou dat ontoereikende
inkomen moeten worden aangevuld
om uw situatie weer aanvaardbaar
te maken. Wat dat betreft is het best
mogelijk, dat de Rijksgroepsregeling
oudere zelfstandige (R.o.z) voor een
aanvullende uitkering kan zorgen,
zodat u weer voldoende inkomen
hebt.

Voorwaarden:

Daartoe gelden enkele voorwaarden.
Zo moet u:
—mistens 58 jaar zijn, maar de

-in stamlijn om ook in de toekomst
uit uw bedrijf of beroep een inkomen
te halen van tenminste dé helft van
het voor dat jaar geldende. minimum-
inkomen voor zelfstandigen. In 1977
is dat tenminste ƒ 12000,-. Dit bedrag
wordt jaarlijks aangepast;
-Uw arbeidstijd geheel %f vrijwel
geheel gebruiken om uw beroep of
bedrijf uit te oefenen;
-voldoen aan de wettelijke vereisten
voor uw beroep of bedrijg, dat u
bovendiens al minstens vijfjaar moet
uitoefenen;
-over een goede boekhouding be-

schikken.

Uitkering. Hoeveel?
Zolang u aan deze voorwaarden vol-
doet, kan uw inkomen worden aange-
vuld tot het netto-bedrag dat voor
ontvangers van bijstand geldt, kunt u
elk half jaar in een advertentie in de
dagbladen lezen. Bij het vaststellen
van de aanvullende uitkering wordt
rekening gehouden met alle inkom-
sten ook die van uw echtgeno(o)t(e).
Dus ook met inkomsten uit loonar-
beid en eventuele sociale verzeke-
ringen. Ook wordt daarbij gekeken
naar enerzijds:

-de lasten die voor u als zelfstandige
hoger zijn dan voor een werknemer
(bijvoorbeeld premies en belasting-
en), anderzijds
-de voordelen die u als zelfstandige

hebt omdat bepaalde bedrijfsmidde-
len privé gebruikt worden (bijvoor-
beeld auto, telefoon, levensmiddelen)

Uitkering. Wanneer?
De bijstand wordt per boekjaar
definitief vastgesteld zodra het jaar-
inkomen uit bedrijf of beroep aan de
hand van de boekhouding bekend is.
Als u zolang niet kunt wachten, kan
een voorlopige uitkering worden ge-
vraagd. U moet er dan wel rekening
mee houden, dat het eventueel tevel
betaalde moet worden teruggegeven.
Als u te weinig hebt ontvangen,
wordt dat bijbetaald.

Vijgelaten vermogen.

Uw vermogen, dat bestemd is voor
uw bedrijf (maar binnen zekere
grenzen ook voor uw oudedagsvoor-
ziening of privé-gebmik) moet wel
beneden een bepaald bedrag blijven
om voor een aanvullende uitkering in
aanmerking te komen. In 1977 be-
draagt dit zogenaamde vrijgelaten
vormógen maximaal ƒ 130.000,- De
gemeente kan hierover inlichtingen
geven -vu u bijvoorbeeld zeggen hoe
groot het vrij te laten privé vermogen
mag zijn.

Let op !
Wanneer u

-onvoldoende of onjuistè^uichtingen
verschaft;
-niet tijdig een goede jaarrekening

overlegt:
-niet voldoet aan verdere, door de
gemeente te stellen voorwaarden,
loopt u het risico dat uw uitkering
wordt verlaagd of beëindingd.

Aanvragen.

Voor aanvragen kunt u terecht bij de
gemeentelijke sociale dienst of bij de
afdeling sociale zaken. U kunt dit zelf
doen, maar ook laten doen, bijvoor-
beeld door de dienstverleningsorga-
nen in het midden-en kleinbedrijf of
-voor landbouwers- door de districts-
bureauhouder of de standorganisa-
ties.

Voordat burgemeester en wethou-
ders beslissen voor een aanvrage
wordt het advies ingewonnen van
een Commissie Zelfstandigen.
Belangrijk: als u verwacht dat uw
inkomen in de komende tijd onvol-
doende zal zijn, moet u nu een aan-
vraag indienen. De uitkering kan
namelijk pas beginnen na uw aan-
vrage en kan niet betrekking hebben
op de periode daarvoor.

Bezwaar en beroep.

Indien u het niet eens bent met de
beslissing op uw aanvrage, kunt u
een bezwaarschrift indienen bij de
gemeente. Een brief aan burgemees-
ter en wethouders waarin u uiteen-
zet welke uw bezwaren zijn, is
voldoende. Meent u op goede gron-
den dat u het ook met de nieuwe
beslissing niet eens kunt zijn, dan
kunt u in beroep gaan bij Gedepu-
teerde Staten. Van een uitspraak
van Gedeputeerde Staten kan men
zonodig in beroep gaan bij de Kroon.

Inlichtingen:

Meer inlichtingen over de regeling
kunnen bij de gemeente worden ver-
kregen. Ook kunt u informatie krij-
gen bij de provinciale bureaus van
het ministerie van C.R.M., Velper-
weg 17 Arnhem, tel. 085-629081.

Ad. 4. Spreekuur burgemeester

In verband met de verhuizing van het
gemeentehuis naar het kasteel zal
het spreekuur van de burgemeester
op vrijdag 4 november a.s. komen te
vervallen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

tehuis.

kasteel Vorden zal het gemeenthuis
op maandag 7 november en dinsdag
8 november a.s. voor publiek geslo-
ten zijn. Ook telefonisch zal het ge-
meentehuis dan niet bereikbaar zijn.
Op de genoemde dagen kan aangifte
van geboorte en van overlijden ge-
daan worden 's morgens tussen half
negen en negen uur in de raadzaal
van het gemeentehuis aan de Raad-
huisstraat.

Opgave kadavers kan die dagen
alleen geschieden rechtstreeks aan
het Slachthuis in Zutphen. Op maan-
dagmorgen 7 november a.s. kan dit
geschieden tussen 8.30 en 9.30 uur.
Verder op maandagmiddag 7 novem-
ber a.s. en dinsdagmiddag 8 nov. a.s.
tussen 13.30 en 14.30 uur. Telefoon
Slachthuis: 05750-13941.

kunnen hier alle soorten sleutels
worden bijgemaakt).
Gaat men de trap op naar boven dan
vindt men daar een ruimte (vide)
waar diverse seizoenartikelen zijn
uitgestald. Een uitgebreide kollektie
motormaaiers, gasfornuizen, cam-
pingartikelen, tuinstoelen, schaatsen
etc.
De gehele bouw heeft zich in een snel
tempo voltrokken. Daarvoor "teken-
den" architekt W. Bielderman als-
mede de firma's Groot Roessink,
Bargeman, Uiterweerd, Dekker, Bij-
enhof en Bosch.
Op dinsdag 15 november zal er een
open huis worden gehouden. Tevens
zal die dag het feit worden herdacht
dat de firma Gebr. Barendsen 175
jaar bestaat. In 1802 kwam nl. een
zekere Jan Barendsen vanuit Marke-
lo naar Vorden om aan de Zutphen-
seweg een smederij te beginnen. De
voornaamste werkzaamheden be-
stonden uit het beslaan van paarden.
Inmiddels had Jan Barendsen die in
1845 overleed de zaak overgedaan
aan Hendrik Barendsen. Tot 1869
beheerde deze de zaak waarna zijn
zoon, opnieuw een Hendrik Barend-
sen het pand overnam tot 1935. In
1925 werd naast de smederij begon-
nen met een winkel in kachels en
huishoudelijke artikelen. Van 1927
tot 1952 had de firma een filiaal aan
de Stationsweg waar uitsluitend
smeedwerk werd verricht. In het
jaar 1937 werd de firma Barendsen
omgedoopt in de firma Gebr. Barend-
sen, want toen kwamen H. G. J. en J.
F. Barendsen aan het roer.
Na het overlijden van de heer J. F.
Barendsen wordt de zaak gedreven
door de huidige eigenaar opnieuw
een Hendrik Barendsen.

fuichkreet van het
N.B.G.
In het voorjaar is het Nederlandse
Bijbelgenootschap, afdeling Vorden,
gestart met het houden van een
boekentafel in de drie kerken van
Vorden. Wij ontvingen onlangs be-
richt over de totale opbrengst hier-
van: veertienhonderd gulden en nog
wat! Een enorm bedrag! Het Neder-
landse Bijbelgenootschap dankt u
allen zeer voor uw bijdragen.

l » • I AA»

KOERSE .MAN

^Kerkdiensten;

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur Ds. Doude van Troostwtfk
(Eerbeek) Jeugddienst;
19 uur ds. J. C. Krajenbrink. Het the-
ma van de najaars-zendingsweek:
„Zending doorbreekt grenzen"

KAPEL WILDENBORCH
geen dienst

GEREF. KERK VORDEN
10 uur Ds. J. B. Kuhlemeier, oogst-
zondag; 19 uur Ds. W. v. d. Kooy,
Lochem

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 19.30 uur; vrfl-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa
j.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
A. v. d. Berg, Didam, tel. 08362-1685
en N. J. Edens, Vorden, tel. 05752-
1453 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wijkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wflkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en in de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
november: mevr. Gille, telefoon 2151
(8—9 uur)

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9
—9.30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17—
18 uur in het Groene Kruisgebouw

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



Voor „warme prijzen" bij
Modecentrum Tennissen Ruurlo

DAMES:

