
Donderdag 22 november 1979
41e jaargang nr. 37
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijn! eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Prijsuitreiking St. Nicolaasaktie Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Feestelijke ouderavond
school "Het Hoge"
De feestelijke ouderavond die de bijzondere school "Het Hoge" in het
Dorpscentrum hield werd bijgewoond door een groot aantal ouders, oud-
leerlingen en andere belangstellenden. De voorzitter van de school de heer v.d.
Vuurst richtte een bijzonder welkomstwoord tot de heer en mevr. Zeevalkink.

De eerste f iets (van in totaal tien) werd zaterdagmorgen door de voorzitter van de Vordense Winkeliersvereniging
de heer Lammers, thuisbezorgd bij defam. G. G. Haverkamp, het Kerspel 18 te Vorden. Bij de eerste trekking
op vrijdagavond waren zij als de gelukkige uitgeloot.

Naast deze f iets werden ook nog 5 waardebonnen van f 100,-, 10 vleespakketten t. w. v. f 40,- en 20 verrassings-
pakketten t. w. v. f25,- uit de bus gehaald. Alle winnaars hebben inmiddels hun prijs thuisbezorgd gekregen.

Hierna was het de beurt aan de
kinderen. Begeleid door meester te
Winkel een aantal liedjes gezongen.
Voor de pauze werd daarna het toneel-
stuk "De vazen van Romulus"
opgevoerd. Allerlei verwikkelingen
rondom een bijzonder antieke vaas. Na
de pauze werd het toneelstuk "Het
geheim van de smid" voor het voetlicht
gebracht. Het stuk speelde in de Middel-
eeuwen. Een vals koningspaar, dat zich
bezig hield met het stelen van
schilderijen, werd door de echte koning
ontmaskerd. In de korte pauze die
hierop volgde toonden verschillende

leerlingen hun muzikale mogelijkheden
op diverse instrumenten.

Tot slot werd de musical "Koeken voor
de koning" opgevoerd. Twee bakkers
probeerden de opdracht tot het bakken
van duizenden koeken voor het konink-
lijk feest te bemachtigen. Hierbij ging
de ene bakker nogal gemeen te werk.
Maar het kwaad werd, zoals
gewoonlijk, gestraft. Hierna werd deze
uitstekend geslaagde feestavond met
gebed gesloten. Opgemerkt dient nog te
worden dat de nogal moeilijke rollen
goed door de kinderen werden vertolkt.

Intocht Sinterklaas
Opgewacht door vele ouders rnet hun
kinderen arriveerde Sinterklaas
zaterdagmiddag met de trein in Vorden.
Na aankomst werd hij welkom geheten
door bestuursleden van de Vordense
winkeliersvereniging. Voorafgegaan
door de majorettes en de
muziekvereniging "Sursum Corda"
maakte de Sint in een open rijtuig
samen met de voorzitter van de
winkeliersvereniging de heer Lammers
hierna een rondrit door het dorp.

Bij de Amro-bank werd hij ontvangen
door het college van B&W, waarbij de
Sint opmerkte verheugd te zijn dat er dit
jaar in Vorden weer vijf nieuwe
zakenpanden zijn bijgekomen.
Vervolgens toog de stoet naar het
bejaardencentrum weer de Goedheilig-
man de oudere Vordenaren begroette.
Na de rondrit arriveerde Sint Nicolaas
bij het dorpscentrum waar hij zich een
poosje onderhield met de jeugd van
Vorden. Hetzelfde deed hij bij café
Eykelkamp waar de jeugd uit de buurt-
schappen tesamen was gekomen.

CNV

Tweede prijs voor
"Concordia"
De 33 leden van de Vordense muziek-
vereniging "Concordia" hebben tijdens
een federatief muziekconcours in de
sporthal "De Pol" te (^fcideren een
tweede prijs behaald.

De ledenvergadering van de afdeling
Vorden-Hengelo welke in het
dorpscentrum te Vorden werd gehouden
stond in het teken van het 70-jarig
bestaan van het Christelijk Nationaal
Vakverbond. De voorzitter van de
afdeling de heer B. Bekker
verwelkomde in het bijzonder de heer B.
Lenselink, distriktsbestuurder van het
CNV te Arnhem, alsmede de heer
Harmsen als voorzitter van de afdeling
Vorden-Hengelo van het CNV.

Tijdens deze vergadering werd de heer
Harmsen gehuldigd voor het feit dat hij
meer dan 30 jaren lid is geweest van de
afdeling. Hem werd het gouden insigne
van het CNV op de revers gespeld.
Distriktsbestuurder B. Lenselink stond
hierna een ogenblik stil bij het 70 jarig
bestaan van het CNV. Hij besprak de
werkzaamheden van vroeger en nu. Hij
hield een warm pleidooi voor die
ondernemingen waar men elkaar nog
kent. Hij deed een beroep op de
aanwezigen om zich beschikbaar te
blijven stellen voor ondernemingsraden.

Gemeente Vorden wil gronden
o neigenen
Burgemeester en wethouders van Vorden stellen de raad voor om de bezwaar-
schriften van de heren G. en J. van Zeeburg en A. J. Rouwenhorst ongegrond te
verklaren en tot onteigening over te gaan. Het gaat hier om gronden in het
bestemmingsplan Brinkerhof 1973, die nog niet in het bezit van de gemeente zijn.
Onderhandelingen met de heren van Zeeburg en Rouwenhorst hebben niet tot
overeenstemming geleid, terwijl ook het zogenaamde laatste bod van de gemeente
door de eigenaren is verworpen.

Het belang van een juiste uitvoering van
de volkshuisvesting in Vorden vereist
dat binnen afzienbare tijd over de nog
resterende gedeelten grond kan worden
beschikt ten behoeve van de
woningbouw voor economisch en
sociaal gebondenen. Vandaar dat de
raad nu wordt voorgesteld de gronden
van de heren van Zeeburg en Rouwen-
horst te onteigenen, aldus het college
van B&W. Wel wordt hierbij
aangetekend dat wanneer de raad het

huwelijk, niet over eigen woonruimte
beschikken. Men hoopt nu binnen de
gevraagde periode een huurwoning te
verkrijgen dan wel een woning te kopen.

onteigeningsbesluit heeft genomen, de
mogelijkheid blijft bestaan van een
minnelijke koop.

1
*

1_

• V
Tl

t̂̂ SS

^

'l
1 , ,
i'K
i' •
'S^R
Ssar
T

f-^t i •
m n-m^* f\n-w*t f\w*tf*ltlLJfVjeiiieenienieuws

gemeente Vorden

Openbare raadsvergadering d. d. 27
november 1979.
In de raadsvergadering van 27
november a.s. zullen de volgende
agendapunten aan de orde komen:
- vaststelling maximum bedrag

eventueel op te nemen kasgeld-
leningen in 1980;

- vaststelling maximum bedrag
eventueel op te nemen gelden in
rekeningcourant bij de N.V. Bank
voor Nederlandse Gemeenten;

- voteren krediet voor het opnieuw
doen vaststellen van de heffingsgrond-
slag van de onroerendgoedbelasting;

- voorlopige vaststelling gemeentereke-
ning 1977;

- voorlopige vaststelling werkelijke uit-
gaven openbaar gewoon lager onder-
wij s voor 1978;

- wijziging "Bezoldigingsverordening
1971 "per l juli 1979;

- vertegenwoordiging gemeente in be-
sturen van verenigingen, instellingen
etc.;

De raad zal zich dinsdagavond 27
september over het voorstel van het
college buigen. Tevens zal de raad
worden voorgesteld om 1002 m2 grond
aan te kopen van de heer G. te Velthuis.
Deze grond is gelegen op het industrie-
terrein en is door de heer te Velthuis
aangekocht van de heer Loman. Het
betreft hier een gedeelte van de door de

- onteigening gronden m het heer te Velthuis gekochte grond waarop
bestemmingsplan "Brinkerhof 1973, de bestemming "groenstrook" rust. De

prijs bedraagt ƒ 6,- per m2. Het naast
- beroepschrift E. J. Janssen, Ruurlose- gelegen perceel, wordt met goed vinden

weg 20, tegen het besluit van B&W van de raad, aan de heer te Velthuis
van 5 oktober 1979 inzake weigering verkocht ad ƒ 30,- per m2, terwijl de
vrijstelling van het verbod een recrea- heer te Velthuis als bijdrage in de kosten
tiewoonverblijf te gebruiken of te van het bouwrij pmaken van een
doen gebruiken buiten het zomer- gedeelte van het perceel groot 4083 m2

seizoen; een bijdrage dient te betalen van ƒ 18,-
- wijziging overeenkomst inzake de perm2.

drinkwatervoorziening met de N. V.
Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gemeente gCldt Optreden

gronden tegen I
heer G. te

Vün Zomerhuisjes
van de Sociaal

B&W van Vorden stellen zich op het
standpunt dat zomerhuisjes slechts
bewoond mogen worden in de periode l
april tot l oktober. Een vrijstelling kan
slechts worden verleend als de bewoners
elders woont en de woning slechts
rekreatief gebruikt wordt. In een enkele
geval is in het verleden vrijstelling
verleend als de eigenaar c.q. gebruiker
wegens tijdelijke werkzaamheden aan
zijn permanente woonruimte daarin niet
kon wonen. B&W stellen de raad dan
ook voor afwijzend op het verzoek van
de heer Jansen te beschikken.

Voorts wordt de raad voorgesteld de
heer A. J. Stoltenborg te benoemen als
plaatsvervangend lid van het gewest
Midden IJssel. Verder zal de raad zich
buigen over de voorlopige vaststelling
van de werkelijke uitgaven van het
openbaar kleuteronderwijs over het
jaar 1978 alsmede van het openbaar
gewoon lager onderwijs.

TUINCENTRUM

Gelderland;
eigendomstransactie
industrieterrein met
Velthuis te Vorden;
bespreking "Profiel

de

Economische ontwikkeling in Midden De heer E- J- Jansen, heeft bij de
IJssel", aangeboden door de Sociaal gemeente een tijdelijke woonvergunning
Economische
(S. E. A. C.) van
IJssel.

Adviescommissie
het Gewest Midden

De raadsvergadering begint om 19.30
uur en is voor een ieder toegankelijk.

aangevraagd voor de fam. G. J.
Bargeman, die in Lochem werkzaam is,
en thans in een zomerhuisje van de heer
Jansen woont. De vergunning is aange-
vraagd voor een periode van maximaal
twee jaar. De familie Bargeman kon, na

ijselweg 20

vierakker
tf Herma & Willem

T| Kraaykamp

Tel 0 5 7 5 0 - 2 0 7 4 3

UW TUIN RENOVEREN?
Kom vrijblijvend informeren

Burgelijke stand
Ondertrouwd: J. Harmsen en A. M. J.
Heuveling; B. F. A. Scholtz en E. M.
Hesselink; E. Peppelinkhausen en H.
Th. Pfeifer.
Gehuwd: J. H. J. Beijerink en E. J.
Kooij; H. J. Haaring en G. J. Fokkink;
J. J. Th. Hendriks en R. Groot
Nuelend; W. A. Mijdam en I. Kers.

