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Leden van 'De Graafcchaprijders"

kampioen
van

Nederland

Aan de onlangs in Anna Paulowna
georganiseerde orienteringsrit om
het kampioenschap van Nederland
werd ook door leden van de Vorden-
se motorclub "De Graafschaprij-
ders" deelgenomen en wel met een
motorteam, autoteam en indiyideel.
Elk team bestond uit vijf equipes.

"De Graafschaprijders" vertrokken
reeds x)p vrijdagavond, teneinde de
zaterdag erna Tit aan de start te
kunnen verschijnen. Er moesten
twee trajekten worden gereden. Het
ochtèndtrajekt was 74 kilometer
lang, het middaggedeelte 60 kilo-
meter. Beide ritten werden afzonder-
lijk beoordeeld.

Toen de uitslag bekend werd ge-
maakt bleek dat rijder Cor Radstake
met kaartlezer Bert Regelink Neder-
lands kampioen waren geworden bij
de motoren duo. De 2e en derde

Banket/etterbakkerij

J. Wiekart
Telefoon 1750

plaats waren zelfs ook voor de
Graafschaprijders" en wel voor

resp. D.J. Rouwenhorst/J. Luiten en
B.A.W. Horsting/A.B. de Bruyn. Bij
motoren solo werd D.J. Tuitert
tweede en J.H. Ooibrink derde.

Door deze voortreffelijk prestatie
kon "De Graafschaprijders" het
clubkampioenschap van Nederland
evenmin ontgaan. Het team van "De
Graafschaprijders" bestaande uit C.
Radstake/B. Regelink (duo); D.J.
Rouwenhorst/J. Luiten (duo);
B.A.W. Horsting/A.B. de Bruyn
(duo); D.J. Tuitert (solo) en J.
Oolbekkink (solo) werd eerste met
196 punten. De tweede plaats was
voor De Ganzenrijders" uit Utrecht
met 176 punten.

Bij de auto's werden G. Verstege/
mevr. Verstege 7e. Kampioen werd
hier het duo J. van Gerwen/ L.
Verkuylen uit Noord Brabant. Het
autoteam van "De Graafschaprij-
ders" bestaande uit G. Verstege/
mevr. Verstege; W.D. Wisselink/
mevr. Wisselink; D.J. Denneboom/
H.B.J. Horsting; E. Mennink/ mevr.
G. Mennink en K.v.d. Wey/D.
Versteege werd in het eindklasse-
ment negende. Kampioen werd hier
"De Uitlaat" uit Noord Brabant.

De succesvolle rijders van "De
Graafschaprijders" zullen op de
jaarlijkse feestavond (zaterdag 21
januari) worden gehuldigd door het
bestuur van de vereniging.

Geslaagde
dia-show

Als sluitstuk van de expositie duik-
zeesport werd in de Amro bank te
Vorden een lezing gehouden. Aan-
sluitend werd boven de bank, welke
met planten en bloemen was ge-
tooid, een dia-avond gehouden.
Bijzonderheid was dat mevrouw Hel-
ler ter omlijsting van deze water-
sportavond, een ieder een hapje
echte haaievinnensoep serveerde,
hetgeen door de aanwezigen zeer op
prijs werd gesteld.
De dia's werden gepresenteerd en
van commentaar voorzien door de
heer Nikkels uit Deventer. Als herin-
nering aan deze avond bood de heer
Schipper zowel mevr. Heller als de
heer Nikkels een boek aan getiteld
"Logboek der natuur". Dank werd
tevens gebracht aan de heren Jansen
en Touw die samen met de heer
Nikkels de expositie hebben opge-
zet.
De volgende expositie die in de
Amrobank zal worden gehouden zal
in het teken staan van net heden en
verleden van Vorden.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Welfare
Rode Kruis
Onze hartelijke dank aan allen die
hebben meegewerkt en het mogelijk
hebben gemaakt om onze bazar te
doen slagen.

Het gewicht van het smyrnakleed
bedroeg 3 kg. en is gewonnen door
mevr. Brandenburg, Pastorieweg en
de naam van de hond was "Polly'.
Deze is bij loting gewonnen door
mevr. Wiekart, Dorpsstaat.

jeans and ja c kets

/chookfermcMiT
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrJJ-
dagmorgen van 8—12.80 uur en vrijdagmiddag van 18.80—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag -
inorgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Aan de orde komt deze week het vol-
gende:

1. Pas-65.
2. Gemeentegarantie op hypothe-

caire leningen voor het realiseren
van een eigen woning.

Adl. Pas-65
Pas-65. Voor wie, wat, waar, hoe?
Wellicht is het voor alle duidelijk-
heid nog eens nuttig drie vragen
rond de Pas-65 naar voren te halen:

Vraag l. Wie kan de Pas-65 krijgen?
Antwoord: Alle bejaarde inwoners
van Nederland, dat wil zeggen alle
65+ers die in een Nederlands Bevol-
kingsregister zijn ingeschreven, en
hun huwelijkspartner, mits deze
tenminste 60 jaar is.

Vraag 2. Waar haalt men de Pas-65?
Antwoord: de enige instantie die de
Pas-65 kan uitgeven is de gemeente,
afdeling bevolking, waar men is
ingeschreven in het register van de
Burgelijke Stand. Voor het verkrij-
gen van de Pas-65 is een goedgelij-
kende pasfoto nodig. Men moet per-
soonlijk naar het gemeentehuis
gaan, want de handtekening moet
geplaatst worden. De Pas-65 hoeft
niet meer vernieuwd te worden,
maar blijft altijd geldig. De uitrei-
kingskosten zijn normaal ƒ 6,50.