HEREN:

MANTELS in div. prijsklassen tot m/52 v 129,00 398,00
COATS EN JOPPERS vanaf 79,00
BONTJASJES vanaf 219,00
SUEDE JASJES vanaf 149,00
JAPONNEN EXTRA VOORDELIG vanaf 50,00
PAKJES t/m 50 vanaf 60,00
ROKKEN, BLOUSES, PULLOVERS, VESTEN,
SPENCERS in een groot assortiment

KOSTUUMS, TOTAAL NIEUWE VOORRAAD
vanaf 215,00
KOLBERTS vanaf 125,00
PANTALONS vanaf 49,50
HERENCOATS vanaf 140,00
JOPPERS vanaf 75,00
HOUTHAKKERSJASSEN vanaf 149,00
SUEDE EN LAMMY COATS

JOPPERS ook met cap vanaf 40,00
MANTELTJES vanaf 89,00
PANTALONS vanaf 22,50
RUITJASSEN vanaf 65,00
NYLONJACKETS vanaf 29,50
KINDERJURKJES, OVERGOOIERS, PULLOVERS,
BLOUSES, RUITROKJES etc. in een grote sortering

Vrijdag
koopavond

RUURLO

gaatbarendsen wmr open!
Nog even geduld! Dan kunt u weer bij Barendso^terecht.
Voor alle luxe en huishoudelijke artikelen. Voor^Pktrische
apparaten en gereedschappen (hand en elektrisch).
Voor ijzerwaren en bouwbeslag, tuinartikelen, hand- en
motormaaiers en tuinmeubelen.
In een zaak vol keus. Helemaal vernieuwd en uitgebreid.
Met alle service. De 15e november zijn we weer open.
En vieren we tevens het feest van ons 175-jarig bestaan.
(Tussen twee haakjes: de smederij blijft gewoon open.)

barendsen Huishoudelijke artikelen - gereedschap - ijzerwaren
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

•̂ ^^ •̂•̂ •••••̂ •̂ ^ •̂•••̂ ^ •̂̂ •̂•̂ î î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Discount Centrum
EEN GREEP UIT ONZE UNIEKE AANBIEDINGEN:

LOGEERBEDDEN
grenen bruin, inklusief spiraal
80 x 190 per stuk 75,00
POLYETHER KUSSENS

per stuk

per 2 stuks

9,95
18,90

GESTIKTE DEKENS
inpatchwork uitvoering, div. kleuren
l persoons

SPREIEN
patchwork, diverse kleuren
l persoons 54,90

POLYETHER MATRASSEN
s.g. 35, tweezijdig doorgestikt
80 x 190 ..

90 x 190

114,00
124,00

PRACHTIG TIENERBED
massief vuren, iblank en bruin
80 x 190 .. 143,00
DUPLEX GORDIJNSTOFFEN
(tweezijdig bedrukt) iets bijzonders
per meter vanaf 9,95

WEES PRIJSBEWUST
TOT ZIENS !

DORPSSTRAAT 29 - RUURLO

GMvL / JONG GELRE /
NED. BOND VAN PLATTELANDS-
VROUWEN

presenteren u op haar jaarlijkse
feestavonden op vrijdag en zaterdag
4 en 5 november in zaal Schoenaker
te Kranenburg het toneelstuk

„Zwarte kunst op de
dageraad"
door J. Vrieling

Zaterdag 5 november na afloop

DANSEN m.m.v. ASTRA COMBO
Aanvang beide avonden 19.30 uur

De kollektie
is uniek!

Jong.
erg modisch

en betaalbaar

administraties
verzekeringen

horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

A
=

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHEfV .WEG TEL 05752 1514

ONZE PANNEKOEKEN !

ONBESCHOFT LEKKER

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel- m
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

LET OP: NIEUW

kom ook even bij Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

DROOISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Natriumarme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

SPECIAALZAAK

ZAAK

Wijden
geraffineerd...

Onze mode geeft je
de ruimte...

Heerlijk nonchalant in 't
dragen maar in de

afwerking ó zo geraffineerd!

Ruim vallende katoenen
blouse in grijs, beige of écru.

5905
Wijde plooiende flanel rok

met steekzakken in rose
en bleu.

69,75

VORDEN TEL. (05752) 1381

MCJÖETTI de veelzijdige mode-specialisten

Boomkwekerij - Tuincentrum

M. G. SPIEGELENBERG B.V.
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1464

heeft voor u uit voorraad leverbaar:
HEIDE - VASTE PLANTEN - BOMEN - VRUCHT-
STRUIKEN - CONIFEREN - HEESTERS - KLIM-
PLANTEN alles in diverse soorten en rechtstreeks
van de kwekerij.

Partikuliere verkoop alleen op vrijdag en zaterdag.

IEDERE KOPER ONTVANGT EEN LEUK
HEESTERTJE KADO

Kom gerust eens kijken.



Uit onze slijterij

FLORIJN JONGE JENEVER
Liter

FLORIJN CITROEN-BRANDEWIJN
Liter

JONGE JENEVER Geens of de Ko- 4AQA
renaer Liter . IvvU

ADVOKAAT
Grote fles van 525 voor

CALEM PORT
Nu per fles

STOCK VERMOUTH
Van 560 voor

SHERRY MED. DRY
Zo lang de voorraad strekt 3 flessen

Uit onze broodboetiek

TIP - TOP TIENERS
10 stuks

GESNEDEN WIT CASINO
Nu

ALLE SOORTEN BRUIN
800 gram

SLAGROOMSTAM
Nu voor

ROOMBOTER CAKE
Nu voor

TOMPOUCEN
5 stuks

Bloemen en planten

ERICA HEIDEPLANTJE
Nu

LELIES
Grote bos

EXTRA VOORDELIG

SUSY CLOSETPAPIER
Pak a 4 rol

SCOTTEX KEUKENROLLEN
Pak a 2 stuks

RADION
Koffer 4 kg. van 898 voor

BONTKRACHT
Koffer nu

SUNIL
Koffer nu

A&O
SUPERMARKT

2000

Wij zijn erg blij met
geboorte van onze zoon

stefan

de

Henny en Henk
Fleming

Vorden 29 oktober 1977
Banenkamp 3

Onze hartelijke dank aan
familie, buren, kennissen
en klanten voor de vele feli-
citaties, bloemen en ca-
deaus die ons 12V2 jarig
huwelijk tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

J.Heintjes
J. Reintjes-Wilgenhof

Lochem, november 1977
Vordensebinnenweg 2

Van 7 t/m 11 november is
dr. van Tongeren afwezig.

Indien nodig kunnen zijn
patiënten wiens naam be-
gint mes" de letter A t/m K
zich wenden tot dr. Vane-
ker, Zutphenseweg 58 tel
2432. Patiënten van L t/m Z
tot dr. Sterringa, School-
straat l tel. 1255.

Vrijdag en zaterdag
kwarkpunten

't bakkerswinkeltje
A.G. Schurink

Burg. Galleestraat 22
tel. 1877 Vorden

Jonge hulp in de huishou-
ding gevraagd, voor 2 och-
tenden in de week,
Willem Alexanderlaan 9
tel 2221

Mevr. Wehlburg
Kostedeweg 8
vraagt hulp in de huishou-
ding voor 2 ochtenden per
week.

Te koop:
Spruiten, prei winterworte-
len, uien, rode kool, boeren-
kool op bestelling.

H.Weenk
Schuttestraat 12
Vorden tel. 6659.

Zwarte kunst op de dage-
raad 4 en 5 nov.

Albers-Vorden

Maandag 7 november be-
gint weer de verkoop van

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

Te koop:
stoppelknollen
H.J.Bosman
Larenseweg 5 Vorden.

te koop:3delig Teak wand-
meubel.
H.K. van Gelreweg 9
Vorden.

Te koop gevr.
sterrenkijker

J.A. de Koning
de Stroet 13
Vorden tel. 2147.

Jong Gelre en zwarte kunst.

Te koop: aardappelen
Surpise en Irene

Hissink Dorpsstr. 4
Wichmond
tel. 05754-459

Te koop: 3zits bank
Beatrixlaan 20
Vorden

Te koop: l ha. Snijrogge

D. Pardijs
Ganzensteeg 3
Vorden.

Komt u ook 4 en 5 nov.?

LOSSE VERKOOP

Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

KOOP NU UW NIEUWE
ZUNDAPP BROMMER

vóór de prijsverho-
ging van, plm. 100, —
modellen 1978 voor
prijzen 1977.
Inruil en financiering
mogelijk

FA J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo G.
tel. 7278

Op 12 november 1977 is het 40 jaar gele-
den dat wij in het huwelijk zijn getreden.

H. J. STOKKINK en
J. STOKKINK-ZWEVERINK

Dit heugelijke feit hopen wij met onze kin-
deren te vieren op 12 november in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur.

Warnsveld, november 1977
Lochemseweg 32 a

Heden overleed tot onze diepe droefheid na een
langdurige ziekte in het Berkelpaviljoen te Zut-
phen, gezalfd met de H. Olie voor de zieken onze
lieve moeder en oma

REGINA ANTONIA BORGONJEN

op de leeftijd van 58 jaar.