Overleden: J. H. Edens, oud 48 jaar;
G. G. Romville, oud 88 jaar; J. Lang-
werden, oud 82 jaar; G. A. Regelink,
oud 55 jaar.

Krato komt met
blijspel
De Kranenburgse Toneelvereniging
KRATO zal het nieuwe seizoen op
zaterdag l december weer opnemen.
Men komt dan voor het voetlicht met
het blijspel in drie bedrijven: "In het
vrolijke weerhaantje". Na overleg met
het bestuur van de bejaardensoos is
besloten om het die zaterdagmiddag
voor de bejaarden op te voeren in zaal
Schoenaker.

De toegang is gratis. Op zaterdagavond
l december wordt het stuk nogmaals
over andere belangstellenden op de
planken gebracht, in zaal Schoenaker.
De avond wordt geheel verzorgd door
KRATO met inbegrip van een verloting
met grote prijzen. In januari a.s. zal het
viermaal worden opgevoerd in de
diverse bejaardentehuizen in de
omgeving. Het blijspel is ingestudeerd
door regisseur Harry Heuvelink.

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

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
yan 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

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
25 november 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra, m.m.v. koor van
Groot Schuijlenburg uit Apeldoorn,
i

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.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur
Dr. v. Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de 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 maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Moons, 's Heerenberg, tel. 08346-
1875; J. A. Boom, Ruurlo, tel. 05735-
2400. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK-JE

De hele maand november: mevr. Wol-
ters, tel. 1262. Bellen voor 8.30 uur.

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

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.

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.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij^y.,
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur. *
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MARKT
,

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

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit ,
• Snijbloemen

en potplanten ,
2 X per week
van veiling
Aalsmeer

• Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs

• Sterk in vers

1
xilari'

SILAN

WASVERZACHTER

NIEUWE OOGST!

V/D PIJL

AUGURKEN!

reuzenflacon 1,8 liter
geen 425 of 369

MAAR
NU

A. B. kw.
grote zk pot
geen 149

MAAR NU
SLECHTS

PROEF
DE KWALITEIT!

PLURA
BELL

SINAASAPPELSAP
OF APPELSAP
pak 1 liter

^geen 169 of 139

MAAR
NU

flacon 0,6 liter
van 298 voor

ROOSVICEE
CASSIS
flacon 0,6 liter
van 398 voor

ROOSVICEE
Rozebottel confiture
vankö voor

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

COSMETWi'

FRESH UP
AFTER SHAVE + ZEEP
in cadeauverpakking, van 1095 voor 750

RE KLAM ES GELDIG VAN
22 T/M 28 NOVEMBER

PROSET HAARSPRAY
normaal of extra, geen 575 of 375 naar nu 249

DRIEHOEK

Gevulde speculaas Qft
250 gram, van 125 voor W "gram,

Verkade beschuit
rol van 95 voor 75
DE HEER

Bonbons de Luxe
pak200 gram van 279 voor 219
Mars mini of
Blilky Way mini 239

Tuc zoutjes
fam. pak, van 98 voor 85
BAKKERSKWALITEIT!

Superunie speculaas
pak 400 gram

Herschi
pub drink
fles 1 liter,

van 79 voor

Dreft E5
pak van 498 voor 445
Lux afwas
flacon 400 gram, van 1 85 voor 149
ROSS

Pommes alumettes
mini frites, grote baal 1 kg 179
Makreel
Zalm style, blik 200 gram 79
DELMONTE

Tomaten ketchup
flacon 340 gram nu 89

Remia
fritessaus
emmer 1000 cc,
geen 425 of 398 maar

Zeeuws meisje 109
kuip 500 gr., van f53 voor l Ofc

After Eight oen
doosje geen 475 of 395 maar UUU

NIEUW!

Nobo Noblita's i on
pak22 stuks van 225 voor l U W

Boeren witbrood « RC
800gram,gratisgesneden l OU

LIMBURGSE

Rijstevla met
van 425 voor

% ST. NICOLAAS

i LANGSPEELPLAAT QQR
% stereo, geen 895 of 695 maar ***M\*

SHOW BOOTS
3495

V.S. OOK VOOR UW SINT NICOLAAS-AANKOPEN!
SURPRISEDOOS ftQR
van 1295 voor W«PU

maat 28-45
59,95, nu vanaf

SUSKE EN
WISKE BOEKEN
van 425 voor

PINKELTJE
BOEKEN
van 675 voor

325
425

BOKSHANDSCHOEN
+ BOKSBAL
van 3495 voor

«MP*

BOTERMALSE BIEFSTUK 17 c n
1000 gram l f V V

HACHEEVlfES Ano
500 gram *t5JU

VARKENSFILET CAO
500 gram ÜOO

SCHOUDER-

FILETROUADE nno
1000 gram «J W O

BOTERMALSE

ROSBIEF CQO
500 gram U«JO

Maandag 26 november

SPEKLAPPEN
Dinsdag 27 november

SCHOUDER-
KARBONADE
1000 grarri 598
BACON
100 gram 138
SELLERIE
SALADE
100 gram 85

Woensdag 28 november j

GEHAKT H.O.H. cno i
500 gram U9U %

1000 gram

PEPER PATE
100 gram «l
FILET AMERICAIN
OF HACKEPEPER «•?« ̂
150 gram 150

n

Voor bakken en braden

CROMA
pak van 80 voor 75
DIAMANT

FRITUURVET
pak 500 gram 172

VOUI YOGHURT %
pure pak | AR •
1 liter l Uu :

LA VACHE
QUI RIT
3 smaken
van 298 voor

25 STUKS HEERLIJKE

MAROC CLEMENTINES 3951
1 KILO

SNIJ WITLOF 195 i
1 KILO

EXPORT WITLOF 295 l
Voor uw groentesoep: schaaltje vers gesneden

SOEPGROENTE 65 l
3 KAAPS VIOOLTJES
(PAULIA'S) diverse tinten 5,-
MAANDAG. DINSDAG, WOENSDAG

ZUURKOOL UIT HET VAT 500 g,a, 38
GOLDEN DELICIOUS 2'/2 kilo 195

HARTEVELD
JONGE JENEVER
fles 1 liter
geen 1295
maar nu

COTES DE BÜZET

595
1976, Appelation
Contrölee
per fles nu

HENKES
BESSENJENEVER
1 liter van 1045
nu voor

PISANG AMBON
fles van 1175 1 f|9R %

l UfcU %voor

BLACK PRINCE
WHISKY

%

fles van - 295
voor

11 Cf|
l DU' x2

^̂ SSS&SS^̂



Wij geven u kennis van de ge-
boorte van onze zoon en
broertje

GIJS

H. J. van Lochem
A. G. C. van

Lochem-Jordaan
Joost

Vorden, 16 november 1979
Raadhuisstraat 19

Dr. VANEKER
is van 26 nov. tot en met
30 november

AFWEZIG

Voor patiënten wiens achter-
naam begint met de letter A
t/m K neemt waar dr. Sterrin-
ga, Schoolstraat 9, tel. 1255.
Voor patiënten wiens achter-
naam begint met de letter L
t/m Z neemt waar dr. van
Tongeren, Christinalaan 18,
telefoon 1678

Te koop: Ford Escort 1300
b.j. 1970; babybad op stan-
daard; baby-ligstoeltje; box
+ ledikantje; campingbedje.
B. van Hackfortweg 11, Vor-
den

Te koop: 2 radiomeubels met
ingebouwde pick-up merk
Grundig en Philips.
Böhmer, Brinkerhof 79, tele-
foon 2269

Te koop: ± 2 ha stoppelknol-
len. Briefjes in te leveren za-
terdag 24 november vóór 12
uur. Pelgrum, Delden

Attentie. Gratis af te halen
mini wol-konijntjes. Vrijdag-
en zaterdagmorgen tussen 7
en 9 uur. Het Hoge 5, Vorden

Te koop: slachtkippen.
B. F. Lebbink, Eikenlaan 27,
Vorden, telefoon 05752-6739

Te koop: nieuw drumstel
merk Pearl. Kompleet met
bekkens, standaards, hoezen
en krukje, 's Avonds na 17.00
uur R. Scheers, B. van Hack-
fortweg 42, Vorden

Te koop: één dragende vaars,
aan de telling. B. Bargeman,
Wilmerinkweg l, Vorden, te-
lefoon 1558

Gevraagd: hulp voor l mor-
gen per week. Mevr. Bult-
man, H. K. van Gelreweg 35,
telefoon 1753

Te koop: Etna gashaard met
thermostaat. J. Groot Nue-
lend, Hoetinkhof 113, Vor-
den, telefoon 1306

Te koop: slachtkippen. Bar-
geman, ,,'t Stroo"

ARTICO

30-35 21.95
36-40 23.98

Nu is t afgelopen met koude en
natte voeten. Met deze laarzen kom Je de winter door

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

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

Sigarenmagazijn
„de Oide Meuile"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

RINUS BRUNSVELD
en
MARIJKE RUESINK

gaan trouwen op vrijdag 30 november
a.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Waarna ons huwelijk om 14.00 uur
wordt bevestigd door ds. M. Jansen in
de Hervormde kerk te Hengelo (G).

Dagadres: zaal „de Herberg",Dorps-
straat lOa te Vorden.
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur.

November 1979
Wildenborchseweg 26, Vorden
Bekveldseweg 7, Hengelo (G)

Wij gaan wonen: De Bongerd 16, Vorden

Op dinsdag 27 november a.s. hopen wij met onze ou-
ders en kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

B. F. LEBBINK
B. M. LEBBINK-GOTINK

Om 14.00 uur zal op deze dag een eu-
charistieviering plaatsvinden in de Sint
Antonius van Paduakerk te Kranen-
burg-Vorden.

Receptie van 19.30 tot 21.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

7251 LT Vorden, november 1979
Eikenlaan 27

Op woensdag 28 november hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te vie-
ren.

B. A. BORGONJEN
J. M. BORGONJEN-SNELDER

7251 BC Vorden, november 1979
Kerkstraat 13

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in café-
restaurant „de Boggelaar", Vordense-
weg 32, 7231 PC Warnsveld.

Voor de vele blijken van uw belangstelling en medele-
ven, welke wij mochten ondervinden na het overlij-
den van onze lieve man, vader en grootvader

J. H. JANSEN

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Uit aller naam,
D. C. Jansen-van Soest

Vorden, november 1979
Mispelkampdijk 24

In vol vertrouwen op zijn Heiland is in heerlijkheid
opgenomen onze lieve man, vader, schoonvader en
opa

Jan Willem Heijenk
echtgenoot van Wilhelmina Grada Lenselink

op de leeftijd van 83 jaar.

,, 'k Zal dan gedurig bij U zijn".
(Psalm 73 : 12 oude berijming)

Vorden: W. G. Heijenk-Lenselink

Emmeloord: J. W. Heijenk
S. A. Heijenk-Faas
Wim, Maarten, Ben

Vorden: J. Heijenk
G. J. Heijenk-Brummelman
Wilma, Geja, Anita

Sinderen: A. B. Westerveld-Heijenk
G. J. Westerveld

Vorden: B. A. Heijenk
A. H. Heijenk-Peterkamp
Wilko, Dinand, André

7251 RT Vorden, 15 november 1979
Rondweg l

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Bent u bang voor allerlei sekten en groepen?
Wij ook!