Vraag 3. Welke faciliteiten en moge-
lijkheden biedt de Pas-65?
WAT kun je er mee doen?
Antwoord: De volgende voordelen
gelden in het hele land:
Openbaar vervoer per tram, bus of
metro, ongeveer 50% korting, dus
"halfgeld" op enkele reis- en retour-
biljetten. Voor het stadsvervoer zijn
alleen meerrittenkaarten verkrijg-
baar met Pas-65-reduktie; in de
grotere steden kan men deze meer-
rittenkaarten uitsluitend kopen op
de verkoopadressen. Voor dit stads-
vervoer kan men ook gebruik maken
van de nationale vierrittenkaart Pas-
65, die momenteel/ 1,30 kost, op de
stations van de Nederlandse Spoor-
wegen verkrijgbaar is en geldig is op
alle stadslijnen in geheel Nederland.
Vooral als men slechts een enkele
keer in een bepaalde stad reist, zal

deze Nationale 4-rittenkaart Pas-65
veel praktischer zijn. (Let bij stads-
vervoer op:
1. Men krijgt geen Pas-65-reduktie
op enkele reis- en retourbiljetten die
u bij de chauffeur/conducteur
koopt.
2. Tijdens de "spitsuren" in Den
Haag, Nijmegen, Rotterdam en
Utrecht geldt de Pas-65-reduktie
niet).
Stichting Openbaar Kunstbezit
(Ruysdaelstraat 96 te Amsterdam-
1008) geeft reduktie aan Pas-65-hou-
ders. De meeste openbare bibliothe-
ken hebben een speciale lidmaat-
schapsprijs. Alle Rijksmusea en veel
partikuliere musea geven korting op
de toegangsprijs. Bij bioscoopbe-
zoek op bepaalde dagen/tijden krij-
gen 65+ers toegang tegen geredu-
ceerde prijs. Veel leraren in stijl dan-
sen en volksdansen kennen een spe-
ciaal bejaardentarief. De nederland-
se Bond van Correspondentiescha-
kers heeft een gereduceerde lid-
maatschapsprijs voor Pas-65-hou-
ders. Bij aktieve en passieve sport
worden kortingen gegeven op de
normale prijzen. De vormingscentra
en volkshogescholen geven voor be-
paalde aktiviteiten/cursussen kor-
ting aan de Pas-65. Wanneer u geld
moet wisselen, doen de Grenswissel-
kantoren dit voor Pas-65-houders
zonder omwissellingskosten te bere-
kenen.
Door veel instellingen in de Pas-65
erkend als legitimatiebewijs bijv.
door de P.T.T. en de banken in
Nederland (uitgezonderd wanneer
een door die instelling uitgegeven
dpcumentatiebewijs vereist is, bijv.
giropas of bank-betaalpas).
Naast deze landelijke faciliteiten
zijn er nog veel meer reginale en
plaatselijke, die door de Gemeenten
en het Partikulier initiatief geboden
worden aan de Pas-65-houders, zoals
bijv. toneel, muziek, sport, hobby,
vakantiehuisjes, hengelsport, taxi-
vervoer, discotheek en artotheek,
dierentuin, rondvaarten, schaken,
bridgen enz. Deze mogelijkheden
verschillen van plaats tot plaats.
Voor uw woonplaats kunt u infor-
meren op het gemeentehuis, afde-
ling Voorlichting of Welzijnszorg/
Maatschappelijke Dienstverlening.

Elders is het raadzaam de Pas-65
dikwijls te tonen en te vragen of er
speciale faciliteiten gegeven worden.

Let op:Om moeilijkheden te voorko-
men dient U altijd eerst uw Pas- 65
te tonen en dan pas uw deelname/
toegangskaan te bestellen.

Ad. 2. Gemeentegarantie.

Wie van plan is een eigen woning te
gaan kopen of te laten bouwen doet
dat vermoedelijk met geleend geld.
Een hypotheekbank geeft echter
doorgaans niet meer dan 60 d 70%
van de waarde van het huis. Wat nu,
als u het ontbrekende bedrag niet
helemaal zelf kunt opbrengen?

Wel in zo'n geval kan de gemeente u
helpen een veel grotere lening te
krijgen. Tenminste als u meerder-
jarig bent. Bij het bouwen of kopen
van een eigen woning kunnen de
gemeenten namelijk een garantie
geven voor de rente en de aflossing
van het geleende geld. (Dit moet
echter wel onder verband van een
eerste hypotheek zijn). Door deze
gemeentegarantie zijn de geldgevers
bereid een hogere lening te verstrek-
ken dan anders het geval zou zijn en
kunt u gemakkelijker zelf een huis
laten bouwen of kopen. Ook een
reeds eerder bewoonde woning komt
in aanmerking.
De gemeentelijke garantie wordt
echter niet zo maar verleend. De
gemeente zal er op letten dat de
aanvrager over voldoende "finan-
ciële draagkracht" beschikt, dat wil
zeggen of hij voldoende inkomen
heeft om de rente en de aflossing van
de geldlening -en eventueel de pre-
mie van een levensverzekering- kan
betalen. Maar zij zal ook letten op
de kwaliteit en de prijs van de te
kopen nieuwe woning!

Voorwaarden.
Aan de gemeentelijke garantie op de
lening voor de koop van een bestaan-
de woning zijn de volgende voor-
waarden verbonden:
— De verwervingskosten mogen
niet meer bedragen dan ƒ 115.000,--
Tot de verwervingskosten behoren:
de koopsom, overdrachtsbelasting,

notariskosten, provisie van de make-
laar en eventuele grondkosten van
de woning. Een garage blijft buiten
beschouwing.
— Een lening, te sluiten voor het
kopen van een reeds eerder bewoon-
de woning mag niet hoger zijn dan
het bedrag van de verwervingskos-
ten.
— De woning moet geschikt zijn
en bestemd zijn om het gehele jaar
door te worden bewoond.