Vorden: R. S. M. de Krosse-Keune
Apeldoorn: J. M. de Krosse-Keune

M. A. de Krosse
Zutphen: M. W. Keune

L. Keune-Pasman
Vorden: F. A. Keune

en kleinkinderen

Vorden, 29 oktober 1977
Stationsweg l

Op donderdag 3 november om 10.30 uur zal in de
Christus Koning kerk te Vorden de uitvaartdienst
worden gehouden, waarna de begrafenis zal
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in Hotel Bloemendaal, Stationsweg te Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hfl voor
ons heeft betekend, iS'heden onverwacht van ons
heengegaan onze lieve vader, groot, en overgroot-
vader

ALBERT GROOT WASSINK
weduwnaar van G. J. Haverkamp

in de ouderdom van 92 jaar.

A. Korten-Groot Wassink
D. J. Korten
Diny en Martin
Mardy
Henny en Wim

Vorden, 31 oktobel
Het Hoge 14

177

U wordt uitgenodigd voor de rouwdienst welke
zal worden gehouden vrijdag 4 november om
12.00 uur in het Jeugdcentrum te Vorden, waarna
de begrafenis om ̂ ^00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te VO^KI zal plaatsvinden.

Diep bedroefd geven wij kennis van het overlijden
op 79-jarige leeftijd van mijn lieve man, onze
onvergetelijke vader, opa, broer en zwager

JAN WILLEM HESSELINK

'Wees stil en weet dat Ik God ben'

Vorden: J. J. Hesselink-van Hilten
Vorden: W. Hesselink

J. T. Hesselink-van Zutphen
Jan, Joke en Ron, Jaap, Gert

Delfzijl: G. J. Sprenger-Hesselink
H. C. Sprenger
Maarten, Hanneke, Corinne

Winterswijk: G. H. Hesselink
Vorden: G. T. van Hilten

Vorden, 31 oktober 1977
Nieuwstad 32 j

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Heden ging van ons heen ons zeer geacht lid
E. DE KROSSE

Zijn sportiviteit en kameraadschap zullen in onze
vereniging blijven voortleven.

Bestuur voetbalver. Vorden

Gateau Mille
feuilles

een duizend bladerentaart
is ook erg lekker.

Weekendreklame:

Mocca Snit
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Extra voordelige
aanbiedingen

Mandarijnen 1 kilo ... 198

Bloemkool per stuk ... 129

Golden Delicious 2 kilo 269

Panklare prei 500 gr. 75
Maandag t/m woensdag:

Panklare rode kool
500 gram 50

Weekendaanbieding BLOEMEN:

1 mooie cyclaam 395

Nu ook hydrokultuurplan-
ten uit voorraad leverbaar

Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

WEEKEND-
AANBIEDING

TERLENKA
HERENPANTALONS

pracht kwaliteit in diverse

modekleuren vanaf 72,50

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

„HET HOGP
School met de Bijbel

FEESTELIJKE
OUDERAVOND
op donderdag 10 november in het
Jeugdcentrum, aanvang half acht.
De leerlingen van de zesde klas
verzorgen het programma:
ZANG, TONEEL, MUSICAL

Ouders, leden en belangstellenden
hartclyk welkom

Donsbedden
onbetaalbaar
Welnee!!

Bij ons 1-persoons 140/200
Type Karostep en Carree
65% eendendons 35% een-
denveertjes, vulgewicht
800 gram

nu slechts f 229.50
2-persoons 200/200 zelfde
kwaliteit, vulgewicht 1075
gram

nu slechts f 309.50
Meubelen Tapijt Bedden

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 . Vorden - Telefoon 1421



Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlrjst
enz.

makelaars-
kantoor o.g-,
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

Als u t Citroen LN rijders vraagt, vinden ze
compacte auto ideaal om zh praktische eigensc

uin
lappen.

Onafhankelijk
neerklapbare
achterstoelen

voor laadruimte
tot292dm3.

De Citroen LN rijdt nu al meer dan een jaar op
de Nederlandse wegen. Uit een enquête onder

de rijders blijkt overduidelijk dat ze tevreden zijn.
Ze hebben gekozen voor een fijne en com-

pacte auto die er goed verzorgd uitziet, verkrijg-
baar is in veel aantrekkelijke kleuren en voorzien
van tal van extra's.
Wat echter het meest doorslaggevende argument
voor hun keuze is geweest: de uiterst praktische
eigenschappen van de Citroen LN.

Compact en probleemloos.
Parkeren in de stad en behendig sturen door smalle

straten is met de compacte en wendbare Citroen LN
nooit moeilijk.

Hij is maar 3,38 m lang en lieeft een uiterst kleine
draaicirkel. Maar ook op de buitenweg heeft u veel
plezier van deze compacte wagen. Hij ligt met z'n voor-
wielaandrijving rotsvast op de weg.
Zelfs als u urenlang met gas op de plank wilt rijden laat
hij u niet in de steek.

Zuinig in alle opzichten.
Bij zuinigheid denkt u natuurlijk meteen aan het

benzineverbruik. Welnu, de luchtgekoelde 602 cm3

motor gebruikt bij een constante snelheid van 90 km/h
slechts l op 16,9 en in het stadsverkeer gemiddeld l op
13,9.

Maar ook op andere punten is de Citroen LN op-
merkelijk voordelig. Het lage gewicht (675 kg) scheelt
u toch al gauw in de motorrijtuigenbelasting. De rede-
lijke aanschafprijs vindt u direct terug in de verzeke-
ringspremie.
Koelwater of anti-vries hoeft u nooit bij te laten vullen.
En de solide carrosserie is beschermd door een anti-

corrosie behandeling, zodat uw auto langer meegaat en
de inruilwaarde hoog blijft.

Gastvrij en variabel.
Zoals u dat van Citroen mag verwachten is ook het

interieur van de LN comfortabel. Van de 4 zitplaatsen
zijn de twee voorste heel ruim bemeten. Brede por-
tieren zorgen voor een makkelijke instap. En de grote
derde deur onthult de variabele bagageruimte van de
Citroen LN.

De twee achterstoelen zijn onafhankelijk neerklap-
baar. U kunt dus zelf bepalen hoeveel ruimte u wilt
benutten.
Voor de boodschappen uit de supermarkt, een reiswieg

plus koffers of uw complete kampeeruitrusting. De
Citroen LN biedt gebruiksmogelijkheden volop. Voor
iedereen.

Royale Citroen Kroongarantie.
DeCitroën Kroongarantie is meer dan een afspraak

op papier. Het is een mentaliteit die maakt dat u zich als
klant bij Citroen koning voelt.

En daarnaast krijgt u natuurlijk alle zekerheden
waarop u als consument recht heeft: o.a. l jaar totale
garantie en als u de voorgeschreven controle- en her-
hal i ngsbeurten laat uitvoeren, maar liefst 5 jaar garantie
op de volgens ML methode getectyleerde delen. Een
reden te meer om een uitgebreide proefrit té maken.

Compact, zuinig en variabel:
de LNis een Citroen met optimale gebruiksmogelijkheden.
Rijklaar, dus inclusief alle afleveringskosten ƒ 10.655,-.

AUTOMOBIELBEDRIJFA.RUESINK
Borculoseweg 21 , Ruurlo

Tel.05735- 1753

CITROEN * LN

All» soorten
bouwmaterialen In

•te«n, kunststof «te.
Grot» kollektle

k»uk«n!nrlchtlng«n.
W»nd-, vloertegels «n
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

•n ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken.

banken, vijvers,
tegels, patloblokken

etc.
Plaatmaterialen In
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberrold.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Kom
keukens

kijken
Geopend: dagelijks tot 18.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00
tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterïalen^v Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Adverteer in Contact

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

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lasten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wij de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

H ENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

DANSEN
6 NOVEMBER

EVENING STARS
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Na de verrassende belangstelling

wijzen dat u altijd welkom bent -

laten adviseren

Masief eiken meubelen
Groenlosche kasten
Rundlederen bankstellen

bij de heropening willen we er graag op

ook om rond te kijken - en u door ons te
Openingsaanbieding geldig tot en met 12 november '77

K ASTWAN D
3-delig, voorkant zwaar massief eiken, 250 cm breed

Verkoopprijs ƒ 4130,- - KORTING

OP OVERIGE MEUBELS .
30%
18%

Bij aankoop van boven de ƒ 2000,— ontvangt u een
MINISET KADO (verkoopwaarde f 260,-)

BIJENHOF's RIJNHOUT

BEWERKING
Industrie weg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00-16.00 uur
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Bazar "Wehme"
Het is weer zover! Op woensdag 16
november a.s. gaan de deuren van
"de Wehme" weer open, voor de
jaarlijkse bazar. U weet zo lang-
zamerhand wel, dat de opzet van de
bazar is, de bewoners van ,,de
Wehme" en ook ouderen en zieken
uitde gemeente de gelegenheid te
geven hun tijd op een zo nuttige aan-
gename manier door te brengen. De
opgebrachte gelden worden weer
besteed voor de aanschaf van
nieuwe materialen.

Allen zijn het hele jaar druk in de
weer geweest, om wat gezellige,
nuttige voorwerpen en kledingstuk-
ken voor u te maken. Mogen alle
medewerksters (en enkele medewer-
kers) zowel wij als Welfare werk-
sters op uw komst rekenen? We zien
u dan graag op woensdag 16 novem-
ber a.s. in ,,de Wehme"

"Welfare" Rode Kruis
afd. Vorden

BURGERLIJKE
STAND

Burgelijke stand dd. 31 oktober 1977.