ALLEEN DE BIJBEL
heeft het antwoord.

Welkom op onze wekelijkse niet-sek-
tarische bijbelkring woensdags om
19.30 uur.

Fam. A. POStltia, Ruurloseweg 6, Vorden

Neemnou
dezespencer!

Contras-
terend
afgewerkt

>E VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Sint Nicolaas vindt bij ons vast wel iets
op het gebied van

RADIO, TELEVISIE
KOEL-, WAS- EN
DROOGAPPARATUUR
teveel om op te noemen

KLEURENTELEVISIE
66 cm beeld
vanaf. . 1495,

RADIO/TELEVISIE/SERVICE

G. J. DRAAIJER
Rengersweg 3, Laren (G), telefoon 05738-1533

Ook voor service staan wij voor u klaar

U belt en wij draaien!

Jong en modieus
acryl vest

in diverse modekleuren

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ook Sint Nicolaas weet het:

voor rookworst
grof of fijn
moet Je zijn bij

«J du l\rijt DE ECHTE SLAGER

Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

woensdagavond 21 nov.
filmavond

aanvang 20.00 uur, entree leden f 1,—
niet-leden f 3, —

woensdagavond 28 nov.
informatie-avond

met medewerking van de Rijkspolitie te
Vorden.
Aanvang 20.00 uur, entree gratis.

SCHOOL „HET HOGE"
Aangifte leerlingen
voor het kursusjaar
1980/1981

Ouders van toekomstige leerlingen die om een of an-
dere reden nog geen aanmeldingsformulier hebben
ontvangen en hun kind(eren) willen opgeven, kunnen
kontakt opnemen met het hoofd van de school, de
heer H. J. Reindsen, telefoon 2036 school of 2104
aan huis.

Heren quartzhorlo-
ge met dag- da-
tumaanduiding
Compacte vormge-
ving Waterwerend

Zeer fraai dames-
horloge Doublé
met bruine wijzer-
plaat Gerodi neer-
de band

Heren digitaal-
chronograaf met
scoreteller 9 func-
ties Waterwerend

Heren quartzhorloge met
dag- datumaanduiding
Chique model met zwarte

wijzerplaat

Chique dameshor-
loge Gerodineerde
band in doublé en
staaluitvoering
Hardlex glas

Heren quartzhorlo-
ge met datumaan-
duiding Edelstaai
Waterwerend
Hardlex glas

Let op dit vignet.
Wereldwijde garantie

en officiële
Seiko service bij:

Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek

KÖHXER—WISSINK
Spalstraat 15, Hengelo (Gld.)
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Opening Kreatief Centrum
"Kerkepad"

Woensdagavond opende de familie H. J. ter Huerne haar Kreatief Centrum "Kerkepad" in de Dorpsstraat.
Velen waren benieuwd wat in dit pand, voorheen fa. Groot Obbink, gekomen was, geruime tijd werd in Vorden
gegist wat er toch in zou komen. Dat het een aanwinst voor de Dorpsstraat is geworden was van buiten al te
zien. Het pand is als het ware omgetoverd tot een pracht winkelpand wat zeker het aanzien waard is. De naam
Kreatief Centrum is volgens ons goed gekozen, er waren diverse hobby- en vrijetijdsartikelen, zoals
bouwpakketten, kunstsnijwerk, emailleren, kleien, men is zeer gespecialiseerd in wol, hand- en borduurwerk,

spinnen, weven, knopen. Ook voor klassieke verlichting kan men terecht. (De af d. kleding was o. i. minder
geslaagd de stofjassen en broeken kwamen tussen de kreatiefartikelen niet erg uit de verf).

De heer ter Huerne deelde ons mede dat diverse artikelen zoals droogbloemen, gedroogde kruiden en zaden niet
op tijd waren binnengekomen, ook hierin komt een groot assortiment. Dat de naam "Kerkepad" is gekozen is
een goed idee geweest, deze naam heeft al veel mensen op de been gebracht, hopelijk trekt ook het kreatief
centrum "Kerkepad" veel mensen naar zich toe.

Opening Bebie-hoek "Elientje"

Aan de Burgemeester Galleestraat opende woensdag de familie ter Beek-W ester ink haar Bebie-zaak. Het pand
waar eerst de fa. Kurtz was gevestigd is nu een mooie speciaalzaak voor de gehele Bebie-uitzet gevestigd. De
allernieuwste kinderwagen was te bezichtigen, een ruim gesorteerde bebie-uitzet artikelen zijn te verkrijgen.
Hun devies is Veiligheid vóór alles, Bebie-hoek Elientje voor Veiligheid.

Al is de zaak niet in het Winkelcentrum, doch men kan er goed parkeren. Door een goede sortering te brengen
en kwaliteitsartikelen hopen wij dat de mensen onze zaak bezoeken, aldus de heer ter Beek. Wij wensen defam.
ter Beek veelsukses.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

De laatste zondag.

Bijna is het Kerkelijk jaar Anno Domini
1979 voorbij, a.s. Zondag 25 november
is het de laatste zondag van het
genoemde Kerkelijk jaar. In sommige

gemeenten wordt deze zondag "de
doden-zondag" genoemd en worden
alle in het voorbije jaar gestorven
gemeente-leden herdacht. Vanouds is
het in de geschiedenis van de Kerk de
zondag van de laatste dingen. Horend
het Evangelie kijken de gelovigen niet
achteruit, maar vooruit. Het leesrooster
van de landelijke Raad van Kerken
(geheten: De eerste dag) geeft voor a.s.
zondag als Evangelie-lezing: Marcus
13: 24-32 of ook wel tot en met vers 37.
Het is de bedoeling dat ook in de
Hervormde dorpskerk te Vorden dit
Evangelie-gedeelte gelezen wordt op de
laatste zondag van het Kerkelijk jaar.
Aan enkele gemeente-leden wordt

gevraagd genoemd Bijbelgedeelte te
lezen en gedachten, reakties op te
schrijven en tijdig door te geven aan de
predikant die de dienst hoopt te leiden.
Zo ook wordt de voorbereiding van de
kerkdienst verbreed en komen direct
opmerkingen en vragen vanuit de
gemeente in de prediking aan de orde.

Verkiezing Ambtsdragers Hervormde
gemeente.
Door de Hervormde gemeente-leden is
een ouderling-kerkvoogd gekozen en
door de Kerkeraadsleden zijn een
diaken en vijf ouderlingen benoemd. Zij
hebben allen nu van de scriba van de
Kerkeraad, Ouderling D. Norde,

schriftelijk bericht ontvangen. In de
morgendienst van a.s. zondag, in kerk
en kapel, zullen de namen van de
gekozenen worden afgekondigd en ook
hun antwoord.

Velen doen weer mee!
Vele gezinnen doen weer mee met de
aktie "Gast aan tafel..." Bij de uit-
gangen van de dorpskerk liggen nog
wel, om mee te nemen, folders en spaar-
kartonnetjes. Ze zijn ook verkrijgbaar
bij de koster van de Hervormde kerk:
Fam. Eggink, Kerkstraat 15 en bij fam.
Krajenbrink, Ruurloseweg 19.

Ontwikkelingsfonds Wereldraad van
Kerken.

Het collecte-rooster van de plaatselijke
Hervormde gemeente vermeldt, dat de
uitgangs-collecte a.s. zondag 25
november bestemd is voor het
Ontwikkelingsfonds van de Wereldraad
van Kerken. Terecht wil de Wereldraad
meedoen aan bestrijding van armoe en
honger. Ze geeft ook hulp aan mensen,
groepen die plotseling in nood komen te
verkeren. De Wereldraad van Kerken
roept de leden-»kerken op dit werk mede
mogelijk te maken. Ons oog kijkt ver,
de wereld in. Ons hart en helpende hand
ook?

Oprichtings
vergadering
F.N.V.
Op 7 november jl. werd in Hotel
Bloemendaal de oprichtingsvergadering
van de Industriebond F.N.V. gehouden.
Hierin was tevens opgenomen de jaar-
vergadering van ex Industriebond
N. V. V. Op deze vergadering werd het
bestuur van de nieuwe afdeling
geïnstalleerd. In het dagelijks bestuur
hebben ten aanzien van de Industrie-
bond N. V. V. geen mutaties plaatsge-
vonden, zodat de samenstelling als volgt
is: voorzitter F. klein Nengerman,
secretaris J. Weigraven, penningmeester
F. van Zeist. Eén en ander hield
verband met het feit, datvan de zijde
van ex Industriebond N.l^B de belang-
stelling niet overweldigendwas, hetgeen
in de kandidaatstelling tot uitdrukking
kwam.

Na het openingswoord^^vaarin de
voorzitter in het bijzon^Pde nieuwe
districtsbestuurder B. v.d. Weg welkom
heette, volgden verslagen van secretaris
en penningmeester, waarna het woord
werd gegeven aan de heer B. v.d. Weg
namens het districtsbestuur. Deze gaf
een uiteenzetting in verband met de
terreinvergroting nu er twee bonden zijn
samengegaan in Vorden. Twee bonden
met een verschillende historie en achter-
grond, hetgeen geen belemmering is
geweest om deze krachtenbundeling
gestalte te geven. Verder hoopte hij op
een voortzetting van de samenwerking
tussen het afdelings- en districtsbestuur.
Na de rondvraag werd de vergadering,
onder dankzegging, door de voorzitter
gesloten.

Fancy-fair
kleuterschool
groot succes

Kleuterschool Kranenburg
feestelijk heropend
Doopnaam 't Ganzerik
De kleuterschool op de Kranenburg, die sinds l oktober jl. al weer officieel van
start is gegaan, is vrijdag jl. op feestelijke wijze heropend. In de kleuterklas - de
school is ondergebracht in een van de lokalen van de Samenwerkingsschool
Kranenburg en omstreken - waren hierbij aanwezig inspecteur Fonhof van het
Kleuter- en basisonderwijs, afgevaardigden van het schoolbestuur, onderwijzend
personeel van de basisschool, evenals kleuterjuf Albertine Buitink en uiteraard de
leerlingen van basis- en kleuterschool.

De voorzitter van het schoolbestuur de
heer H. Bouwmeester heette allen
welkom en memoreerde even hoe men,
dank zij een aantal van 20 kinderen, de
school weer had kunnen heropenen. Hij
was hier bijzonder verheugd over. Hij
verrichtte hierna de feestelijke
heropening door het bekend maken van
de nieuwe naam voor de school te weten
„'t Ganzerik". Een zeer toepasselijke
naam omdat de school aan de achter-
zijde grenst aan de zogenaamde
Ganzensteeg. De heer Bouwmeester
overhandigde hierna aan de jeugdige

leerlinge Rachel Besselink - die deze
naam had bedacht - een stenen gansje
als aandenken. Ook de andere kinderen
kregen zo'n aardige herinnering.

De kinderen van kleuter- en basis-
school, die een speciaal lied hadden
ingestudeerd ter gelegenheid van de
heropening zongen hierna uit volle borst
deze "eigen compositie", waarmee de
school feestelijk was heropend. Men
bleef hierna nog enige tijd gezellig
bijeen, terwijl door de jeugd diverse
spelletjes werden gedaan.