De looptijd van de hypotheek
mag niet korter zijn dan 5 jaar en
niet langer dan dertig jaar.
— De aanvraag moet zijn inge-
diend vóór het tijdstip van de koop
van de woning.

Voor nieuwe woningen gelden de
volgende voorwaarden:

— De verwervingskosten mogen
niet meer bedragen dan ƒ 175.000,--.
(Tot verwervingskosten behoren in
ieder geval de koopsom van de
woning). Een garage blijft buiten
beschouwing, de kosten van een
centrale verwarming, architekten-
honorarium, renteverlies tijdens de
bouw (3%), de legeskosten, aanslui-
tingskosten, de overdrachtsbelasting
de notaris- en makelaarskosten en
de grondkosten.
— Bij een lening voor het laten
bouwen van een nieuw huis moet u
tenminste ƒ 100.-- eigen geld in-
brengen.

De gemeente kan ook leningen
garanderen, welke gesloten worden
voor de financiering van verbetering
aan eigen woningen.

De makelaars en (hypotheek) ban-
ken beschikken over formulieren
voor het aanvragen van de gemeen-
tegarantie. Het ingevulde formulier
wordt gezonden aan een van de
bemiddelde organen, waarvan de
adressen bij de makelaars en de
banken bekend zijn. Deze zenden de
formulieren -voorzien van een ad-
vies- terug aan de gemeente. De be-
slissing of u een gemeentegarantie
krijgt is en blijft een zaak van de
gemeente.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Jeugddienst en avonddienst.

a.s. zondag 4 december zullen er, zo
is de planning, twee kerkdiensten
gehouden worden in de Hervormde
dprpskerk: 's morgens de Jeugd-
dienst, waarin het longerenkoor en
het combo van het jpngenshuis
Hoenderlop hoopt te zingen. Ds.
Lutke Schipholt uit Hoenderloo zal
de dienst voorgaan en 's avonds de
avond- kerkdienst, waarin danhoopt
voor te gaan Ds. V^ ? ndaal.

De heer en mevrouw Eggink: 12,5
jaar koster.

Deze en gene wisten het, maar voor
velen was het toch een verrassing:
zondagmorgen vierden de heer en
mevrouw Eggink het feestlijk feit
dat zij samen 12,5 jaar koster zijn
van de Hervormde dorpskerk te
Vorden en ook het gemeentecen-
trum „De Voorde" beheren.

De kerk was op deze Ie Advents-
zondag geheel bezet. Het Vordens
Mannenkoor zong op voortreffelijk
wijze een vijftal liederen, die inge-
past waren m de liturgie voor deze
zondag. Tegen het einde van de
dienst vertolkte ds. Krajenbrink, die
ook de kerkdienst leidde, de dank
van heel de gemeente voor het vele
werk dat de heer en mevrouw
Eggink samen doen ten dienste van
het kerke-werk. Na de kerkdienst
kwamen zeer vele gemeente-leden
naar het Jeugdcentrum aan de Insu-
lindelaan om het koster-echtpaar
met dit jubileum te feliciteren en om
ook hun waardering uit te spreken
voor de wijze waarop zij samen
koster zijn. Vele attenties werden
hen aangeboden. De Kerkvoogdij
van de Hervormde gemeente over-
handigde hen een enveloppe met
inhoud. Het Vordens Mannenkoor
zong ook in het Jeugdcentrum nog
een tweetal liederen, speciaal voor
de heer en mevrouw Eggink.

Mde namens zijn vrouw dankte de
heer Eggink voor de ontvangen
geschenken en voor het spontane
Feestelijke gebeuren.

Hij noemde ook de goede samen-
werking met Kerkvoogdij, Kerke-
raad en Gemeente en sprak de wens
uit: moge dit nog vele jaren zo door
gaan. Nou, dat hoopt, dat wenst de
hele Hervormde gemeente in Vorden
ook, die zich zelf feliciteren kan met
"zo'n kosters-echtpaar".

De Zondagsschool in Medler/Linde.

De leiding van bovengenoemde zon-
dagsschool vraagt ons te willen
berichten: dat de zondagsschool
gehouden wordt in het gebouw van
de Touwtrekkers-vereniging in Med-
ler. Fijn dat het daar kan, op de
zondagmorgen.

Uitschieter van de week!!

Fjanellen
ruitblouses

(Houthakkershemden)
normaal 29,50 en 25,00

Speciale Sint prijs

Nu 22,95 en 19,95

Vrijdags koopavond

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

10 uur ds. Lutke Schjpholt (Hoender-
lo) Jeugddienst m.m.v. Jeugdkoor
uit Lunteren
19 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
geen dienst

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. H. C. Overeem, Lichten-
voorde, kindernevcndienst; 19 uur da.
H. C. Overeem

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; vrij-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 1« uur tot aondag 2» uur:
dr. Vaneker, telefoon 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelflk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bfl de dienst,
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Th. van Dtfk, Gendringen, tel. 08356-
3445 en M. G. de Keuning, Eibergen,
tel. 05454-1329 (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 wjjkzusters 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 2101
dec.: mevr. Takkenkamp, tel. 1422
(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 vrydag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrydag van 9
—9.30 uur in de konsistorie kamer
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 vaB 17—
18 uur in het Groene KruisgebOüw

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

STANKMELDINGSNUMMER
nf. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DB BRONSBERGEN"

Bronabergen 10 Warnsveld tel. 05750-
90934. Openingstijden: ma., dl., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten



Uit onze
slijterij

Bote jonge jenever
1 liter

Eelaart Drie sterren jenever
1 liter

Horiincitroenbrandewijn

1 liter
Coebergh bessenjenever

1 liter

Sonnema beerenburg

1 liter

Vat 69 Whisky
Fles .

en planten

pracht
Kerstster
voor

Uit onze broodboetiek

98
98

139

Hotelbroodjes
8 stuks van 106 nu .