Geboren: Stefan Fleming.
Ondertrouwd: A. Ribbers en FJ.M.
Besselink
Gehuwd: J.M flbrink en GTI Brummel

Gehuwd: J.M Ilbrink en GTI Brummel
Overleden: GEEN.

Grote belangstel-
ling voor verlich-
tingskontrole
Voor de verlichtingskontrole in het
kader van de landelijke aktie van
Veilig Verkeer Nederland „Goed
licht allicht" bestond dit jaar een
geer grote belangstelling.
Dankzij de bereidwillige en belange-
loze" meae werking van alie voraense
garagehouders kon deze gratis kon-
trole voor de elfde maal in suksessie
gehouden worden.4Bij de zes garages
werden in totaal 217 kontroles ver-
richt waarbij de geplande tijdsduur
vaak meer dan een uur uitliep.
Bij her merendeel moesten de kop-
lampen bijgesteld worden. Een aan-
tal kopspiegels met roestverschijn-
selen werden vervangen of geadvi-
seerd ze te vervangen. Van slechts
een zeer klein aantal verkeerde de
verlichting in een slechte staat. Te
gelijkertijd en ook s'middags stond
bij de garages het ogentestapparaat
van Veilig Verkeer Nederland opge-
steld. Ook op de markt was voor deze
ogentest gelegenheid.
In totaal werd door 172 personen
gebruik gemaakt van deze mogelijk-
heid.

N.C.V.B. afdeling
Vorden
De afd. Vorden van de NCVB hield
dezer dagen in zaal Bakker een
ledenvergadering, waarbij als
spreekster fungeerde me j. van
Muyen, onderwijzeres aan de school
het Hoge. Mej van Muyen heeft in het
begin van dit jaar een bezoek ge-
bracht aan Israël Zij heeft daar in
een kibboets gewerkt en een reis
door het land gemaakt

Zij vertelde over het wonen en
werken in een kibboets, waarbij zij
prachtige dia's liet zien. De presi-
dente bedankte mej. van Muyen voor
de wijze waarop zij over Israël
vertelde.

Chr. gem. zangver
"Excelsior"
Op donderdag 27 oktober j.l. heeft
Excelsior de bewoners van Villa
Nuova een muzikale avond bezorgd.
Voor de pauze zong Excelsior een
aantal geestelijke liederen en erna
liederen van een wat luchtiger genre
waaronder enkele canons.

Als slot van de avond werd er samen
met de bewoners gezongen. Eén van
de patiënten bracht dank aan Excel-
sior met overhandiging van een en-
veloppe met inhoud aan de dirigent,
de heer M.L.Nuis.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Kinder-
truien

diverse maten en kleuren

Nu
10,- 15,- 20,-

RUURLO

VRIJDAGS KOOPAVOND

Nationa kollekte geestelijk gehandi-
capten heeft het mooie bedrag opge-
haald van ƒ7191, . Alle geefstera
en collectanten hartelijk dank.

Zwembadbestuur
zette
plannen uiteen
Tijdens een openbare bijeenkomst in
de sportzaal te Vorden heeft het
bestuur van de bad-en zweminrich-
ting "In de Dennen" de renovatie-
plannen uiteengezet. Voorafgaande
aan de bijeenkomst werd een leden-
vergadering gehouden. De heren mr.
R.A. v.d. Wall Bake en R.J. van
Overbeeke die door de gemeente aan
het zwembadbestuur zijn toegevoegd
werden door de voorzitter mr. M
Vunderink hartelijk welkom geheten.

Behandeld werden het aangaan van
een tweetal geldleningen onder ge-
meente garantie voor het eerste deel
van de renovatie dat zal bestaan uit
het opknappen van het oude bad,
vernieuwing van de leidingen en
aanpassing van de technische instal-
latie. Voorzitter Vundering, secre-
taris van Dijk en penningmeester
Kettelerij werden dor de vergade-
ring gemachtigd de vereiste handte-
keningen te plaatsen.

De aanwezige leden werden vervol-
gens het verslag ter hand gesteld van
de eerst vergadering van de bouw-
commissie met de Heide My. De be-
sproken punten door de voorzitter
toegelicht. Het bad zal betegeld
worden. Het bovengedeelte van het
diepe bassin wordt gecoat, waar-
door aan de 25 meter eis van de
KNZB zal worden voldaan.

Tijdens de openbare bijeenkomst gaf
voorzitter mr. M. Vunderink een
uiteenzetting van het totaalplan. We-
gens het ontbreken van de financiële
middelen kan dit plan niet in één
keer worden uitgevoerd. De gemeen-
te heeft voor de eerste fase garantie
verleend voor de geldlening. Voor de
volgende fasen zal nog nadere studie
en overleg worden gepleegd.

De poloclub pleit natuurlijk voor een
normaal diep bad volgens KNZB-
eisen. Een overkapping vna het bad
is volgens het rapport van de VNG
niet haalbaar. Tevens werd deze
avond de toekomstige bestuursvorm
besproken. Zij die zich kandidaat
willen stellen (men wil gaarne ook
wat jeugdige personen in het be-
stuur) gelieve zich voor 15 november
op te geven bij het dagelijkse bestuur
De verouderde statuten zullen wor-
den aangepast.

Het bestuur van de bad-en zwem-
inrichting toonde zich hevig teleur-
gesteld over de belangstelling voor
deze bijeenkomst. Slechts drie per-
sonen waren aanwezig. "Men wenst
wel altijd informatie, maar als daar-
toe gelegenheid wordt gegeven, laat
men het afweten", zo sprak één der
bestuursleden verbitterd. Rest mog
te vermelden dat men hoopt dat het
bad begin mei in orde zal zijn.

Herv. kerk.
na j aars-zending
De najaars-zendings-week van de
Nederlandse Hervormde kerk zal
gehouden worden van 6-13 november
a.s. Het thema voor deze landelijke
zendingsweek luidt: zending door-
breekt grenzen. In het Kerkblad van
de plaatselijke Hervormde kerk, dat
deze week weer verschijnt, zal een
folder en kollekte zakje worden
ingevoegd. Mede werker s/sters van
de zendingscommissie en van de
ouderlingen zullen dit zakje bij Her-
vormde gezinnen ophalen. Het werk
van de zending van de Nederlanse
Herv. kerk heeft dit jaar nodig
ƒ9300.000. Het richtbedrag voor Her-
vormd Vorden is dit jaar ƒ14.500.
Ook in de kerkdienst van a.s. zondag-
avond 6 november zal de zending
centraal staan.

Festiviteiten
rondom opening
kasteel Vorden
De Stichting die de voorbereiedingen
treft rondom de opening van het
kasteel Vorden tot gemeentehuis
heeft in grote lijnen het programma
op papier. Dat wil zeggen dat de
plannen nu nader moeten worden
uitgewerkt. Het is op dit moment nog
niet helemaal zeker of de officiële
opening van kasteel Vorden zal
plaatsvinden op woensdag 17 mei of
donderdag 18 mei. In elk geval is het
feestprogramma op deze data afge-
stemd.

Het ligt in de bedoeling dat de
opening op spectaculaire wijze zal
geschieden. In elk geval zullen de
beide plaatselijke muziekvereniging-
en "Sursum Corda" en "Concordia"
hun medewerking verlenen, terwijl
tevens gedacht wordt aan een optre-
den van enkele hoornblazers, 's
Avonds is er een kermis gepland,
hoewel men het er op dit moment nog
niet over eens is in welke vorm het
kermisgebeuren in de feestweekmoet
worden ingepast.

Voor de kinderen staat op woensdag
17 mei een ballonnenwedstrijd op het
programma. De donderdag erna zal
in het teken staan van een groots
opgezette braderie verzorgd door de
Vordense winkeliersverenigingen.
Tevens zullen op deze braderie oude
ambachten worden gedemonstreerd.
Voor de kinderen zal een spelmiddag
worden ingelast. Vrijdag 19 mei
staat een feestelijke markt op het
programma, 's Middags is er een
gezellige middag gepland voor de
bejaarden in Vorden. Tevens zal er
op deze dag, of op de zaterdag een
reunie plaatsvinden voor oud-Vorde-
naren.

De zaterdag staat in het teken van
het sportgebeuren. Op dit moment
worden de verenigingen hieromtrent
gepolst. Verder ligt het in de bedoe-
ling om op deze zaterdag de mensen
te laten genieten van vendelzwaaiers
en bogpglrieders. De jeugdsooos zal
deze olfe ook een Hink steentje
bijdrage^ zodat ook tieners van
Vorden aan hun trekken zullen ko-
men. Voor de zaterdagavond is eer
bal champetre op het programma
geplaatst. Dit festijn zal plaatsvinden
in een Jfejt nabij het kasteel, want
het str^Pfi blijft om zoveel mogelijk
aktiviteiten bij het kasteel te laten
plaats vinden. Zo zal op deze zater-
dagavond daar een prachtig vuur-
werk worden ontstoken.

Zondag 21 mei zal worden begonnen
met een ontmoeting in de kerk
waaraan door de gezamelijke kerken
in Vorden zal worden deelgenomen.
Daarop aansluitend vindt een koffie-
concert plaats. Op deze dag zal ook
de folklore in het middelpunt van de
belangstelling staan, waarbij de
plaatselijke boerendansgroep zeer
zeker niet zal ontbrken. Ook ver-
meldt het programma voor deze dag
een concours d'elegance, waarbij
een beroep wordt gedaan op onder
andere de aanspanning "In de
Reep'n.