Geslaagde show
"De Vogelvriend"
Henk Harmsen 25 jaar lid
De Vogelvereniging "De Vogelvriend" hield vrijdag, zaterdag en zondag een grote
tentoonstelling in zaal Schoenaker. Er waren ruim tweehonderd inzendingen. Men
had de vele inzendingen op overzichtelijke wijze tentoongesteld in de onlangs
verbouwde en nu fleurig versierde zaal. Ter opluistering stonden er palm-
boompjes, een grote volière in het midden enz. De kampioenen kregen om hun
kooi een kleurige papieren strik.

Uit pure vreugde om het opnieuw
officieel erkennen van de Kranenburgse
kleuterschool werd in de school een
grote fancy-fair en rommelmarkt
gehouden. Het gebouw stroomde
gestadig vol met niet alleen Kranen-
burgse ingezetenen maar ook uit de
omliggende buurtschappen: Medler,
Wiersse, Linde enz. Men kon zich naar .^______
hartelust vermaken met pijltjeswerpen,
bal- of busgooien, het gewicht van een .
grote "mangel" raden of van een UlllCCl
krentebrood. Ook de naam van een pop
mocht men raden, evenals het aantal
koffiebonen in de pot.

De vele bezoekers konden genieten van
fraaie inzendingen als kanaries in alle
variëteiten, grote en kleine parkieten,
tropenvogels, exoten enz. De geëxpo-
seerde vogels, die vroeger werden
geïmporteerd uit China en Japan,
worden nu zelf gekweekt. Het
aantrekkelijke van deze hobby is ook
dat men niet uit is op winstbejag maar
het louter uit liefhebberij doet. De
keuringen werden verricht door de
heren H. J. Lutjenkossink,
Winterswijk; H. van Zwem, Velp en H.
Bleumink, Isidorushoeve. Zij waren van
oordeel dat er veel variatie was en
uitstekend materiaal. Ook de aparte
inzendingen van de Vordense jeugd-
leden mochten er zijn.

Voorzitter de heer Th. Eykelkamp
opende vrijdagavond de expositie en
heette speciaal welkom wethouder A.
Lichtenberg van sportzaken en erelid
W. Bijenhof. Hij dankte de familie
Schoenaker voor de medewerking,
verder de inzenders, de heren keur-
meesters voor hun zware taak. De TT-
commissie en de heer Jansen voor het
vervaardigen van de catalogus, evenals
de fa. Kluvers, dierenspeciaalzaak die
gratis het voer beschikbaar stelden.

Huldiging
Hierna vond de huldiging plaats van de
heer Henk Harmsen, die vijfentwintig
jaar lid was van de Vogelvriend en
tevens de Alg. Ned. Bond van Vogel-
houders. De voorzitter prees de jubilaris
als een trouw lid, die zich volledig inzet
voor de vereniging. Hij is de grote
steunpilaar en verzet als ringcommis-
saris vergen vol werk. Tevens is hij een
succesvol kweker die elk jaar in de
prijzen valt. De voorzitter speldde hem
het jubileuminsigne van de ANBV op en
overhandigde hem namens de
vereniging het zilveren wandbord met
inscriptie.

Kampioenen
De uitslagen waren:
Stellen kleurkanaries: Ie B. A. M.
Horsting.

Enkelingen kleurkanaries: Ie T. W. M.
Eykelkamp; 2e mevr. J. Radstake, G.
Averink, B. A. M. Horsting, mevr. J.
Radstake.

Bastaarden kanaries bloed: Ie pr. J.G.
Mullink, 2e pr. L. Bleumink. Derby
kanarie: mevr. J. Radstake.

Postuur-kanaries: Ie en 2e pr. W.
Berendsen, 2e pr. J.G. Mullink. Derby-
postuur J.G. Mullink.

Ben C klasse: Ie pr L. Harmsen.
Tropenstellen: Ie pr. G. Kranenbarg, 2e
pr. B.A.M. Horsting.
Enkelingen tropen en parkieten: Ie pr.
H.J. Harmsen.
Grote parkieten stellen: Ie pr. H.L.
Harmsen, 2e pr. G. Kranenbargh, 3e pr.
H.L. Harmsen.
Enkelingen grote parkieten: Ie pr. H.L.
Harmsen.
Derby grasparkieten: H.L. Harmsen.
Derby grote parkieten: H. L. Harmsen.
De mooiste vogel van de
tentoonstelling, na loting, werd de in-
zending kooi 180 van H.L. Harmsen.
Jeugdklasse: 1. W. Arends met
bandvink, 2. Peter Nijenhuis met goud-
isabel, Harm Harmsen met zebravin-
ken, Annelies Nijenhuis met goudgeel,
Andre Plijter met Mozambique sijs,
Laurens Eykelkamp met Gras parkiet,
Jan Berendsen met zebravinken, Edwin
Plijter met grasparkiet geel, Anneke
Harmsen met rijst vogel wit.

De voorzitter reikte zondagavond met
een toepasselijk woord de prijzen uit,
bestaande uit fraaie bekers, standaards,
enz. Ter bestrijding van de onkosten
werd een goed geslaagde loting
gehouden.

In alle lokalen waren leuke gezellige
kraampjes gemaakt, terwijl in de gang
de te winnen prijzen overzichtelijk lagen
tentoongesteld. Achter in de gang kon
men zijn dorst lessen bij de koffiebar, of
pannekoeken en verse oliebollen
verorberen. De rommelmarkt waarop
onder meer leuke voorwerpen door de
kinderen zelf vervaardigd van de hand
gingen, had veel aftrek. Enkele antieke
voorwerpen werden bij opbod verkocht.
Het onderwijzend personeel en schooi-
en oudercommissie dat dagenfang in de
weer is geweest om alles te organiseren,
was buitengewoon tevreden over de
belangstelling. De netto-opbrengst van
de avond zal worden gebruikt om voor
de jeugd speelmateriaal aan te schaffen.

Unicef, kinderfonds Verenigde Naties,
dat vrijwillige bijdragen van
verenigingen en particulieren besteedt
aan het welzijn van kinderen overal ter
wereld, ongeacht ras, geloof,
nationaliteit of politieke richting. Het
Fonds voorziet meer dan 100 landen van
materiaal, instrumenten, medicijnen,
installaties voor zuivelfabrieken,
voedsel, les-materiaal,
gezondheidscentra en
drinkwaterleidingen.

Het bekostigt de opleiding van mensen
van de ontwikkelingslanden tot medisch
hulppersoneel, maatschappelijk werkers
en onderwijspersoneel. Een belangrijke
taak van UNICEF ligt hierin, dat zij
kinderen kan aansporen op te groeien
met meer kennis over anderen en met
meer begrip voor de gevoelens van

anderen. Eén van de vele manieren,
waarop u Unicef kunt helpen is, het
k»pen van kaarten, postpapier,
agenda's en bouwpakketten voor
kinderen. Te verkrijgen bij mevr.
Greven, W. Alexanderlaan 5, Vorden,
tel. 2360.

Beëdiging
Op 15 november jl. is onze plaatsgenoot
G. van Zeeburg, werkzaam op het
Makelaars- en Assurantiekantoor van
Zeeburg aan de Zutphenseweg alhier,
door de Arrondissementsrechtbank te
Zutphen beëdigd als makelaar in
onroerende goederen.

Vrijwillige Welfare
Hartelijk dank aan allen die hebben
meegewerkt tot het welslagen van onze
verkoopmidÖag. Het gewicht van het
schilderij bedroeg 1420 gram. De naam
van de beer was "Teddy".
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Zondag 25 november

Les Cigales

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

ooooooooooc

zaterdag 24 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.

Tel. 6634.

l OBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

KLEINMEUBELEN
praktische en nuttige Sint Nicolaasgeschenken

Wij hebben voor u een grote kollektie in:
T.V.-kasten lektuurbakken haardbankjes bloem-

tafels, ladekastjes, telefoonkastjes, stoven, kap-
stokken, spiegels, bijzettafels, fauteuils, manou-
stoelen, sekretaires, disco-meubelen, sierkus
sens, bad- en slaapkamerkleedjes, tafelkleden,
persjes

Voor de tienerkamer:

UUl O 5 in grenen uitvoering

nu extra lage prijzen
mede door: zelf meenemen, zelf monteren

met 1 lade 69, 5O
met 2 lades 105,OO
met 2 lades en 2 schappen 129,OO

Boeken-, disco-, platenboxen
vanaf 43,5O

Wooncentrum

Voor kwaliteit
natuurlijk naar
KEURSLAGER

W.EGGINK
Borculoseweg 14, Ruurlo -Tel. 1337

Het adres voor al uw

huisslachtingen
maandag brengen - dinsdag klaar

In ons centrale magazijn hebben wij plaats voor

enige inpaksters
leeftijd 17 tot en met 23 jaar.

Alsmede

enige gehuwde dames
voor hele of halve dagen, leeftijd 30 tot en met 45 jaar.

Tevens hebben wij plaats voor

een kantoorassistente
voor archiefwerkzaamheden en postbezorging, leeftijd 16
tot en met 18 jaar.

Sollicitaties te richten aan:

SORBO NEDERLAND B.V.
Nedacweg 4, Vorden - Eventueel telefonisch 05752-1773, mevr. De Jong

heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monte-
ren van komplete installaties t.b.v. de veevoeder-,
chemische- en genotmiddelenindustrie.

Op korte termijn kunnen wij plaatsen:

i =
i ten have produkt ie bv
l

lTEKENAAR (Wtb.)

l..

met goede praktijk gerichte inzichten, een theoreti-
sche kennis op M T.S.-niveau en een leeftijd van ±
23 jaar.
Hij wordt opgenomen in het team op het bedrijfsbu-
reau.

Voor de afdeling produktie:

COz lassers en
konstruktiebankwerkers
Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan:

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Industrieweg 8 7250 AB Vorden

Inlichtingen tussen 08.00—16.30 uur, telefoon
05752-2244, of na werktijd tussen 18.00- 19.00 uur
telefoon 08342-1949

lodustrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

l

\
i

welkoon
Geen prijs voor enkelen, maar:

voordeel voor iedereen!
Als Sint Nicolaasaktie geven onze

Welkoop-winkels ook nog

1O% korting
m de periode van

23 november tot en met 5 december a.s

KOOPAVONDEN OP:
29 en 30 november, 3 en 4 december

van 7 tot 9 uur geopend
5 december geopend tot 12 uur

Hengelo - Spalstraat 37
Ruurlo - Stationsstraat 14
Vorden - Stationsstraat 20

Linde - Ruurloseweg 120 (géén koopavonden)

Een Doorlopend
Kredietbij
de Bondsspaarbank
geeft u financieel
meer ruimte en
vrijheid.

Onverwachte rekeningen?
Een plotseling noodzakelijke
aankoop?

De Bondsspaarbank geeft u
financieel de ruimte met een
Doorlopend Krediet.

En u hebt de vrijheid om er al
of niet gebruik van te maken.

Wilt u precies weten hoe het
werkt? Kom eens langs.

Met de Bondsspaarbank valt
op een prettige manier te praten,
over alle geldzaken groot - of klein.

Er is altijd wel een kantoor
bij u in de buurt.