Tip Top Tieners
zakèlOstuks

Wit brood rond
800 gram nu .....

Uit onze kaasboetiek
Jong belegen kaas
500 gram

Rambol met hele noot
100 gram

449

Groente en fruit

Donderdag

BANANEN
1 kilo..

SPRUITEN
1 kilo..

AARDAPPELEN
5kilo

vrijdag zaterdag

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

VOOR VORDEN
GROOT NIEUWS ENOMSTREKEN,

N U BRONS TEXTIEL EN
SUPERMARKT ALBERS ONDER ÉÉN DAK

Dat bespaart u tientallen guldens per week!

DONDERDAGMORGEN,

9P°UURvan de
BRONS TEXTIEL AFDELING

in ALBERS A&O supermarkt
anti glisse nijlon kinder
SKI JACKS warm gevoerd

• •fiftinmmiY r KI l Af AT r n A POTATP Alll ^^WINDDICHT EN WATERAFSTOTEND
CAPUCHON IN DE KRAAD
ORI6INEIE WINTERSPOBTKIEUREN

^ •̂̂ •̂E^—
MÉRKPRUS 43.33 ̂ k̂̂ H^ 4^^ ••i
BUJRQNS:B]|I |l

2.T70 b«L9vMAAT 19? 1711IÏIHHI \LL-\IU

nieuw! gevarieerde partij gedessineerde
KLEUTER TRICOT
PYAMA'S of
NACHTHEMDEN

l i

nieuw! de bekende geweven nijlon
DAMES
SCHORTEN
doorknoopmodel

"JUCHT" lederen jeugd

SPORTSCHOENEN
HOOG EN LAAG MODEL
moderne "kicker" zool

nieuw! uni trevira dames
JAPONNEN
met kontrastkraag
GEHEEL GEVOERD
GROTE MATEN

«• >-«»^«l • lV-r*-»

13.95
fantastische partij
DAMES en KINDER
PANTOFFELS
MERKPRIJZEN
9.95 tot 24.95 RR

nieuwe dessins

DAMES
SLIPS
1.39

JONGENS
ONDERGOED
rood-blauw- groen
SLIPS of SINGLETS
maat 104-164

1.99

VOLXDP NIEUVVE DESSINS
jongens en meisjes
SCHOOL-
TRUIEN
zoek uit! bakken vol
acryl fijnbrei kinder

COLJUMPERS
VELE NIEUWE ^C
NAJAARSKLEUREN ̂ JL

voor PEUTERS en KLEUTERS
schitterend mooie gedessineerde
LANGE c
BROEKEN DL
nieuw! van het beroemde merk

— kwaliteits kinder

MAILLOTSS
leuk geborduurde tiroler meisjes
OVERGOOIERS
atte maten
één pnjs« 1295MM^^W

anti reuma
«JAEGER»
DAMES
HEMDEN
met mouwtje

4.98

WEER VOLOP!
gedessineerde
"NICOLIENTJE"
BADDOEKEN

198

RON
ZIE ONZE WEEKAANBIEDINGEN IN:

Graafschapsbode - Zutphens Dagblad
De Gelderlander - Zutphense Courier - IJsselexpress

117 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND



Feestaanbiedingen

^•^^—-

Appelmoes 59
3/4 pot

Kerstboter

Becel 98
Kuipje van 125 voor

.̂ ^Unox
Tomaat
4 borden*..-

A&O
speculaas
groot pak van 145 voor

Combano
Sherry 1150
3 f lessen voor

A&O halfvolle

Koff iemelk 1KQ
van 189voor. l %J%J

Blue band
jnargarine 2 pak voor.

Schouderkarbonade
Heel kilo

Hipspoot
Hele

Donderdag vrijdag zaterdag

Ossestaart
500 gram

Fijne verse worst
Heel kilo .

'̂ ^ ̂ ^ "̂ ^

298
198
598

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Te koop: een best rood bont
vaars kalf bij H. Willems,
Berkendijk l, Vorden.

Sint en Piet op bezoek,
ja gezellig!
Bel 2024.
B. Brandenbarg, Brinkerhof
84, Vorden

Gevraagd: 2 persoonskamer,
gemeubileerd of ongemeubi-
leerd. Telefoon 05410-11699

Borduurletter
Leuk om te geven
Bijzonder mooie Sint
Nicolaas-surprise slechts 4,65
(beperkte voorraad)
Hand werkhuis DEKKER
Tot ziens op de markt

Eigen Sint is Goud waard
Tel. 2024.
B. Brandenbarg, Brinkerhof
84, Vorden.

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

De Zwem- en Poloclub
Vorden '64 kunnen' Sint en
Piet bij u brengen.
Bel nu 2024. B. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, Vorden.

Vrijdag markt a.s. hebben wij
voor u een uitgebreide kraam
met speciaal kollektie hand-
werk pakketten.
Handwerkhuis DEKKER
Tot ziens op de markt

Leuke sortering
Sint Nicolaasartikelen
bij
't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22. Tel. 1877. Vorden

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopenï

Natriumarme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

Olde Meuïle
orpsstraat 9, tel. 1301

*^A»'

^T)or

Sint en Piet komen in Vorden
dat kan gezellig worden.
Bestellen?? 2024bellen!!!

fc). Brandenbarg, Brinkerhof
*84, Vorden.

Breiwol kwaliteit
"Marianne" 12 kleuren. Bij-
zonder geschikt voor o.a.
spreien. Bij ons geen 1,95
maar 1,75 per bol.
HANDWERKHUIS

DEKKER
Tot ziens op de markt.