Het kasteel zal gedurende de gehele
week voor bezichtiging op bepaalde
tijden worden opengesteld. Als een
rode draad door het gehele feest-
gebeuren loopt de revue, welke
geschreven wordt door Freddy Ik-
kink uit Laren. Het ligt in de bedoe-
ling dat deze revue zeker een vier of
vijf avonden in het dorpscentrum zal
draaien. De heer Ikkink die beslist in
de maand februarie met de toneel-
repetities moet beginngen hoopt dat
dit in elk geval gerealiseerd zal
worden omdat de gehele revue an-
ders aan een zijden draadje komt te
hangen. Zoals bekend is in de bouw
van de toneelzaal achter het huidige
gemeentehuis stagnatie ontstaan.
Men is momenteel druk doende de
opgelopen vijf weken achterstand in
te lopen.

Dialect-dag in
Groenlo
Zaterdag j.l. werd in Groenlo een
dialect-dag gehouden met grens-o-
verschrijdende-kontakten. Immers,
deze dag werd belegd door de
"Culturele grenscontacten commis-
sie Achterhoek- Westmunsterland"
in samenwerking met de Kulturkreis
Schloss Raesfeld (Duisland) entevens
met de dialectkring Achterhoek en
Liemers.

Er bestond een goede belangstelling
voor deze dialect-dag met het thema:
"Streektaal en relige."
Na de ontvangst met koffie in het City
Centrum gingen alle aanwezigen
haar» de enkele jaren geleden fraai
gerestaureerde Hervormde kerk op
de Markt in het 700-jarige stadje

Groenlo, de oude Calixtuskerk. Daar
werd de oecumenische dienst geleid
door ds. G.W. van Dunnewold, Lu-
thers predikant te Doetinchem en
door Kapelaan Hans Overkëmping
uit Bocholt.

Tijdens de hele dienst werd "plat",
dialect gesproken, onze streektaal.
Ook de Bijbelgedeelten en de liede-
ren waren "vertaald". Het R.K.
Kerkkoor van de nieuwe Calixtus-
kerk verleende medewerking aan
deze dienst, die op alle aanwezigen
een diepe indruk maakte.
Kwam het door de Gelderse ta.al?

Terug in de grote zaal het City
Centrum werd er-na-gepraat onder
leiding van de dialect-kenner bij
uitstek Prof. dr. Hendrik Entjes uit
Groningen. Zelf interesseerde me
vooral: "Waarom doen we dit?" En
als antwoord op deze vraag zou
blijken dat het iets wezenlijks met de
Evangelie-verkondiging te maken
heeft en geen folklore, geen nostal-
gische show is.... "Waarom doen we
dit (streektaal-tijdens-de-kerkdienst)
in onze Achterhoekse gemeenten dan
niet vaker?" Het forum antwoordde:
Zo, in de eigen streektaal, komt de
Bijbelse boodschap nog dichter bij
ons. We horen het in onze eigen
moedertaal. Ook de gebeden komen
recht uit het hart. De taal is niet
meer afstand-scheppend, mooie taal,
kerk-taal. Zoals we met elkaar pra-
ten, zo praten, zo bidden we ook tot
God de Heer. Duidelijk werd gesteld
dat er, naar mening van het forum,
geen grenzen zijn voor de streektaal.
Ze is ook zeer wel bruikbaar in de
kerk, tijdens de eredienst.
Dat kan echter niet te vaak gebeuren
gezien het feit dat er nu ook velen-
van-elders in onze Achterhoekse dor-
pen zijn komen wonen. Sommigen
van de aanwezigen waren van
mening: dat je bepaalde vaste, be-
kende liturgische gebeden, geloofs-
belijdenissen niet in het dialect ver-
talen kunt. Daar moet je afblijven
zeiden ze. Anderen daarentegen von-
den dat dat juist heel goed kan, b.v.
het Onze Vader bidden in de streek-
taal.

Tijdens de middag-bijeenkomst voer-
den leerlingen van het R.K. Maria-
num te Groenlo enkele A^vterhoekse
volksverhalen ten tone^Bterwijl de
volksdansgroep Setnja mikele oude
dansen uitvoerde. Een enkelingvroeg
me: Waarom doen jullie dat niet eens
in Vorden, een kerkdienst in de Gel-
derse streektaal? Jij bent toch zelf
een geboren (en getogen^Achterhoe-
ker....?" Ja, wat zou u^Ben dat ik
geantwoord heb ?

J.C.Krajenbrink.

Tot slot van dit verslagje een paar
liederen die gezongen werden in de
genoemde oecumensche kerkdienst
te Groenlo. Wie het één en ander van
de Gelderse streektaal afweet, die
weet dat eigenlijk elk dorp "zijn
taal" heeft. De kenner zegt onmidde-
lijk: "Dat is Aaltens; dat is Wenters;
dat is Dinxpers en dat is Vordens
enz."

Daarom zegt de dialect-kenner niet
gauw: "Dat móét zo!" Hij kent de
vele variaties in onze mooie Gelderse
streektaal.

"Zolang ut leu gef op de aerde
Zolang de wald nog vruchten gef
Zolang bust dow uns Vader
Wi'j danket di'j veur al wat laeft.

Zolang de leu nog waorde broeket
Zolange wi'j veur mekaar bestaot
Zolang zast' dow uns neet ontbrae-

ken
Wi'j danket di'j in Jezus' naam.

Dow vaorst de vg'le in de beume
Dow trökst de blomen an op 't veld
O, Haer, dow bust' mien onderkom-

En al mien dage bunt eteld.
men

Dow bust uns lecht, uns ewig laeven
Dow redst de wald joo van den dood

Dow hest dien Zönne uns egewen
Zien lichaam is ut laevend brood.

Daorum mot alles di'j anbiden
Dien leefde hef ut vaort ebracht
Vader, dow zelf bust in una
O, Haer, wi'j bunt van ow geslacht.

Kontaktavond
Dameskoor
Het Vordens Dameskoor organiseert
zaterdag in zaal Smit een kontakt-
avond. Behalve de organiserende
vereniging zal hieraan medewerking
worden verleend door het dames-
koor Bel Canto uit Apeldoorn; het
gemengd koor uit Lichtenvoorde en
uit Warnsveld.
Na afloop is er bal.

Bi'j ons in d'n Achterhook

't Leaven in un kleine plattelands-gemeente as Vorden hef op zien
tied zo zien veur en zien tegen. Wi'j kent mekare allemaole goed, wi'j
wet precies wat t'r in un ander zien huusholling te koop is en ok de
centen die un ander te veteern hef bu'w aardig met op de heugte.
In un stad is dat heel anders, daor bu'j al dood en begraven veurdat
de buurte d'r arg in hef. Daor leaft un ieder zo maor veur zich zelf,
zonder zich oaver un ander druk te maken. Op zien tied kan dat ok
zien veurdelen wel hemmen want bi'j ons wod ok wel us te volle
vehandeld.
A'w alles mossen geleuven wat t'r hier de leste tied deur de mensen
wod veteld mo'j binnen neet al te lange tied wel wieterop a'j un
fototoestel wilt hemmen of allene maor un plaatjen van ow gezichte
veur 't ri'jbewies. De drukkeri'je zol ok al weggoan maor den holt 't
ok nog vol, al goat de winkeliers met hun advertenties tegenwoordig
wal buten de plaatse, ze wilt zelfs un pot in de winkeliersvereniging
maken, he'k eheurt. Moar daor komt vanzelf wal anderen, van
buuten de plaatse, in Contact adverteern. Zo geet het toch nog mooi
deur. De olde pakke en jurken die'j nog in de kaste heb hangen geef
voort nog maor neet an 't Leger des Heus. de kans da'j dan nog un
keer zowat nakend oaver straote loopt is neet uuteslotten want un
zaak met name die dat spöl vekoöch dut de deure op slot.
A'j nog un hoop olde leasbuuke in huus hebt, gaot t'r dan maor
zuunug met umme. want ni'jen bunt t'r gauw neet meer te koop.
Mog i'j met 't roken nog neet uutescheien wean, doet ut dan noe
maor want de sigarenwinkeliers bunt onder de pannen en maakt
van eur winkels woonruumte.
Daor ston dan wel tegenoaver da'w d'r un grote supermark bi'j
kregen op de plaatse waor now de zaak steet met un dierenname,
die in de Alpen vaker veurkump as bi'j ons. "Contact" van
veurrugge wekke hef deurmiddel van un grote advertensie ons
laoten wetten dat dat allemaole kletspraatjes wazzen en dat ut hier
zien draai wel weer un vonnen hef.
De grossier in supermarks zal now uut motten kieken nao un andere
plaatse waor e de koffie en thee met velies kan prebeern an de man
te brengen. Wat die andere zaken betref, nem now maor van mien
an dat daor niks van an is. Hoe die praötjes dan de wereld in komp?
Och, i'j wet hoe dat geet. Op een of andere receptie zit un stuk of
wat middenstanders bi'j mekare an un taöfeltjen met nog wat
andere luu. Nao 't gebruukelukke köpken koffie wod Schiedam ok
neet vegetten en dan wod t'r nog wel us wat vehandeld. Wie d'r
zrfwat boaven Jan zal wean wie an 't grondholt zit.
At t'r dan toevallug ene bi'j zit die zeg dat e d'r de boek van vol hef,
dan he'j 't praötjen zo an de gange. 'N enen dut t'r dit bi'j an 'n
ander dat en de zaak is al vekoch zonder dat de kearl zelf argens
van af wet. Zoals bi'j zovölle dinge zal ok hier de tied ons wel laoten
zien wie d'r geliek of ongeliek hadde. Zee draait now in ieder geval
allemaole nog volop deur.
En da's allene maor goed veur eur collega-winkeliers en ok veur ons
as consumentjes. Anders he'w straks un bastend mooi gemeente-
huus en un darp zonder winkels. En daor hef ok gin mense wat an,
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Gezamenlijke
vergadering
landbouw-
organisaties
De afdelingen Vorden van de ABTB;
CBTBen de Geld. Mij. van Landbouw
hielden in het Pantoffeltje een goed
bezochte vergadering.
Als spreker was voor deze bijeen-
komst uitgenodigd de heer L. de
Bekker uit Empel die namens de CDA
zitting heeft in de Tweede kamer. De
heer Bekker ging allereerst uitvoerig
in op de gevoerde grondpolitiek in
Nederland. Hij was blij dat de
negatieve ontwikkelingsschade
dankzij de CDA toch in het wets-
voorstel zal worden opgenomen.
Verder sprak de heer de Bekker over
de wijze waarop de grondprijzen in
de hand moeten worden gehouden.
Bijvoorbeeld zou de overheid natio-
nalisatie van de grondprijzen toe
kunnen passen.
Het landbouwschap kan evenwel ook
zelf de zaak ter hand nemen.
Behalve de grondpolitiek kwam deze
avond de pachtwet ter sprake.
Na de pauze bestond er voor de
aanwezigen gelegenheid tot het stel-
len van vragen waarvan een goed
gebruik werd gemaakt.