Een kantoor van de bank
voor alle mensen.

Met de S van Service

NDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem. Alle zaken voor alle mensen.

Leuke tweedrokken
maat 40 tot en met 48 vanaf

29,75

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

EEN NIEUWE
BABYSPECIAALZAAK
INZUTPHEN?
NEE, GEEN NIEUWE, MAAR WEL EEN TOTAAL
VERNIEUWDE BABYSPECIAALZAAK MET O.A.:
• een speciale BABYKLEDING-HOEK
• een uniek* presentatie van ons

KINDERWAGENPARK
• een zeer overzichtelijke

WANDELWAGENAFDELING
• een apart gelegen dertig meter lange BABY

MEUBELAFDELING
• een uitgebreide kollektie luiers, dekens,

dekbedden, kinderstoelen, boxen enz.
U bent van harte welkom bij:

LANDEWEERD
BABY-
SPECIAALZAAK

Laarstraat 1
Zutphen

.05750-1.43.94

100 m van de Miro
Volop parkeerruimte
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Tuuntepnjs 23,50

OPENINGSTIJDEN:

maandag
van 13.30—18.00 uur

dinsdag, woensdag, donderdag
van 9.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur

vrijdag
van 9.00-12.30 uur en van 13.30-20.00 uur door-
lopend

zaterdag
van 9.00—16.00 uur

GRATIS
VOOR IEDER KIND
EEN
VERRASSING

KOOPAVONDEN:
donderdag 29 en vrijdag 30 november
maandag 3 en dinsdag 4 december

Deelnemer Sint Nicolaasaktie Vorden

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



GAS

flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks

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

FRUITVERKOOP

o.a. James Grieve, Lobo,
Goudreinetten, hand- en
stoofperen

Elke zaterdag van 9-12 u.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

PAARDRIJDEN

Stoeterij
,,De Hessenkamp"

Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_MMHHMMHHM^MMHMHHIH|̂ ^^

Citroen introduceert: Het logische
vervolg op een perfect idee.

De nieuwe GSA heeft alles in /.ich waar Citroen ge-
schiedenis mee heeft gemaakt Het ongeëvenaarde hydro-
pneumatische veersysteem, de baanbrekende Citroen voor-
wielaandrijving en de unieke aéro-^dynamische l i jn .

Het nieuwe interieur De nieuwe krachtige De basisprijs van de
bevat bijvoorbeeld anato- M liter motor/orgt voor nieuweCiSA is f 16.925,-.
misch perfecte stoelen, twee betere prestaties. Plus de KM u heeft 'm al rijklaar,dus
bedieningssatellieten op mogelijkheid om er een inclusiet alle kosten voor
vingerafstand van het stuur vijf-versnellingsbak aan te f 17.470,-. l' bent hartelijk

en 'n elektronische koppelen (standaard op welkom op on/e speciale
ontrole op alle vitale de X.V) introductie expositie, ook

functies. vooreen proefrit.

De nieuwe GSA: Comfort en karakter.
Basisprijs va.f 16.925,-.

De nieuwe han-
dige vijfde deur zorgt
in combinatie met de
wegklapbare achter-
bank.voor ongekende
mogelijkheden.

Automobielbedrijf Ruesink B.V
Borculoseweg 21, Ruurlo, telefoon 05735-1753

Vrijdagavonds koopavond
tot 21.00 uur
Zaterdags open tot 17.00 uur

ENKELE WENKEN
HIER sportieve geschenken

Rijkleding, caps, zweepjes, spo
ren, laarzen, sjaals, boeken.

Jachtkleding in loden, katoen en
wol. Knickerbockers, kousen,
hoeden, petten, laarzen, truien,
vesten, jagersjassen.

Wapen- en sporthandel
Sportschoenen en -kleding.
Trim- en trainingspakken
Mantels en coats van echt loden

Luchtbuksen en -pistolen.
Echte jagerskijkers met kontrast
rijk helder beeld, coated lenzen. Zutphenseweg 9 - Vorden

Telefoon 05752-1272

Jn verband met kapaciteitsuitbreiding is op onze tekenkamer/konstruktieburo plaats
k>or een

jmer/

TEKENAAR/KONSTRUKTEUR
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ontwerpen en tekenen onder leiding
van tanks, drukvaten, warmtewisselaars en dergelijke aan de hand van normen of
specifikaties.

Wij denken hierbij aan een M.T.S.-er (wtb.) van ± 25 jaar met enkele jaren ervaring
in de metaalbranche of iemand die zijn opleiding recent voltooid heeft.

Nadere inlichtingen: toestel 14 of 20

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

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

Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten is er in ons
bedrijf plaats voor een

ERVAREN
TRAILERCHAUFFEUR
voor binnen- en buitenland.

Sollicitaties te richten aan:

teger transport b.v.
nationaal en internationaal transport

7260 AA Ruurlo, postbus 46
Stationsstraat 18, telefoon 05735-1426*

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

(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Citroen CX 2200 D 1976-1977
Citroen CX 2200 D break 1977
Citroen CX Pallas 2400 1977
Citroen CX 2000 super 1977
Citroen CX 2000 S met LPG 1976
Citroen 2000 S 1975
Citroen GSX 2 met schuif dak 1978
Citroen GS Pallas 1978
Citroen GS Club Break 19711978
Citroen GS Club 1973 t/m 1977
Citroen G Special 1977-1978

Citroen G Special Break..
Citroen LN
Citroen CX 2500 D Break..
Citroen Dyane
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4
Citroen Visa Super, demo..
Citroen CX 2500 D Super..

Alfa Romeo LPG
AlfaRomeoAlfetta1,8....

Simca1307GLS..

1977-1978
1977-1978

1978
1978

1977-1978
.1975 t/m 1977

1979
1978

1975
1976
.1976

Austin Allegro
BMW 528
Saab 99 L

Fiat 131 1600 cc met LPG
Mitsubishi 1200 Lancer..
Mercedes 220 D

Renault 6
Simca 1100 GLS
Simca 1100..

Toyota Carina 1600 de Luxe
met LPG 1978
Toyota Corolla 1977
VW Passat Stationcar LPG 1978
VW Passat met LPG.. .1975

Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350-400-500 kg.
In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

-1753-2004
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11
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Jeugdsoos adviseert college
inzake taakstelling kultureel
werker
"Wij hebben zeer waardevolle adviezen ontvangen van de Stichting Jeugdsoos
inzake de taakomschrijving van een kultureel werker/jeugdleider in Vorden". Dit
zei wethouder W. A. J. Lichtenberg tijdens de openbare kommissievergadering
van de kommissie voor sport, cultuur, jeugd- en algemene welzijnszaken.

Naar aanleiding van de brief van de
Jeugdsoos wil de Gelderse Raad van
Jeugdbeleid in Vorden komen praten.
Over de welzijnsnota op zich zal de
raadscommissie in een openbare
vergadering op 4 december een gesprek
hebben met de heer Versluis van de
Stichting Gelderland. Tevens zal het
punt kultureel jeugdleider op de agenda
van die avond worden vermeld. Waar
het om gaat is de vraag: Moet de
gemeente Vorden een dergelijke jeugd-
leider hebben en zo ja welke taken krijgt
deze man.

Wethouder Lichtenberg deelde
vervolgens mede dat een brief van de
"Stichting Manege in Oprichting"
onderweg is aan het college met het
verzoek voor een wijziging van de
bestemmingsplannen. Mevr. Mr. J. C.
W. Bogaards (VVD) maakte in zijn
algemeenheid een opmerking over deze
Stichting waarbij zij verwees naar een
brief die het college op 13 november
heeft gezonden aan genoemde Stichting
en waarin haar naam werd genoemd.
"Ik wil het hier duidelijk stellen,
alhoewel mijn man voorzitter is van
deze Stichting, ik sta hier los van en ik
wens niet in brieven genoemd te worden
zonder dat ik daarin gekend ben".

Stijging kosten onderwijs
Tijdens de openbare kommissievergade-
ring van de kommissie voor financiën
verzocht de heer R. J. van Overbeeke
(CDA) aan wethouder Bogchelman te
onderzoeken hoe het komt dat de
kosten voor het kleuter- en basisonder-
wijs zo enorm zijn gestegen, terwijl het

aantal leerlingen steeds minder wordt!*
De heer Bogchelman zal binnenkort een
toelichting geven. Per l januari zullen
bij de supermarkten in Vorden glas-
kontainers worden geplaatst. Voorlopig
zullen deze kontainers éénmaal per
maand worden geledigd.

Verder hield de kommissie van finan-
ciën zich geruime tijd bezig met een
voorstel van het college om bij de
Amro-bank een bord te plaatsen met
daarop de kaart van Vorden. De heer R.
J. van Overbeeke (CDA) die destijds
voor een dergelijk bord had gepleid in
de kommissie vond de plek in het
centrum van het dorp ronduit
belachelijk. "Ik denk hier aan borden
aan bijvoorbeeld het begin van de
Zutphenseweg, Ruurloseweg en de
Rondweg. Dorpen die deze borden nog
niet hebben lopen achter". Wethouder
Bogchelman argumenteerde dat het
college het aan het begin van het dorp
"landschappelijk allesbehalve fraai
vindt", wanneer daar dergelijke borden
worden geplaatst.

Zou het college haar mening eventueel
toch gaan wijzigen dan dient men wel de
mogelijkheid te scheppen voor
voldoende parkeerruimte. Deze
suggestie deed de heer W. A. Kok
(CDA) de wethouder aan de hand. Naar
aanleiding van een vraag of het brand-
weerpersot eel is verzekerd deelde de
heer Bogchelman mede dat "ze allemaal
verzekerd zijn zoals het behoort".
Momenteel wordt in het Gewest
onderzocht hoe men de verzekeringen
van het brandweerpersoneel het beste
kan koördineren.

Zwembad biedt
ijsvereniging
helpende hand
Het bestuur van de Vordense ijs-
vereniging is het afgelopen winter
overrompeld door de verschillende
weersomstandigheden, waardoor niet
acuut ingegrepen kon worden om de
baan berijdbaar te houden. Deels
doordat verschillende bestuursleden
hun dagelijks werk buiten Vorden
hebben en deels doordat, zoals in
andere jaren wel het geval was, nu geen
ambulante krachten beschikbaar waren.

Om dit soort toestanden in de toekomst
te vermijden heeft het bestuur van de
ijsvereniging kontakt gezocht met
wethouder W. A. J. Lichtenberg om in
de ijsperiode hulp beschikbaar te stellen
om te helpen vegen, pompen, kaart-
verkoop etc. Wethouder Lichtenberg
verwees het bestuur naar het bestuur
van het zwembad "In de Dennen" om
overleg te plegen over hulp aan de
ijsbaan door een medewerker van de
bad- en zweminrichting "In de
Dennen".

Inmiddels is er overleg geweest en zijn
beide besturen tot overeenstemming
gekomen dat een medewerker van het
zwembad tijdens de ijsperiode de
helpende hand zal bieden. Onder meer
zal deze funktionaris belast worden met
de leiding op de baan, pompen,
verlichting, kaartverkoop en allerhande
andere werkzaamheden. Als
"tegenprestatie" claimt het zwembad-
bestuur een zetel in het bestuur van de
ijsvereniging. Dit kwam prachtig uit
want er is nog steeds een vakature in het
bestuur van de ijsvereniging.
Binnenkort zal met wethouder Lichten-
berg de zaak opnieuw worden
besproken. Met name zal het gesprek
over de eventuele kosten gaan.