Votop str ooigoed
bij 't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg.
Galleestraat 22. Tel. 1877.
Vorden.

U vraagt wij draaien
u draait 2024 en wij komen,

Sint en Piet

B. Brandenbarg, Brinkerhof
84, Vorden.

De aanbieding in de 10 kleu-
ren wol, per bol 1,35 per zak
van 10 bol 12,50 is een
grandioos succes. Wij gaan er
mee door. Profiteer van deze
unieke wol, voor 1001
mogelijkheden.
Handwerkhuis DEKKER
Tot ziens op de markt.

Vanaf dinsdag 6 dec. alle
Sint artikelen tegen zeer gere-
duceerde prijzen
Banketbakkerij
J. WIEKART
Tel. 1750

De Holly-Hobby pakketjes,
hebben wij vrijdag op de
markt voorradig. Dit moet u
zien. Slechts 17,95.
Handwerkhuis DEKKER
Tot ziens op de markt.

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

DROOISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

I.v.m. de Sinterklaas begint de
verkoop van

STAATSLOTEN
vrijdag 2 dec. a.s. Afhalen
UITSLUITEND 's morgens
tussen 9-13 en van 17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367.

BENNIE HARMSEN
en
ELS SCHURINK

wij geven u, mede namens onze ouders,
kennis van ons voorgenomen huwelijk.
Op donderdagnacht december 's middags
om half twee fal de voltrekking plaats-
vinden in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".
de weieerwaarde heer Ds. J. Veenendaal
bevestigd daarna om kwart over twee
ons huwelijk in de Ned. Hervormde
Kerk te Vorden.

de bruiloft vieren we in Hotel Langeler, Spalstraat te
Hengelo (Gld.) waar u ons kunt feliciteren van vier
uur tot half zes.

November 1977
Hengelo (Gld.), Ruurloseweg 20
Vorden, Margrietlaan 19
Toekomstig adres: Brinkerhof 95, Vorden.

JAN HISSINK
en
WILLEMIEN BELTMAN

We hopen te trouwen op donderdag 8
december 1977, om 10.30 uur, in het
Gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in
Gereformeerde Kerk te Eefde door de
Weieerwaarde heer Ds. W van de Kooij.

Receptie na de kerkdienst tot 17.30 uur
in café-rest. ,,de Aanleg" te Almen.

Rietgerweg l, Vorden
Haarbroeksteeg 4, Almen

Toekomstig adres: Wilhelminalaan 19 te Lochem.

HERMAN KETTELERIJ
en
BETSY GROOT OBBINK

hopen te trouwen op 9 december a.s.
om 13.00 uur in het gemeentehuis „Kas-
teel Vorden".
De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 14.00 uur in de Ned. Hervorm-
de kerk te Vorden door de weieerwaar-
de heer Ds. J. H. Jansen.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Smit, Qatpsstraat 10 te Vorden.

November 1977
Vorden, Dr. C. Lulofsweg 16
Vorden, Almenseweg 10
Toekomstig adres: Prinses Irenestraat 23, Lochem

Dezer dagen is voor ons nog onverwacht overleden,
mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader, groot en
overgrootvader

HENDRIK MARINUS NIJHOF

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: W. J. Nijhof-Langen
Apeldoorn: H. Bos-Nijhof

D. Bos
D. Vos-Nijhof
M. Vos

Vorden: M. de Jong-Nijhof
J. H. de Jong
kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 25 november 1977
B. v. Hackfortweg 22

Correspondentieadres: Driehuizerweg 59, Apeldoorn

Vader is inmiddels op 29 november begraven op de
begraafplaats Wenum te Apeldoorn.

Na een moedig gedragen lijden, behaagde het de heer
tot zich te nemen onze lieve moeder en oma

JOH ANNA HENDRIKA NIJENHUIS
Wed. van G. W. Nijhof

Op de leeftijd van 71 jaar

Vorden: G. van Amstel-Nijhof
J. van Amstel
T. Pardijs-Nijhof
D. J. Pardijs
en kleinkinderen

Vorden, 26 november 1977
Wildenborchseweg 32

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag l
december om 12.00 uur in ,,de Kapel", Kapelweg l,
Wildenborch.
De begrafenis zal plaats vinden om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor al uw belangstelling, gelukwensen en geschen-
ken, in welke vorm dan ook, ter gelegenheid van ons
25-jarig huwelijk, zeggen wij u allen, mede namens
onze kinderen, hartelijk dank.

H. Kettelerij
W. J. Kettelerij-Aalderink

Vorden, Zutphenseweg 64.

Dames- en herenparaplu's
Leuk Sint Nicolaascadeau

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B.LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

Gemeente Vorden
De Burgemeester van de gemeente Vorden brengt ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 161 van de ge-
meentewet ter openbare kennis, dat met ingang van 7
december 1977 gedurende twee weken ter secretarie
voor ieder ter inzage ligt de door Gedeputeerde Staten
van Gelderland opgemaakte ontwerp-regeling met
bijbehorende kaart en toelichting tot opheffing van
de gemeente Warnsveld en verdeling van het gebied
dier gemeente over de gemeenten Zutphen en Vorden.

Binnen een maand na de dag waarop de ontwerp-re-
geling en de bijbehorende stukken op de secretarie
zijn neergelgd, kan een ieder tegen de ontwerp-rege-
ling schriftelijk bij Gedeputeerde Staten bezwaren
inbrengen.