Buitengewone
ledenvergadering
V.T.P.
Op een matig bezochte vergadering
van de Vereniging Vordens Tennis-
park op donderdag 27 oktober j.l. in
het Pantoffeltje werden de nieuwe
statuten, in verband met het lidmaat-
schap van de K.N.L.T.B. na enige
diskussie met algemene stemmen
goedgekeurd.
„Onze vereniging zal het volgend
jaar lid zijn van de K.N.L.T.B. waar-
door aan allerlei toernooien meege-
speeld kan worden", aldus voorzitter
de heer van de Meer.
Door de grote toeloop van nieuwe
leden in het afgelopen seizoen werd
ook de anleg van de vierde baan
op keurig uitgewerkte voorstellen
van het gemeentebestuur, zowel
technisch als financieel, door de
vergadering goedegekeurd. De vier-
de baan wordt aangelegd tegen de
andere drie banen. Er komt een
trapgewijs verhoogd terras, zodat op
plezierige wijze het spel op de banen
gevolgd kan worden.
Nieuwe leden kunnen zich aanmel-
den bij de ledenadministratie.

Damclub Vorden
versloeg Zeve-
naar met 15-5
Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV heeft dit weekend in
de thuiswedstrijd tegen DCZ l uit
Zevenaar een grote zege van 1S5
behaald. Opmerkleijk was dat alle
spelers van de thuisclub ongelagen
bleven.

De individuele uitslagen waren als
volgt: H.Grotenhuis- H. Meyer 2-0;
H.Ruessink- Th. Meyer 1-1; Th. Slüt-
ter- B.Kuiphuis l-lJ.Masselink- Th.
Masselink- Th. Gerritsen 2-0; J. Bou-
dri- H.Willemsen 1-1; B.Nijenhuis- C.
Fontein 1-1; F. Lamers- H. Geurd 2-0;
W. Heuvink- G. Stokman 2-0; S.
Wiersma- G. Zaagman 1-1; G. Dim-
mendaal- H. de Koning 2-0.

Fijn voor op
\ school
Flanel ruitshirt van puur katoen.

In diverse sportieve kleur-
kombinaties.ln maat 140 f 27,90.

Pullover van echte Shetland
wol. Gestreept 2-kleurig

voorpand. In maat 140 f31,-

Fortex - Selektieve Groep
van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381



FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Kinderen zijn een heerlijk onderwerp om te fotograferen. Ze zijn vaak
zo aandoenlijk, zorgen voor leuke plaatjes en poseren niet. Hoewel:
over dat laatste punt zijn de meningen wat verdeeld. De kinderen van
tegenwoordig zijn zo vertrouwd met de kamera, dat ze al aardig jong in
de gaten hebben, dat ze op de foto worden gezet. De grens ligt vaak op
zo' n jaar of vier en dan begint soms het poseren al. - Nu hoefje daar niet
al te bang voor te zijn, want ook een kind, dat wéét dat het wordt
gefotografeerd, kan echt en natuurlijk op de plaat komen. Maar omdat
ik zelfs het risico van een geposeerde foto wilde voorkomen, koos ik als
fotomodel mijn nichtje van drie jaar. Hier is ze!

Bij die eerste foto heb ik bewust één van de belang-
rijkste regels voor het maken van kinderfoto's over-
treden. Die regel luidt: Ga bij voorkeur door de
knieën en maak de foto van (kinder)ooghoogte. Ik
heb deze foto wat van boven genomen omdat hij zo
een goede indruk geeft van het spel van de kleine. Als
de flitser oplicht, merkt ze wat er gebeurt en kijkt op.
Dan ga ik door de knieën en maak de tweede foto. Ze
kijkt alsof ze twijfelt of ze die verstoring van haar spel
wel leuk moet vinden.

Hier is die twijfel verdwenen: ze heeft ontdekt, dat
die fotograferende tante geen boze plannen heeft en
ze geeft graag haar medewerking voor een aardig
plaatje. Het speelgoed is vergeten; de duim in de
mond is het bewijs, dat ze zich best op haar gemak
voelt. - Dit is dan een kleine fotoserie van een kind.
Je moet er wat geduld voor hebben. Maar het resul-
taat is de moeite waard. En het is wel zeker, dat later,
als dat meisje volwassen is, ze met dit fotoverhaal
van haar jeugd erg blij zal zijn.

Touwtrekkers organiseren
een wintercompetitie voor de jeugd
.De Nederlandse Touwtrekkers Bond gaat in de toekomst meer aandacht
besteden aan de jeugd. Mede door het toenemend aantal jeugdteams en de
gehouden bijeenkomsten met de jeugd en jeugdleiders van verschillende
verenigingen, bleek dat de jongeren ook graag 's winters wilden touw-
trekken.

Programma 5 nov. 1977 (junioren)
Ratti Al-Vorden Al; Vorden Bl-
SKVW BI; Vorden B2-Wilh. SSS B3;
Gazelle Nieuwland Cl-Vorden Cl;
Zutphen C2-Vorden C2; Vorden C3-
Eerbeekse boys C3.

uitslagen Sv.
29-10-1977

Ratti afd zaterdag

Men heeft zodoende besloten om de
komende winter 1977/1978 op vier
zaterdagmiddagen jeugdwedstrijden
te organiseren en wel van 14.00 to
plm. 17.00 uur

Tijdens deze wedstrijden zal een
proef worden genomen met het sa-
menstellen, uiteraard door middel
van wegen van de ploegen op de
ploegenweegschaal, van poules. In
het verleden waren de verschillen in
de ploegen, juist in de poules onder-
ling veel te groot. Men zal de jeugd
nu naar gewichtsklassen indelen.
Bijvoorbeeld: de vijf zwaarste ploe-
gen in poule A, de daaropvolgende
ploegen (vijf stuks minder gewicht)
ui poule B en de resterende lichtere
ploegen in poule C.

De wedstrijden zullen worden gehou-
den in maneges, waarvan de eige-
naars hun ruimten hiervor beschik-
baar willen stellen. De data zijn: 26
november 1977 manege "De mooie
vrouw" te Almelo; 14 januari 1978
manege Temmerhuis te Wolversveen
(a.d. weg Ruurlo-Zelhem nabij hotel
Wolversveen); 11 februari 1978 ma-
nege Snorrewind te Holten; en op 18
maart 1978 manege Timmerhuis of
eventueel in een manege bij Nieuw-
veen (Octopus).

Er zijn voor de diverse winnaars
mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Het geheel zal de jeugd stimuleren
om te blijven touwtrekken. Men heeft
al een groot aantal deelnemende
ploegen opgegeven.

Sv. Ratti l- Gazzelle-Nieuwlandl 3-9
Sv. Ratti 2- Almen 3 2-0; Almen 5- Sv.
Ratti 3 3-3; SKVW 4- Sv. Ratti 4 0-2

afd. jeugd

Herfsen Al- Sv. Ratti Al 4-2; Zutpha-
nai BI- Sv. Ratti Bi 2-3; Baakse Boys
Cl- Sv. Ratti Cl 2-0.

afd. zondag

Sv. Ratti l- Hercules 3 8-0; Sv. Ratti
2- Oeken 5 0-1; A.Z.C. 7- Sv. Ratti 3
15-2.

programma
5-11-1977

Sv. Ratti afd. zaterdag

SPORT
Voetbal

m\m

Dinxperlo-Vorden 3-1

In een door beide partijen te hard
gespeelde wedstrijd heeft Dinxperlo
de thuiswedstrijd tegen Vorden op
een wat gelukkige wijze gewonnen
met 3-1. Voor de toeschouwers bleek
er bovendien weinig te genieten
want de scheidsrechter floot zo over-
dreven veel dat de eerste fluitist van
het concertgebouworkest er jaloers
op zou worden!