Tijdens de jaarvergadering van de ijs-
vereniging werden de aftredende leden
H. Groen, H. G. Harmsen en H. M.
Visschers herkozen. Penningmeester A.
Schipper meldde een batig saldo. De
kontributie zal het komende seizoen
ƒ 15,00 bedragen voor een gezinskaart
en ƒ 7,50 voor een ledenkaart. Sekre-
taris J. F. Geerken schetste in zijn
jaarverslag de problemen waarmee de
ijsvereniging te kampen heeft gehad en
die zoals in de aanhef staat, er toe geleid
hebben dat voortaan hulp geboden
wordt.

Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre belegt
vrijdagavond 23 november een leden-
vergadering in Hotel Bloemendaal. Bij
de bestuursverkiezing zijn de aftredende
dames Ans Ruesink en Anja ten Have
niet herkiesbaar. Door het bestuur zijn
Ria Kuenen en Wilma Rossel-Kerse-
boom kandidaat gesteld.
Na afloop van de vergadering wordt er
een film gedraaid met in de hoofdrollen
Tony Curtis en Kirk Douglas. Op 24
november vindt in zaal Langeler te
Hengelo de regionale ledenvergadering
'West-Achterhoek' plaats.

Programma Sv. Ratti
Afd. zaterdag: Wilp l - Sv. Ratti 1; Sv.
Ratti 2 - Eerbeekse Boys 3; Sv. Ratti 3 -
Harfsen 4.
Afd. jeugd: Sv. Ratti Al - Zutphen Al;
S.H.E. BI - Sv. Ratti BI; Vorden B2 -
Sv. Ratti B2.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - H en K 1;
Dierense Boys 4 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3
- Warnsveldse Boys 5; Sv. Ratti 4 vrij.
Afd. dames: Sv. Ratti l - Columbia 1;
Witkampers l r Sv. Ratti 2.

Programma v.v. Vorden
Pax l - Vorden 1; Vorden 2 - Longa 5;
Baakse Boys 2 - Vorden 3; Vorden 4 -
Kotten 2; Sociï 5 - Vorden 5; Lochem 9 -
Vorden 6; Vorden 7 - Steenderen 4;
Vorden 8 - Dierense Boys 6.

Volleybal
Dames l hadden bijna een misser.
Zelky 2 uit Harderwijk kwam afgelopen
zaterdag op bezoek in vorden. De Vor-
dense ploeg was volledig aangetreden zij
het, dat een enkeling de griep nog in de
ledematen voelde. Met zelfvertrouwen
en duidelijk overwicht pakte Dash de
eerste set met 15-3. Zelky kreeg in de
tweede set duidelijk meer vat op het
spel, hetgeen voor Dash betekende, dat
het zich minder goed kon handhaven.
Het liep gelijk op totdat in de beslissen-

Adventsmij mering
In de gewijde sfeer van Advent, wordt een mens stil,
Wetend dat God ons weer iets zeggen wil.
Jaarlijks worden we bij de Kribbe te Bethlehem gebracht,
en Zijn Boodschap elkaar lief te hebben herdacht.
Maar wat komt er in het dagelijks leven van terecht?
De wil is er wel, de uitvoering vaak slecht.
Juist in deze weken benaderen we elkaar meer,
ook ervaren we dan ieder jaar weer,
dat men aandacht aan anderen geeft,
iets waaraan elk mens toch behoefte heeft!
Tot deze waardevolle saamhorigheid,
heeft Christus ons immer voorbereid?
Bezield door Zijn Woord uit het Evangelieverhaal,
gaan we het Nieuwe Jaar tegemoet, allemaal.
Mogen dan, naast ontreddering en geweld,
Vrede en Liefde onder elkaar centraal worden gesteld!

de fase Zelky door kon drukken: 12-15.
De 3e set moest een grotere inzet tonen
van Dash en dat kwam er ook wel uit.
Er kwam geen subliem spel uit en het
geheel was eigenlijk te tam. Niettemin
pakte Dash deze set met 15-10. In de 4e
set kwam Dash helemaal vast te zitten.

Bij een voorsprong van 11-2 ging het in-
eens mis. Zelky kwam regelmatig met
ballen uit de tweede lijn waarop Dash
merkwaardig genoeg geen vat kon
krijgen. Dash moest deze set aan Zelky
laten met 11-15. De 5e set moest de
overwinning brengen. De strijd ging
weer gelijk op. Beide partijen gaven niet
toe. Aan het eind zag Dash kans door te
drukken naar 15-13 zodat de wedstrijd
met 3-2 werd gewonnen. Een
belangrijke aanvalster Bertine
Rouwenhorst verstapte zich en moest
naar de arts worden verwezen met een
geblesseerde enkel.

Heren l kampioen en promoveert.
Met een grote aanhang was DVO
(Hengelo) zaterdag in de Hengelo'se
sporthal verschenen. De heren van Dash
kwamen voltallig in het veld. De sfeer
was geweldig en de ploegen goed gemo-
tiveerd De trainer/speler van Dash
Wirr^K>bers was er uiteraard veel aan
gelegd de Dash-ploeg naar de
overwinning te voeren. De eerste set was
meteen raak met 9-15 in het voordeel
van Dash. De tweede nog overtuigender
met ^n goed marcherend aanvalsspel
van jfl^i werd 3-15 in het voordeel van
DashTIn de 3e set kampte Dash ook
even tegen zichzelf en kwam in de ver-
drukking, maar het herstel kwam
bijtijds, hetgeen resulteerde in 13-15,
zodat Dash de volle winst binnenhaalde.

Met de mogelijkheid periode-kampioen
te worden (l set zou al voldoende zijn)
begon Dash in de Vordense sporthal
Maandagavond de partij tegen VIOS uit
Eefde. De eerste set verliep zonder grote
spanning. Dash had het heft volledig in
handen: 15-5. In de tweede set keerden
de kansen toch duidelijk. Het blok van
VIOS was uitstekend, zodat de prikbal-
len van Dash het moesten doen. Daarop
kreeg VIOS evenwel ook een antwoord,
zodat Dash wat vast kwam te zitten.
Dash kon niet verder komen dan 4
scorepunten tegen VIOS 15, dus kwam
de stand op 1-1.
In de 3e set was Dash wel verplicht zich
de ware kampioen te tonen. De zenuwen
waren danig gespannen, zowel bij spe-

.s als publiek. Mogelijk dat als gevolg
^an de conditie en een val van een
VlOS-speler Dash tot slot beter draai-
de. Stonden zij voor de wisseling nog
voor met 8-4, na de wisseling kwam
VIOS nog even Langszij tot 8-8. Daarna
gaf VIOS er de brui aan en kon Dash de
set met 15-8 pakken. De heren van Dash
toonden zich ware kampioenen hetgeen
in de kantine van de sportzaal nog even
werd gevierd.

Overige uitslagen.
j.asp.: Hansa c - Dash b: 3-0, m.asp.:
Hansa b - Dash a: 1-2, j.asp.: Dash a -
WIK: 2-1, m.asp.: Dash b - SVS f: 0-3,
ds. 3e kl.: WIK 2 - Dash 5: 1-2, hr. Ie
kl.: VIOS l - Dash 3: 3-0, j.asp.:
Bruvoc a - Dash a: 0-3, ds. Ie kl.: Dash
2 - Hansa 3: 0-3, ds. 3e kl.: Wilh. 6 -
Dash 6: 2-1, Dash 5 - VIOS 4: 1-2, hr. Ie
kl.: Dash 3 -Hansa 5:0-3.

programma
Zaterdag Eerbeek: m.asp. Bruvoc a -
Dash a, zaterdag Vorden: m.asp. Dash c
- SVS g, j.jun. Dash - DSC b, m.jun.
Dash - DVO, j.asp. Dash b - Almen,
zaterdag Veenendaal: ds. nat. comp. 3e
div. RECTER DASH, maandag
Zutphen: m.jun. Hansa a - Dash, hr. Ie

' kl. Hansa 5 - Dash l, ds^>, kl. WIK l -
Dash 2, maandag Vo^f^ds. 3e kl.:
Dash 6 - Harfsen 3, ds^fc.1.: Dash 3 -
Bruvoc 4, maandag Harfsen: ds. 2e kl.:
Harfsen 2- Dash 4.

Dammen
la^mtGrote zege Vordense daMmers

Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV behaalde in de
thuiswedstrijd tegen Huissen III een
grote 15-5 zege. De individuele uitslagen
waren: Harmsma - J. Jansen 2-0;
Ruesink - Damen 2-0; Grotenhuis - P.
Jansen 2-0; Masselink - Berenpas 2-0;
Wassink - Scoo 0-2; Slutter - Huberts 1-
1; Graaskamp Lamers 1-1;
Krajenbrink - De Hey 1-1; Wesselink -
Bouwmeester 2-0; Dimmendaal
Banninga 2-0.
Het derde team van DCV won met 6-4
van Rekken. De uitslagen waren:
Wentink - Helmink 1-1; Hoenink - van
Sloten 1-1; Graaskamp - v.d. Kamp 0-2;
Hoekman - Kleyers 2-0; Hiddink - Sadel
2-0. Het vierde team van DCV won met
6-4 van Groot Graf f el. Voor de
onderlinge competitie werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Brummelman - Wiersma 0-2; Breuker -
Lankhaar 0-2.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Zo, wi'j kont weer met un gerös harte sinterklaos-kedootjes gaon
kop'n. De goeie man is weer in ons lieve landjen an ekomm'n.
Wel wat older ewodd'n maor wieters nog heel gaef en goed bi'j de
pink'n. Zo kump e hier met 't schip an en dan is 't maor effen of
hee stapt in Vorden uut 'n trein, 'k Stonne d'r gewoon van te
kiek'n hoe gauw dat wel geet. Van de boot tot hier in Vorden1 in
nog gin uur haos. Maor jao, de techniek van tegeswoordug, daor
snappe wi'j toch niks meer van.

De ontvangst van Sinterklaos was van 't jaor now neet bepaold
um oaver nao huus te schrieven. Bi'j 't station en zo wieter nao 't
darpscentrum daor was niks van te zegg'n. Volle volk op de bene
en 't zaog t'r allemaole eaven aardug uut. Maor dan wieter. Met
volle geld en moeite he'w hier un darpscentrum ekregen met un
mooi bordes d'r veur. Dat leent zich buutengewoon veur de
ontvangst van besundere gasten en daor meuge wi'j Sinterklaos
toch ok wel bi'j rekkenen. Maor wat doet ze? Ze vestopt den
goedheilig man achter 't bankgebouw. Met de börgemeister en
zien beide wetholders (zo maor 'n vri'jen zaoterdag elaoten veur
wat e was) had Sinterklaos maor un armuudug betjen üm eur hen.
De meziek, de sjuu veur 'n optoch, mos noodgedwongen maor op
straote blieven staon. Sinterklaos wol nog wel dat t'r un liedjen
ezongen wier maor deur gebrek an begeleiding heurn e haos allene
zichzelf, 't Tweede coeplet wodd'n daorumme ok maor afelast.
Jammer veur Sinterklaos dat den now uutesprokk'n op zien
vejeurdag zo iets met mot maken. Al met al goed leergeld veur de
organisatie volgend jaor, laot ze de straote maor un half uurken
afzett'n, 't vekeer vind veur dat efkes wel un andere weg.