Vorden, 30 november 1977

de burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS B.V.
Hengelo Gld. Tel. 1729. Vorden tel. 6648

Wij vragen met spoed
voor diverse werken

2 metselaars
en

1 opperman

Sint Nicolaasaanbieding

Kruissteekpakketten
Leuke dessins
voor de unieke prijs

12,95
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

In verband met Sint Nicolaas ziin wij a.s.

maandagmorgen open

Hanger in bloedkoraal f 217,-. In carneool f 170,-.
In granaat f 193,-. In camee f 164,-. Oorknopjes f 88,

juwelier - opticien,- oogmeetkundige

Turfstraat 16, Zutphen



KASTEI

iden
bitter

Slijterij Wijnhandel
Smit Vorden

' A 41 *m **.f*f • •'Alc:30% -

JDeze kruidenbitter is in samenwerking met onze
distillateur op een bijzondere wijze

samengesteld.
Pittig - niet 'zoet - een streling voor de tong

Komt u even proeven en u zult verrukt zijn.

VOOR EEN
GEZELLIG EN
„LICHT" KADO

zoals:

SCHEMERLAMPEN
WANDLAMPEN
HANGLAMPEN
BUROLAMPEN enz. enz.

naar:

DEKKER Elektro b.v.
Zutphsnaeweg 8 - Vonden - T*l«f. 05752-2122

Tips voor Sint Nicolaas

voor:
schilderijen
spiegels
flessen rekken
lectuurbakken
telefoonbankjes
bloemenkrukjes
minisets
kapstokken
t. v.-meubels
buikkastjes
en disco-meubels

Zie onze speciale kleinmeubels-shop op de Ie
etage
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor een LEKKER Sinterklaasfestijn
moet u bij de Warme Bakker zijn

Wij gebruiken uitsluitend de beste grondstoffen
zoals roomboter en amandelspijs voor onze

letters en staven

Bestelt u daarom eens bij ons dit jaar

amandelboterletters en staven
gevuld speculaas
amandel marsepein
dik speculaas
speculaaspoppen
roomborstplaat enz. enz.'..

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor u. * Desgewenst wordt het bezorgd

Telefoon 1373

Vorden,30-11-'77

Sinterklaas en Zwarte Piet

Om eens niet de artikelen te adverteren,
willen wijde Sint speciaal adviseren.

Stapt u eens rustig bij ons binnen,
modezaak "Schoolderman"gaat het niet verzinnen.

De Sint zal het dan ook spoedig begrijpen,
dat hij niet langs deze zaak had mogen rijden.

Voor de Pieten die ons niet kunnen vinden
ga bij de Raadhuisstraat tweeëntwintig eens binnen

En willen ze textiel- of mode-geschenken kopen
dan zijn ze echt niet vergeefs gekomen Hoogachtend,

IcKtiel en mode

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Gevraagd:

flinke mannelijke krachten
Lichtwerk. Goed loon

Van Dijk en Boere v/h Nieuwveld N.V.
METAALWARENFABRIEK
Industrieweg 4, Vorden. Tel 05752-1733. b.g.g. 2785

Trend
Tips

U tt is Koerselman,
waar Sint slagen kan!

Komt u vroegtijdig bij ons rondkijken?

U kunt dan rustig en vakkundig geadviseerd wor-
den, bij de aankoop van alle merk speelgoed o.a.

Carrera - Kwaliteits autobanen - Marklin treinen - Bri-
tains boerderijaccesoires - Tonka ijzersterke auto's -
Playmobil - Lego - Meccano - Fisher price en Playskool
voor de kleuters - Barby - Sindy - Big Jim tienerpop-
pen.- Poppenhuizen en meubeltjes - Poppenkasten en
poppen - Jumbo - Ravensburger - M.B. - Clipper -
Spellen en puzzels - Ministeck - Homas sjoelbakken -
enz. enz.

Uw adres: Burgemeester Galleestr. 12. Tel. 1364

LflCTD ENKELE WENKEN
Cft ... VOOD «POPTIEVIVOOR SPORTIEVE GESCHENKEN

Glas- en aardewerk servies-
goed met jacht- en ruiter-
motieven

VoetbaHen en -tassen

Sportschoenen en -kleding

Trim- en trainingspakken
Ruime keuze in boeken
voor jagers, ruiters en
natuurvrienden

Luchtbuksen en pistolen
in de betere merken

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Echte jagerskijkers
kontrastrijk, helder beeld

Mantels en coats
echt Joden

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Kleuterfiehen - kinderfietsen - sportfiehen

toerfietsen - trimfietsen - racefietsen

•n alle mogelijke onderdelen en toebehoren,
fijn om Ie geven, fijn om te ontvangen.

Kom kijken bij

Tweewielerbedrijf A. G. Tragter
Specialist in tweewie/er-Sint Nico/aas cadeaux

V

Visser
aktuele

mode voor
modebewuste

mannen

Een shirt en pantalon is ook in de winter
een fijne dracht. Onze aktuele kollektie
biedt u hierin alle keus. De ene keer
sportief, dan weer stijlvol. Legio mogelijk-
heden voor een werkelijk persoonlijke
keus. Kom eens bij ons langs.

MODECENTRUM

FORTEX
mocievo

VORDEN - TEL (05752) 1381
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b Vorden de parel
ran Gelderland??
Vorden, het uniek gelegen acht-
kastelendorp, kreeg onlangs namens
de Stichting Ons Dorp kan schoner
het predikaat "De Parel van Gelder-
land" toegekend voor het jaar 1977.

Maar is ons dorp werkelijk zo'n
schone parel in onze provinsie, zoals
in allerlei toonaarden bij de prijs-
uitreiking werd bezongen? Voor wat
betreft het dorp zelf willen we dat
niet ontkennen, maar onze gemeen-
te kent ook nog diverse buurtschap-
pen en kernen, waar het geen
rozengeur en maneschijn" is.