Vorden had in de eerste helft het
beste van het spel. De geelzwarten
schiepen zich enkele goede kansen
die evenwel niets opleverden. Toch
werd het 0-1 toen een cornerbal van
Hans Oosterink ineens in het doel
draaide. Vlak voor de rust werd de
balans door de midvoor van Dinxper-
lo in evenwicht gebracht, zij het dat
hier een overtreding van de thuis-
club aan vooraf ging hetgeen de
scheidsrechter ontging.

In de tweede helft werd nog rom-
meliger gespeeld. Na 20 minuten
nam de thuisclub uit een penalty de
leiding met 2-1, nadat Nijenhuis een
Dinxperlo-speler onderuit had ge-
haald. Een kwartier voor tijd viel de
definitieve beslissing, toen de thuis-
club in duidelijke buitenspelpositie
scoorde. Ernst te Velthuis voegde de
arbiter heel beschaafd toe "halve
gare", waarop hij prompt uit het
veld werd gezonden. In de stand
kwam evenwel geen verandering
meer.

Ratti-Hercules 3: 8-0

Het zondagelftal van Ratti heeft de
punten weer thuis gehouden na een
forse 8-0 zege op het bezoekende
Hercules 3 uit Zutphen. De Kranen-
burgers wisten in de eerste helft van
de legio scoringskansen geen gebruik
te maken. Een dot van een kans op de
leiding te nemen werd niet benut,
daar Overboek een penalty hoog
overschoot. Toch kreeg Ratti voor
rust een voorsprong; uit een hoek-
schop verdween de bal via het
lichaam van een tegenspeler in het
Herculesdoel: 1-0

Na de thee werd Jos Jansen bij Ratti
vervangen door Martin Overboek en
kwam Fons Haverkamp in de plaats
van de gebleseerde Ernest Heuvelink
Een blunder in de Zutphense achter-
hoede werd door Rudi Heuvelink uit-
stekend benut: 2-0. De bezoekers
lieten hierna de moed zakken en
gaven de thuisclub vij spel. Rudi
Heuvelink scoorde de stand naar 3-0,
Ton Peters zorgde voor een 4-0 voor-
sprong en Herman Bijen bracht het
vijfde doelpunt tot stand. Het hek
was van de dam en dank zij doel-
punten van Ton Peters (2 X) en Rudi
Heuvelink werd de eindscore voor de
Kranenburgers tenslotte 8-0.

Uitslagen 30 oktober 1977 (senioren)
Dinxperlo-Vorden 3-1; Diepenheim
2-Vorden 3 2-0; Vorden 4-Reunie 3
4-1; Grol 4-Vorden 5 3-0; Vios B.
2-Vorden 6 9-0; Vorden 7-Soccii 5 0-1;
Vorden 8-Eerbeekse Boys 6 5-1.

Programma 6 nov. (senioren)
Vorden-AD. 69; Pax 3-Vorden 2;
Vorden 3-Vios B. 3; DEO 2-Vorden 4;
Vorden 5-AD 4; Vorden 6-Erix 2;
Eerb. B. 4-Vorden 7; Socii 4-Vorden
8.

Uitslagen 29 okt. 1977 (junioren)
Vorden Al-SHE Al 11-0; Longa Bl-
Vorden BI 5-1; Witkampers B3-Vor-
den B2 0-6; Vorden Cl-SP. Brummen
Cl 2-0; Vorden C2-Almen Cl 2-1; Her-
cules C2-Vorden C3 1-5.

Wilp l- S v. Ratti 1; sp Ambon 2- Sv.
Ratti 2; S R a t t i 3- D.Z.S.V. 4; Sv.
Ratti 4 v

jeugd

Sv. Ratti Al- Vorden Al; Sv. Ratti Bl-
Oeken BI; Sv. Ratti Cl- S.H.E. Cl.

Sv. Ratti afd. zondag

Verrassende polo
zege van Vorden
op koploper Steur
uit Kampen
De heren van vorden hebben zater-
dagavond in het Graaf Otto bad in
Zutphen een verrassende doch zeer
verdiende 3-1 overwinning behaald
op de Steur uit Kampen. De Vordena-
ren dankten deze zege aan de inzet
waarmee werd gespeeld. Zelfs had-
den de Kampenaren in de eerste
speelperiode een licht veldoverwicht
De Vordense defensie speelde echter
goed, zodat doelpunten uitblven. Aan
de andere kant werd wel gescoord
toen Sjaak Gotink na een vlot uitge-
voerde aanval de roos trof 1-0.

c
In de tweede periode kreeg Vorden
enkele goede kansen. Uit één daar-
van scoorde Arjan Mengerink de
tweede Vordense treffer 2-0. In de
derde periode ontstond een gelijk-
opgaande partij met wisselende kan-
sen. Halverwege deze periode werd
Mengerink binnen de benutte lijnen
vastgehouden. De toegeHPSe straf-
schop werd oor Mengerink in een
doelpunt omgezet 3-0.

Aan de andere kant kreeg ook de
Steur een strafworp toegewezen, die
evenwel door doelman Jan ter Huer-
ne werd gestopt. In de laatste perio-
de bepaalde Vorden zich hoofdzake-
lijk tot het behouden van de voor-
sprong. Dit lukte voortreffelijk al
lukte het de Steur nog wel de eer te
redden 3-1.

Dames 2 van Dash
streeft Hansa 2
voorbij.
In de afgelopen week zijn 13 wed-
strijden gespeeld. Zaterdag moesten
de jongens asp. A tegen S.V.S. c.
Ondanks een goede inzet, maar
wegens gebrek aan wedstrijderva-
ring moest de winst aan S.V.S.
worden gelaten. Uitslag 2-1 in het
nadeel van Dash. In de sportzaal "De
Kei" in Warnsveld moesten op die
dag de meisjes junioren de strijd
aanbinden tegen Hansa b. Het was
een spannende wedstrijd, waarbij de
Dash meisjes de sterkste bleken.
Uitslag 2-1.

In Zutphen werden 7 wedstrijden ge-
speeld. De meisjes junioren mosten
het nu afleggen tegen het eerste
junioren-team van Hansa. De meisjes
aspiranten b en c moesten in de
meisjes van Wilhelmina (Zutphen) a
en b duidelijk hun meerderen erken-
nen. In beide gevallen werd met 3-0
verloren. Dames 5 van Dash zag
tegen Valto 3 (Eefde) toch nog kans
een puntje te pakken. Uitslag 1-2. Het
4e team van de heren van Dash liet
zich imponeren door Voorst 1. In de
tweede en derde set ging het aan-
zienlijk beter. Niettemin werd met
3-0 verloren.

Het 3e team van de heren van Dash
kon zich handhaven tegen BRUVOC 3
(Brummen). Na een spannende strijd
kon de volle winst worden binnen-
gehaald. De geroutineerde dames 4
ploeg van Dash kon het 5e dames-
team van Hansa gemakkelijk onder
de duim houden. Uitslag 3-O in het
voordeel van de Dash dames.

In de Vordense sportzaal. Het 3e
dames team van Dash tegen Almen 2.
Jammer genoeg voor Dash moet nu
op 1-2 verloren wedstrijd worden
teruggezien. Het 6e dames team kon
het neit bolwerken tegen WIK 2
(Steenderen). Uitslag 3-0. Het 2e
dames team van Dash stak in de
eerste twee sets in een goede vorm
tegen Hansa 2. De derde set moest
aan Hansa worden gelaten. Winst
2-1 voor Dash. In de jeugdgevangenis
in Zutphen moest heren 5 van Dash
uitkomen tegen Aktief. Het team uit
Vorden zag kans de wedstrijd met
2-1 te winnen.

programma zaterdag 5 nov. in Vor-
den:

jongens asp. a tegen b.; meisjes asp.
d tegen Sp Dev.;meisjes asp. c tegen
D.V.C.;

maandag 7 nov. in Zutphen:

jongens asp. Dash a-Hansa b; meis-
jes asp. Dash a- Wilh.a; heren Ie kl.
WIK 2- Dash 2; dames prom. kl Dash
l- ISALA 3; dames 2e kl. BRUVOC 3-
Dash 3.

maandag 7 nov in Vorden:

Dames 3e kl. Dash 5- Dash 6; heren
2e kl. JDash 4- Dash 5; heren prom kl.
Dash l- Boemerang.

progr
6-11-1977

S.V.B.V. l- Sv. Ratti 1;
Warnsveldse Boys 5;
Warnsveldse Boys 6

dames

Sv. Ratti
Sv. Ratti

VORDEN 7 DJ NIEUWE TRAININGSPAKKEN

sp. Overwetering- Sv. Ratti.