Wieters hoppe wi'j allemaole dat de zwarte pieten volgend jaor
weer better bunt, angenomm'n dat ze ziek waarn. Meschien loopt
ze ok in de W.A.O. Ezeen he'w ze in ieder geval haos neet en dat
maken van 't geheel maor un kale bedoening. Kaal was 't ok op 't
Hoge woar Sinterklaos helemaol neet ewes is hoewel dat wel an
egeven was. Maor dat was neet Sinterklaos zien schuld maor lei an
de sinterklaöze in 't busjen met de rooie strepen en de zwaailichten
die eur brille schienbaor in huus hadd'n laoten liggen.

Meschien kan Sinterklaos eur volgend jaor un reserve brille
metbrengen. Kan wean dat ze dan de weg better kont vinden bi'j
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren

Inlichtingen: A.G. Bercndsen, Christinalaan 6, Vcrden. Tel. 05752 1844

Jeugd groep 1: A. Plijter R.
Brummelman 0-2; N. de Klerk - H. Dijk
1-1; J. Dijk - W. Rietman 0-2. Groep II:
R. Bruinsma - G. Brinkman 1-1; H. v.d.
Kamer - J. v.d. Kamer 0-2; F. Rouwen-
horst - B. de Jonge 0-2. Groep III: W.
Hulshof B. Masselink 2-0; H.
Berenpas B. Voortman 1-1; B.
Heutink - M. Dekker 2-0; R. Lichten-
barg R. Mullink 2-0; R. Stuger - B.
Nuesink 0-2; H. Gr. Roessink - R. de
Beus 0-2; B. Voortman - R. Slutter 1-1;
H. de Lange J. Kuin 0-2; M.
Boerkamp - M. Berenpas 2-0; R. de
Beus - H. de Lange 0-2; W. Hulshof -
M. Dekker 2-0; R. de Beus - B. Huetink
0-2.

Vordense dammers gelijk tegen Dinx-
perlo.
Het tweede tiental van DCV heeft in
Dinxperlo tegen Denk & Zet II een 10-
10 gelijkspel behaald. De individuele
uitslagen waren als volgt: Geven -
Wiersma 0-2; Lammers - Wassink 1-1;
Heezen - H. KI. Kranenbarg 2-0;

Eykelkamp - Lamers 1-1; Rexwinkel -
Breuker 1-1; Heideman - ter Beest 1-1;
Luymes - Lankhaar 1-1; Ruesink -
Hulshof 2-0; Heezen - Sloetjes 0-2;
Lankhof - Wansink 1-1.

Waterpolo
Winst voor Vordense Polodames
Het eerste damesteam van de polo-
vereniging "Vorden '64" heeft zater-
dagavond de competitiewedstrijd tegen
De IJsselmeeuwen uit Zutphen met 4-3
gewonnen. In de eerste speelperiode
nam Vordne via Jet Smit een 1-0
voorsprong. In de tweede periode
verhoogde Jet Smit de voorsprong tot 2-
0, waarna de IJsselmeeuwen de stand
door M. ter Beest en A. Harmsen gelijk
trokken. In de derde periode kwam
Vorden op een 4-2 voorsprong door
doelpunten van Truus Brandenbarg en
Jet Smit. In de laatste periode bepaalde
W. Arendsen de eindstand op 4-3.

Neem een kind voor uw rekening
Twee vluchtclingctjes kijken u aan. Twee van de eindeloos velen. Tranen vandaag, angst voor
morgen, /.ij /ien geen uitkomst. Ten/ij u vooral nu - in het Jaar van het Kind - uw hart laat spreken.

Voor f 20,- per maand schenkt u een kind
een vast thuis en een toekomst.

Met di t geld helpt u een k ind in de derde wereld, waarvan u geen foto, oi'naam ontvangt, maar u
/uit hiermee sponsor worden van het hulpprogramma 'Neem een kind voor uw rekening' en
u geeft regelmatige hulp. Ook uw eenmalige gilt is welkom . . . en nodig.

Giro 1 1 1 1 2 2 2 - t . n . v . on/e stichting met vermelding 'Sponsorprogramma'.

Heb het hart eens... neem
een kind voor uw rekening. Vul nu meteen de bon in.

VS?
Stichting Mensen in Nood.

Hekellaan 6,
5211 LX VHertogenbosch

Giro 1111222.

BON
O Ik neem zo'n kind voor mijn rekening.

Met betaling wacht ik tot nader bericht.
O Ik wil graag uitvoerige informatie over de/e

hu lp ontvangen.
Naam :
Adres
Postcode Plaats
S.v.p. aankruisen, invullen en opsturen aan
Stichting Mensen in Nood, Antwoordnummer K),
VHertogenbosch. Geen post/egel nodig.



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 17,50

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.
l , , . .. i;

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701

.b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

Deze week weer

Rozijnen-
bollen

(echt lekker) bij

,,'t Winkeltje in brood en
banket" A. G. Schurink,
Burg. Galleéstraat 22, Vor-
den, telefoon 1877

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

Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Te koop gevraagd: schilderij
en theekastje.
Telefoon 05750-19880

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
* -** ' r' *"™~ " '

Wijs St. Nicolaas de weg naar

uw Fongers dealer

BARINK
Nieuwstad 26, Vorden,
telefoon 1274

Gevraagd: kalveren voor de
mesten). Opgeven voor maan-
dags 10 uur a.u.b.
Wim Heusinkvéld, telefoon
05753-1728

Weekendreklame

specuiaas-
popjes

in zakjes van 250 gram
bij

„'t Winkeltje in brood en
banket" A. G. Schurink,
Burg. Galleéstraat 22, Vor-
den, telefoon 1877

DONDERDAG, VRIJDAG
EN ZATERDAG

UW
Keurslager

viogman
Zutphenseweg, Vorden

Riblappen
100 gram • 39

Runder
stooflappen
100 gram 1O9

Elke
tweede rookworst

l gulden
korting

DONDERDAG: BIEFSTUK 100 gram

DINSDAG: VERSE WORSTDAC 100gram

ELKE WOENSDAG CEHAKTDAC

Ontbijtspek
100 gram l • Z

Gebr. gehakt
100 gram 19O

Model "Kenia"

De vele gezichten van de
Yumas schoenen

Yumas sport- en vrijetijdsschoenen hebben
elk hun eigen gezicht.

Yumas schoenen zijn aangepast aan
de specifieke eisen die elke sport stelt.

Schoenen voor tennis, zaalsport, veldsport,
yogging of hardlopen,

Yumas heeft er de juiste schoen voor met het juiste profiel

Ons geheim: eerst meten,dan
Piedro's passen.

PiKDftO

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

met de dwarsstreep

Kom ei a u w kijken bil

KI u vers sport totaal
Zutphenseweg 41, Vorden - Deelnemer Sint Nicolaasaktie

Warm
tref-
zekere

staaltjes!

Sint Nicolaas-
tip
koop nu

leren laarzen
tassen
portemonnees
portefeuilles
rijbewijsetuis enz.
bij Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Deelnemer Sint Nicolaasaktie
Woensdagmiddag geopend

H et tapijt
100% zuiver scheerwoL

Een oersolide leeftapijt. In kleuren die overal
harmoniëren: bruin, licht beige, donker
beige en groen-beige. Prachtig, een
bijzonder rijk-ogend tapijt. Lana is de
naam; van Desso. Vergelijkbare kwaliteiten j
kosten zeker 249.- per strekkende meter
maar wij brengen u dit kwaliteitstapijt
voor slechts 219,- per strekkende meter,
op 400 cm breed.

0,,::

Het gordijn: velours dorée.
100% katoen. En absoluut eerste keus!
Warm en sfeervol. En praktisch: warmte-
èn geluidisolerend. Maar liefst 11 stemmige,
effen tinten. Wat een keus! De naam is
Opera. Breedte 120 cm
Tijdelijk van 32.50
voor slechts 29,90 per meter

mode in woontextiel!
200 erkende interieurverzorgers staan erachter!

VORDEN

Belangrijk hogere rente
krijgt u nu bij de
BONDSSPAARBANK

De gewijzigde tarieven luiden:

öGIGCl 7%
(direkt opvraagbaar; bij opname 1% retour)

Spaar Select Extra
(direkt opvraagbaar; bij opname 2% retour)

Spaardeposito 5 jaar vast

Toonderbiljetten
5 jaar f 635,25 aankoopprijs
(uitkering na 5 jaar f 1.000,-)

9%%

9%%

Profiteert u nu van de gunstige rentestand bij:

Bondsspaarbank
Vorden
Dorpsstraat 15 - Dagelijkse renteberekening



Denkt u aan uw
koopcheques

die ter ere van onze opening
zijn uitgegeven.

Vanaf 19 november tot en met 31 december 1979
kunt u deze besteden

in onze zaak.

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Modecentrum

Ruurlo

voor betaalbare mode!
2O-5O gulden korting op alle
wintermantels

2O% korting op alle kinder-
manteltjes

10% korting op alle kinder-
jacks

Vrijdags koopavond - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten
Gratis koffie en natuurlijk Sint Nicolaasbonnen

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen -»

Tegen kontante betaling

M. J. MAAS
ANT1EKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo (G)
Telefoon 05753-1637
-t - l ' • • • • • • » . , •

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

05735-1426

Specialisten met aandacht
voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

SUPERBENZINE

de laagste prijs

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Grote vogeltentoonstelling
van „Exokan" Hengelo (G.)

OP ZATERDAG 24 NOVEMBER EN
ZONDAG 25 NOVEMBER IN
DORPSHUIS „DE HORST"
TE KEYENBORG

Zaterdag open van 11.00—22.00 uur en zondag van
10.00—18.00 uur. Grote verkoopklasse

Gevraagd:

NETTE HULP
voor de winkel en eventueel huishoude-
lijk werk.
Vrije dag in overleg.

PA. H. JANSEN
Uselweg 13, Vierakker, telefoon 05750-20774

Sinterklaas vindt bij ons wat hij zocht

195,

119,-

35,-

Moulinex grill/bakoven
vanaf

Elektrische frituurpan
vanaf..