Wat te denken van de nu al enkele
jaren bestaande onmogelijke situatie
aan de Ruurloseweg in de buurt-
schap het Medler? Wij doelen hier
op de vuilnisbelt nabij de Medler-
koepel, links van de rijksweg even
voor de afweg naar kasteel medler.
De eigenaar, de heer H. heeft voor
zijn voormalige kruidenierswinkel
aneex bakkerij een grote verschei-
denheid van allerlei rommel en
rotzooi wat er te vinden was -van
oude afgedankte bakkersfietsen ver-
rotte stoelen tot en met sexprenten-
op, aan, voor en naast zijn woning
gedeponeerd. Alsof dit nog niet
genoeg was heeft hij beelden op de
kop in het zand gezet en een aan-
stootgevende zelfgefabriceerde
"doodskist" hiernaast gezet.

X

Zijn diet geen onmogelijke toestan-
den. Wij als buren ergeren ons er
dagelijks aan en wat te denken van
de vele toeristen die ons dorp zomers
rijk is. Vele honderden kwamen in
de afgelopen zomer informeren wat
er in de uitdragerij" te koop was.
"Ie mag wel kijken maar verkopen
doe ik niets" is steeds het antwoord
van de eigenaar. Het is herhaaldelijk
voorgekomen dat zich opstoppingen
voordeden op de Ruurloseweg, zodat
deze plek een groot gevaar voor het
verkeer gaat worden. We willen het
dan nog niet eens hebben over het
onverkieslijke "optreden" van H. die
bij nacht en ontij aan de weg staat
en meermalen met zijn rijwiel over
de weg slingerend de grootste brok-
ken kan maken, omdat het verkeer
voor hem moet uitwijken. School-
kinderen vele vrouwen en anderen
durven al helemaal niet meer langs
deze plek te lopen of te fietsen,
omdat zij de zaak niet vertrouwen.
Waar moet dit naar toe als de auto-
riteiten niet resoluut aan deze situa-
tie een einde maken?

Als men dit in het dorp Vorden zou
doen was het binnen de kortste
keren verboden. Waarom niet als
het op het Medler gebeurd??

De eigenaar bepaald zich niet alleen
tot deze "activiteiten"; vele van zijn
buren en anderen in ons dorp en
omliggende plaatsen krijgen op ge-
regelde tijden "post" in hun brieven-
bus of bij hun huis, afkomstig van
H. Je kunt er om lachen als je het
leest, maart gezien de inhoud vragen
wij ons af: Heeft zo iemand geen
doktersbehandeling nodig? Moet er
eerst iets gebeuren voordat men in-
grijpt? Wij hopen dat politie, ge-
meente of welke instantie dan ook
werkelijk eens ernstig zullen onder-
zoeken of hier niets aan te doen is.
Zo kan het niet langer. Als dit blijft
voortduren is onze gemeente de
naam Parel van Gelderland niet
waard te dragen.

De buren.

Gaarne zou ik daar eenig commen-
taar op willen geven. Hoe komt het
toch dat Vorden zo mooi en schoon
is? Vele Vordenaren met mij weten,
dat de gemeente werklieden, de
straten schoon houden. Ook na
afloop van de markt de zaak netjes
opruimen. Dat 'ze de straten en
trotoirs in goede conditie houden.

Pat zij de gazons geregeld maaien
en dat ze de bloem en rozenperken
schoon houden. Dat ze jonge boom-
pjes gepland hebben, inclusief de
boompjes aan de Zutphenseweg. En
dan de vele ingezetenen niet te
vergeten, met de vele tuinen. Nu heb
ik wel een paar tuinen gezien, die er
belabbert uitzagen. Een aan de
Mispelkampdijk en één op de Wien-
tjesvoord, waarvan de eigenaars uit-
gerekend juist tot die werkgroep
leefbaarheid Vorden behoren. Met
een variant op een bekende uit-ïspraak. Zou ik tegen die mensen

willen zeggen: Maak Vorden mooi en
begin bij jezelf. Wat'neert die werk-
groep nu gedaan. Nu dat zal ik u
vertellen. Ze hebben, dat heel mooi
konijntje dat de naam "Vorden"
heeft en dat zo goed door de
gemeente werklieden en honderden
Vordenaren verzorgd is, gepakt en
zijn daar mee naar de tentoonstel-
ling gegaan en daarmee de eerste
prijs gewonnen.

Voor die daad zijn ze in het middel-
punt van de belangstelling geplaatst
met vele felicitaties en lofuitmgen en
een envelop met ƒ 2000,-. Mochten
zij in ontvangst nemen. Ik weet dat
vele Vordenaren met mij achter dit
commentaar staan.

Vroeger was het zo, dat de paarden
die de haver verdienden die niet
kregen. Helaas is dat in dit geval nog
precies zo.

H.W. Offereins
Nieuwstad 29 Vorden

Vertrek Zr. van
Kuik
Zaterdag 3 dec. vertrekt zr. Trix van
Kuik weer naar Ethiopië. Haar
"verlof' zit er weer op. Ze heeft deze
2 maanden echter niet stil gezeten,
overal heeft ze zelf lezingen ge-
houden en bij allerlei instanties
aangeklopt om haar werk mogelijk
te maken.

Nu gaat ze weer terug naar Addes
Abeba, waar iedere morgen dan
weer zo'n 70 moeders met hun
kinderen op haar advies zitten te
wachten, van haar hangt vaak het
leven van zo'n kind af, want door-
lopend krijgen ±35 kinderen bij-
voeding van haar, omdat ze anders
verhongeren. Terug naar de melaat-
sen, die uitkijken naar haar komst
voor een broodje en een vriendelijk
woord.