Onderlinge damcompetitie DCV

Voor de onderlinge damcompetitie
van de Vordense damclub werden de
volgende wedstrijden gespeeld: C.
Abbink- W. Wesselink 0-2; C. Ridder-
P. Eckringa 1-1; B. Hiddink- J.Krajen-
brink 0-2; T.Gille- A.Graaskamp 0-2; J
Krajenbrink- R. Bruinsma 2-0; A.ab-
bink- C.Ridder 2-0; A.Graaskamp-
T.Snellenberg 2-0; B.Hiddink- W.
Wesselink 0-2; E. Bruinsma- H.Tee-
rink 0-2; E.Brummelman- N.de Klerk
0-2; B.Wijs- A. Plijter 0-2; J. den
Enting- W.Rietman 0-2; H.Vreeman-
J.Wijs 2-0; G. Brinkman- B. Voortman
2-0; E. te Velthuis- G.Brummelman
0-2; E. Brummelman- H.Hoekman 0-2;
D. Hoekman- N. de Klerk 1-1; G.
Brummelman- A. Plijter 0-2; H.Hoek-
man- E.te Velthuis 2-0; B. Wijs- W.
Rietman 0-2; A. Plijter- G. Brinkman
2-0; E. Brummelman- J. den Enting
2-0; J. Wijs- B. Voortman 2-0.

Sint Nicolaaskrant 1977
In de week van 14 november a.s. verschijnt de
ST. NICOLAASKRANT in Vorden, Hengelo, Steen-
deren, Baak, Wichmond, Warnsveld, en Almen met
een oplaag van plm. 8000 exemplaren

Uw advertentie hiervoor gaarne voor
vrijdag 4 november a.s. in ons bezit

De redaktie



De grote matenspecialist

Confectiebedrijf

MERS
is het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.
Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05702-1971

schoonmoeders

Volgens ons niet altijd.
Maar als uw a. s.

schoonmoeder straks uw
trou wkaart uit onze

Kennemer
Kaarten Kollektie

ontvangt, dan zal zij zeker
zeggen tegen uw a. s.

schoonvader:
'Toch hebben wij iets gemist
bij' t begin van ons huwelijk'.

Dus, mensen-met-
trouwplannen, kom snel eens

bij ons naar die uitgebreide
en smaakvolle kollektie

huwelijks-en dankbetuigings
kaarten kijken'

NATIONALE
JEUGD
COLLECTE

Slokt. _ l Ml.

\

geboren:
Een zéér uitgebreide en

bijzonder smaakvolle serie
geboortekaarten.
Wij noemen haar:

Kennemer
Kaarten Kollektie.

Dus: a.s. vaders en moeders,
kom tijdig bij ons langs en kies

op uw gemak uit de
133 verschillende

ontwerpen.
(Trouwens, u kende ons
misschien al wel via onze

unieke kollektie verlovings-.
huwelijks-en

dan kbetuigingskaarten).

HEDEXdÖÖ^van
SCHUTTERSVELD

VERKRIJGBAAR BIJ:

tcHtiel en mode

raadhuisstraat tel 1367 vonten

Uw zoon
kan er
tegen

Dik gevoerd jack met diepe
zakken. Moderne wollen ruit.

In maat 140 f65,-
Pilot-shirt met 2 borstzakken

met klep. Epauletten.
In maal-140 f35,90

Fortex - Setektieve Groep
van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

AGROpTKORMEUNK
.horlogerie goud & zilver optiek

Voor uw

vloerbedekking
in woonkamer, slaapkamer,

keuken, hal of trap naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

uit voorraad te leveren

VERPLEEGINRICHTING

Huize „Het Enzerinck"
In het sousterrain van onze afdeling
„Villa Nuova", Zutphenseweg 73
houden wij op vrijdag 11 november
a.s. van 15.00 tot 21.00 uur weer een
van allerlei door onze bewoners
vervaardigde artikelen.

Gaarne nodigen wij u uit voor een
bezoek aan dit altijd weer gezellige
evenement.

Met uw belangstelling stemt u onze
bewoners blij en geeft u steun aan
onze medewerkenden bij hun soms
moeilijke taak.

De direktie

BROOD lekker
en gezond

bij uw warme bakker zo uit
de oven.

Dus uren verser!

WARME BAKKER

Dorpsstraat 11 - Tel. 1373

IJsvereniging
Vorden

U wordt uitgenodigd voor de

LEDENVERGADERING
die gehouden zal worden op maandag
7 november 1977 om 20.00 uur in
hotel Bloemendaal, Stationsweg 24.

AGENDA:
1. Opening door M. Groen, voorzitter.
2. Notulen vergadering 22 november 1976.
3. Jaarverslag door J. F. Geerken, sekretaris.
4. Verslag penningmeester A. Schipper.

Verslag kaskommissie.
Benoeming lid kaskommissie, aftredend
W. Schoo.

5. Mededelingen.
6. Bestuursverkiezing, aftredend J. F. Geerken,

B. Maalderink, A. J. Zeevalking.
7. Kontributie 1977/1978.
8. Wat verder ter tafel komt.

J. F. Geerken, sekretaris

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen, en Sporthandel

sleede •loeltnffcndl

Zutphenseweg Vorden

Gezondheid is een grote schat,

wie bruin brood eet, bevestigd dat . . .

lekker bruingebak-
ken bruinbrood!
Bruin brood wordt gebakken van de tot meel gemalen
volle tarwekorrel.

Volkorenbrood van de gebroken tarwekorrel.

Gelders tarwebrood van de geplette tarwekorrel.

BIJ ALLE SOORTEN BRUINBROOD KRIJGT U HET
VOLLE POND AAN EIWITTEN EN VITAMINEN
Eet er goed van, 't is van de warme bakker, haal het by

't Bakkerswinkeltje
A. G. SCHURINK

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Ook uw adres voor reform-artikelen

Nog even geduld
Wij zetten alles op alles om u binnen
korte tijd van dienst te kunnen zijn op het
gebied van
RADIO - T.V. - HIFI
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
GESCHENKARTIKELEN

Wij brengen een uitgebreid assortiment
met daarbij de allernieuwste snufjes op
radio, HiFi en t.v.-gebied.

Uw geduld zal zeker beloond worden.

raay&r ó

Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124

t wordt tijd dat u ons leert kennen
Onze kollektie makkelijke-mannen-mode en "andere" costuums met

extra combinatie mogelijkheden is kennelijk heel goed.
Steeds meer mannen ontdekken dat.

Plus ons persoonlijk advies en beschaafde prijzen.

rfirstl
LmanJ

/chooldermciA



GRAETZ Radio-Televisie
Hi-fi Stereo

* VOORAAN IN SERVICE
* VOORAAN IN TECHNIEK

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen

KARNAVALSVERENIGING

„DE PLAGGENSTEKKERS"
Organiseert:

11NOV. PRINSENBAL
verkiezing nieuwe Prins met medewerking van dansorkest
DE MUNTERS, aanvang 20.00 uur.

12 NOV. PRINSENBAL
met medewerking van dansorkest „DE RODEO'S"
aanvang 20.00 uur.

13NOV. ORIENTATIERIT
start 14.00 uur vanaf de feesttent Inschrijving vanaf 13.00 uur
ƒ 7,50 per voertuig.
NA AFLOOP PRIJSUITREIKING EN SNERT

Het geheel vindt plaats in de verwarmde feesttent naast

Café „DE BOGGELAAR"
Vordenseweg 32 - Warnsveld

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:
TOYOTA Crown 2000 1977
TOYOTA Corina 1600 de Luxe 1976
TOYOTA Corolla 1200 Economie 1976
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN Cherry 100 a de Luxe 1976
FIAT 125 Special 1971
VOLKSWAGEN Passat 1974
CITROEN 2CV4 1973
OPEL KADETT 7000 km 1977
SIMCA 1100 Spec. 4-deurs 2 stuks ... 1975
DATSUN 1200 1973
FIAT 127 1973
PEUGEOT 304 S 1973

OFF. TOYOTA-DEALER

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

Zaterdag 5 november

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

Adverteer in Contact
TOYOTA 7TOYOTA TOYOTA TOYOTATOYOTA

EN TOCH . . IS

Kunstgeblttenreparatie

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

ONBETWIST

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

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

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.Y.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Bij ons is plaats voor een

JONGEN OF MEISJE

KEURSLAGER

KEURSLAGER

W. EGGINK
Borculoseweg 14 - Ruurlo

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vorden - Telefoon OoT.VJ-

HUSQVARNA EN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - HesJLratle-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

enige
produktie-
medewerkers
in de leeftijd van 20—30 jaar voor de
stamper ij.

Zij die enige ervaring hebben,
genieten de voorkeur, doch dit is geen
direkte vereiste.

Sollicitaties te richten aan:

GOMA
Metaalwarenfabriek B.V.

Ruurloseweg 80 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1660 (van 8 tot 17 uur)

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen In nieuwe Flat 128
en In volautomatische DAF

Ouderwetse
KEULSE
INMAAKPOTTEN

(ook te gebruiken als
bloembakken)

HOLTSLAG
Spoorstraat 28, Ruurlo

Jantje
Beton
zegt:
de jeugd
staat
op het
spel!

NATIONALE
JEUGD
COLLECTE

31 okt. 6 nov

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeitje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeaa

Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

is

U KUNT NU NOG VOLOP PROFITEREN

VAN ONZE

Verbouwings-
opruiming

Alle soorten
bouwmaterialen In

•teen, kunststof Mc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegel» en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Rjn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Stenen
zeer veel soorten

uit voorraad

leverbaar

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van
9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

GEMAKKELIJK ZITTENDE
MOCASSINS
maten 36 t.m. 42

HEREN JUCHTMOLIERES
met crepe-zool

HEREN WESTERNLAARS
nu

DAMESLAARZEN
te kust en te keur vanaf.

f40.
f54.
f80.
f45.

10% korting
OP PIEDRO EN RENATA

KINDERSCHOENEN

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 • Vorden