Moulinex elektr. mes
nu voor
met gratis snijplank

RADIO/T.V./SERVICE

G. J. DRAAIJER
Rengersweg 3, Laren (G), telefoon 05738-1533

Gelders tarwebrood
met kiem en al

De Gezonde Oase
in onze we/vaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

VAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

ASSELT

SINT NICOLAAS
koopt zijn kado's zoals

boeken, postpapier, vul-
pennen. Duro-artikelen
enz. bij

BOEKHANDEL HIETBRINK
Zutphenseweg

Tevens restant goedkope tafelspelen

ITOYOTA TOYOTA TÓVÓTA TOYOTA TOYOTJ
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOP EN

0

O
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JL J33i volledige garantie p
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA 1000 Station 1977
TOYOTA Corona 2000 De Luxe 1978
TOYOTA Cressida De Luxe 1978

1Q"7fi/--i/-\n/~\t T A 30 17/U

TOYOTA Corolla 1200E 1978
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
FORD Taunus 1600 L Kombi 1976

' VOLKSWAGEN "1600 Variant 1971
SIMCA Horizon GLS 1978
FIAT 128 1975
OPEL Ascona 16S 1978
FORD 1600 L 1977
TOYOTA Starlet 5 Speed 1978
VW 1200 kever 1975
MERCEDES 206 diesel bestel
venengu cu vcmwjgu

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) -

Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wen t ing
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256
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£rkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle. >
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Sint is druk
Hij doet het echt niet op z'n slotjes af.
Hij doet het wel vaak met pantoffels af.

Want met pantoffels zijn veel mensen

blij te maken.

Vooral met goede pantoffels van Wullink.

En die kunnen nog geruild worden ook

Wullink
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

5% Extra premie voor
jonge spaarders met
het Grijp-5 Spaarplan
Hoe zit dit Grijp-5 Spaarplan in elkaar?
• Alle meisjes en jongens van 11 t/m 14 jaar kunnen zich

aanmelden
• Met Grijp-5 spaar je 5 jaar.
• Op je rekening mag per jaar ten hoogste ƒ 480,— worden

gespaard. Indien je minder inlegt zal je saldo toch
tenminste ƒ 30,— voor elk spaarjaar moeten bedragen
(Ie jaar ƒ 30,—, 2e jaar ƒ 60,— enz.)

• Na 5 jaar krijg je de extra premie van 5% over je hele
spaartegoed, dus ook over rente.

• Je kunt je spaargeld binnen de vijf jaar altijd opnemen,
maar over een opgenomen bedrag krijg je later niet de
extra premie.

Iedereen is welkom bij de Rabobank. Er ligt een folder
met uitgebreide informatie klaar.

Rabobank C3
getó en goede raad

BE
"VELDT)0EK"

Wist u
dat we zelf assen kunnen draaien, spiebanen
frezen, spiebanen in poulies en naven kunnen
brootzen.
Dat we komplete onderdelen kunnen vervaardi-
gen die in levertijd en/of prijs voordeliger zijn
dan de originele?

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (G.), telefoon 05753-1399

dé
nosfalgiezaah

van de
achterhoek

'l tu>«cn Doet tnch«mrn RUU
é(^^ Vfeldhoektcwcg 11-13
^ W^-» 0«71*i-49I

;K *url. VI

Sö

Groot Sint Nicolaasfeest
bij Kerkhofs
A&O supermarkt
voor jong en oud

Deze week is de Sint gul voor het hele gezin en geeft
bij f 35, — boodschappen of meer

1 Jamin banketstaaf
helemaal gratis

Volgende week;
ieder kind mag zijn schoen zetten op donderdag 29 en
vrijdag 30 november in onze supermarkt.
Zaterdagmorgen, 1 december reikt Sint Nicolaas en
Piet deze persoonlijk weer aan de kinderen uit vol met
leuke kado's.

Groot feest
speciaal voor uw kinderen



Onze geselekteerde kollektie

OCCASIONS
is met een prachtige serie

goede auto's uitgebreid

Fiat 127 geel. 3 deurs 1975
Fiat 127 groen, 3 deurs 1973
Fiat 127 geel, 2 deurs 1974
Fiat 127 rood 2 x 1975
Fiat 1271050 L rood. 2 deurs 1978
Fiat 128 geel 1972
Fiat 128 CL 1100 met gas
blauw metallic, 2 deurs 1978
Fiat 131 1300 Special, 2 deurs 1975
Fiat 131 1600 Special
blauw metallic, 4 deurs 1977
Fiat 131 CL 1600 blauw metallic, 4 deurs 1978

Fiat 132 2000 groen metallic, 40.000 km 1978

Mazda 818 Coupé, rood 1974
Datsun Cherry, geel 1977
Simca 1000 SR, groen metallic 1976
Austin Allegro 1100de Luxe 1975
Vauxhall Viva 1972
Fiat 132 1800 S 5 versn., groen 1974
DAF 66 SL Marathon, groen 1973

En welk merk u ook koopt . . .
'n Autoccasion heeft altijd
een drievoudige garantie

autoccasion

FIAT

1
Het Bovag garantiebewijs.
Bij aanschaf van elke gebruik-
te auto boven de 4000 gulden.

De Fiat Dealergarantie.
Zinvolle aanvulling op het
Bovag garantiebewijs; geen
eigen bijdrage in eventuele
reparatiekosten.

De Omruilgarantie.
Unieke zekerheid die u in staat
stelt uw Autoccasion binnen
zes maanden om te ruilen.

Kies nu uw favoriete auto bij:

Autobedrijf TEGER B.V.
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05736-1426

Onze showroom en magazijn zijn elke dag
geopend van 08.00 tot 21.00 uur

reisbureaus

J.L. HARREN »
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
DOOOOOOOOOOOOOOB

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

SfrervoBe leuke nol voor bruiloften
•n partijen. Do prijzen zullen u

OafA-RMtaunuit

•'t Wapen

van 't Medler
Ifodtor - Tel. MM

Schoenreparatie?
degelijk vakwerk tegen dé laagste prijs
bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

W #

Bloemen
horen

erbij ! !

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

DASH DASH DASH DASH DASTT ÜASH

WEEKENDAANBIEDING
GEMENGD BOEKET 4,75

Voor een leuk kado slaagt u altijd
snuffel eens rustig rond

KUNSTNIJVERHEID
GLAS EN PORSELEIN

KERAMIEK EN AARDEWERK
RIETEN MANDJES

BLOEMBOLLEN
ZIJDEN BLOEMEN

, DROOGBLOEMEN

Het adres voor modern bruidswerk

Bloemenspeciaalzaak

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

ADVERTEREN

DOET VERKOPEN
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DASH

zaterdag 24 november a.s.

koek-aktie
voor de jeugd van de

VOLLEYBALVERENIGING

DASH
U koopt er toch ook een?

ÜASH
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DASH DASH DASH DASH DASH DASH

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

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflnéin 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Telefoon 1342

Echte
leren laars,
makkelijk hakje

Kinderspeelgoed - vroeger en nu
MEN neemt aan, dat de bal (van hout, steen, leer, samengebonden
spullen enz.) het oudste speelgoed van de mens was, omdat moeder
natuur via vallende vruchten en rollende stenen ons het voorbeeld
leverde. Daaruit ontstonden niet alleen knikkeren, kegelen en alle
soorten van ba l s pelen, maar wellicht ook het wiel (namelijk via de
hoepel) en dat is, zoals u weet, het begin geweest van onze beschaving,
techniek en oorlogen....
Knikkers en ballen vindt men terug in archeologische spitterijen. De
oude Egyptenaren gaven deze spullen hun doden mee, opdat zij in het
hiernamaals zich met luchtiger zaken konden bezig houden. Maar hoe
ging dat nu in ons goede vaderland, waar men zulke praktijken veel
minder toepaste?

SPELEN? HAD JE GEDACHT!

TOT aan de 18e eeuw gaat alles goed
in ons land. Net zoals vaders van nu
hun handen niet van de elektrische
spoorwegen hunner zonen kunnen
afhouden konden de middeleeuwers
dat van het kinderspeelgoed. Vliegers
oplaten was volwassenenwerk, even-
als vele balspelen. Zelfs knikkeren en
haasje-over was niet beneden de
waardigheid van grote mensen. Want
kinderspeelgoed was duur en het grut
kon ook wel zonder speelgoed spelen:
hinkelen, tikkertje, verstoppertje en de
vele (vaak oeroude) zang- en dans-
spelletjes: schipper mag ik overvaren,
ja of nee?, witte zwanen, zwarte zwa-
nen, wie gaat mee naar Engeland
varen? Maria zat op een witten steen.
Daar liep een oude man op straat en
tientallen anderen!
Niettemin is er een heerlijke onbevan-
genheid ten aanzien van het spel. Men
had er tijd voor, men waardeerde het
omdat er weinig ander vermaak was
en misschien vermoedde men toch
wel dat enige oefening van lichaam en
geest zijn nut kon hebben. De kin-
deren mochten spelen en ze deden
dat: bikkelen, beugelen (bal door gat
in wand maar hij moest wel door de
beugel kunnen), knikkeren, touwtje-
springen, vliegeren, pijl en boog en
dan komen wij via de polsstok lang-
zamerhand bij de sportafdeling te-
recht. Pijl en boog, zeiden we. Dat
was gevaarlijk, maar dat was ook de
bedoeling. In de 16e en 17e eeuw is er

nogal wat baldadigheid. Zelfs vormen
kinderen uit dorpen en steden benden
die echte veldslagen met elkaar le-
verden. Nagemaakte speren en
zwaarden, stenen, maar ook pijl en
boog werden dan hevig gebruikt en
niet zonder resultaat. Wip en schom-
mel, al sinds de vroege Middeleeuwen
bekend, worden groter en fraaier
(zodat ook weer de volwassenen er op
gaan zitten) en de eerste metalen
hoepels verschijnen.

KERMISSEN

OP de kermissen komen de grote
wippen en.jBbommels. Een voorloper
van de dra JJmen is de draaistok: een
gebogen staak met ronde knop met
op 40 cm hoogte een dwarslat. Daar
kon een kind op gaan zitten en met
één hand kon je de stok nu sneller en
sneller late\K>nddraaien. Dat het kind
daarvan ^^w doodmisselijk werd,
verhoogdi&^^B feestvreugde slechts.
Maar aan al dat blijde spelen komt in
de 18e eeuw een eind, althans, dat
was de bedoeling. Wat dacht u? Auf-
klarung, verlichting, leren! Jierony-
mus van Alphen (1746 - 1803) wist het
wel:

'Mijn speelen is leeren - mijn leeren is
speelen,
En waarom zou mij dan het leeren
verveelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij
vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor
boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf
zoeken:
't Is wijsheid, 't zijn -deugden naar
welke ik haak.'

Zo zat dat. En denk nu niet dat 'mijn
prenten' op stripverhalen duidt want
er zit printen, drukken in. Zijn prenten
zijn dus leerboeken en anders niet! U
zult opmerken, dat de natuur wel
sterker dan de leer geweest zal zijn en
dat de kinderschare dus haar speel-
goed wel met hand en tand verdedigd
zal hebben.
Klopt. Maar dan moest dat speelgoed
toch óók weer dienen om de kinderen
wijze lessen bij te brengen.

Nooit loopt mijn drijftol zonder slagen;
Want hou ik op, dan loopt hij niet.
Ik hebb' in al dat slaan verdriet
En zal om ander speelgoed vragen.

Welja, het was tóch al gauw Sinter-
klaas, zal ons Flipjen gedacht hebben.
Maar in plaats van ander speelgoed
kreeg hij de volgende wijze les:

Er zijn îog

9 fietsen
40 vleespakketten
18O verrassings-
pakketten
35 waardebonnen
van f 100,-

te winnen in de

Grandioze

Sint Nicolaasaktie van de
Vordense
Winkeliers Vereniging
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