De meesten van u hebben vast wel
op een of andere manier van haar
gehoord of gelezen. Vol moed ver-
trekt ze weer. Zij kan dit echter
alleen doen als ze weet, dat er
mensen in Nederland zijn die achter
haar staan en haar werk steunen. Ze
verdient niets in Ethiopië, al is ze
wel in dienst van de gemeente. Ze
vragen haar advies op allerlei gebied
ze heeft in haar eigen werk dan ook
alle medewerking, omdat ze samen
met deze Ethiopen werkt^

in dit laatste jaar heeft ze al
resultaten gezien met ƒ 10.000 hulp
hebben ze kans gezien ongeveer 90
vrouwen aan werk te helpen, zodat
ze niet meer behoeven te bedelen,
maar een bestaan hebben en wat
lezen en schrijven leren. Nu wil ze
nog graag een soort kleuterschool/
crèche voor hun kinderen. Zelf
sparen deze vrouwen al mee om een
onderdak te krijgen voor de regen-
tijd die 3 maanden duurt, met
kwartjes en dubbeltjes.

Dit is één project, Trix van Kuik
heeft er meerdere. Hier in Vorden is
nu een aktiegroep gevormd, die
graag met uw hulp haar werk willen
steunen. Op 16 en 17 dec. orga-
niseren we een grote bazar. En u
snapt, daar hebben we uw aller hulp
bij nodig. Zeg als 't u blieft niet
"nee" als op uw hulp een beroep
wordt gedaan, 't zei door goederen
of uw medewerking.

Noodhulpdienst
Na de eerste publikatie over de
noodhulpdienst is er veel werk ver-
zet. Uit de volgende verenigingen
zijn leden afgevaardigd in 't alge-
meen bestuur:
Herv. Bond van Plattelandsvrouwen;
Herv. Vrouwengroep vorden; Herv.
Vrouwengroep linde; Katholieke
Plattelandsvrouwen; Ned. Christen
Vrouwenbond; Vrouwengroep Med-
ler; Werkgroep leefbaarheid: van
kerkelijke zijde: Ned. Herv. Diako-
nie;
Parochiele Charitatieve Instelling;
Gereformeerde kerk, tevens van Ta-
feltje dekje; Welfare werk, bejaar-
denzorg.

Drie dames van de Stichting Graaf-
schap Zuid zijn zo welwillend de
start te begeleiden, het ligt in de
bedoeling in noodgevallen gratis
hulp te bieden tot meer blijvende af-
doende hulp aanwezig is. Het dage-
lijks bestuur is als volgt samenge-
steld: Mevr. J. Snoep-Jager, Zut-
phenseweg 53, tel 1867 Ie voorz.
mevr. E.H. Bosch-Lenderink, Schut-
testraat 11, tel 6673 2e voorz. de
heer G.W. Hazekamp Ruurloseweg
108 tel 6615 Ie secr. mevr. D. Spit-
holt-Collet P. v. Vollenhovenlaan 17
tel 2005 2e secr. de heer M. Rouwen-
horst de Steege 47 tel 2040 pen.m.
(noodhulpdienst 3664-32192 Rabo
bank Vorden)

Graag willen wij aanbiedingen tege-
moet zien met vermelding op welke

wijze men eventueel de helpende
hand zou kunnen bieden en op
welke dagen en .tijden. Gedacht
wordt aan kleine diensten biiv.
boodschappen doen of hond uitlaten
bij glad of erg slecht weer biblio-
theekboeken ruilen of bij plotselinge
ziekte inspringen, kinderen op-
vangen enz. Ook wordt gedacht aan
nodig ziekenbezoek als van open-
baar vervoer geen gebruik kan wor-
den gemaakt.

De tussenpersonen waar men zich
kan melden voor eventueel aanbod
van noodhulp (in de toekomst voor
aanvraag van noodhulp) zijn: Mevr.
A. v.d. Vuurst-Kleyweg het jebbink
61; mevr. E. v.d. Berg-Louwes, de
Banenkamp 2.

touwtrekken
spannende duels bil start winter-
competitie touwtrekken Jeugd van
Vorden wint eerste prijs

De eerste wedstrijden van de winter
(indoor)-competitie 1977-78, zijn in
alle opzichten een succes geworden.
Er gaven ruim 20 ploegen acte de
presence uit Achterhoek, Twente,
Salland, de Veluwe, het Westen en
de Betuwe. Er werd fel en langdurig
gestreden en vooral de nieuwelingen
de TTV Erichem en de ttv Amstel-
veen, kwamen uitstekend voor de
dag.

De wedstrijden werden georgani-
seerd door de plaatselijke vereniging
de Hofboys. In de A-pule kwam
Sportzicht uitstekend voor de dag.
Eindstand A-poule: (640 kg. klasse)
1. Sportzicht 18 p.; 2. Bathmen 15 p.
3. Hoordijk 12p.; 4. Eibergen 9 p.; 5
Bisons 6 p.; 6 DES 3p.

In de B-poule bleek Bussloo onge-
naakbaar en werd Erichem tot
verruwing van velen zelfs tweede.
Eibi^Kn, DES en Twente kwamen
op eor gedeelde vijfde plaats terecht.
Eindstand B-poule: 1. Bussloo 21 p.;
2. Erichem 18p.; 3. Okia 15 p.;
Hofboys Op.

De j^krumse Bisons trokken in de
C-p^re of hun leven er van af hing.
Sportzicht kon na veel moeite de
tweede plaats bezetten Eindstand
C-poule: 1. Bisons 21 p.; 2. Sport-
zicht 18 p.; 3. Okia 15 p.; 4. Hotboys
12p.; 5. Bussloo 9 p,; 6. Amstel-
veen 6 p.; 7. Erichem 3. p.; 8. DVO O
p-;
Jeugd Vorden zeer sterk

op dezelfde dag als de senioren,
maar dan 's middags kwam de
touwtrekjeugd van de NTB in actie.
De NTB-arbiters Eveleens en Henk
Nijenhuis arbiteerden deze wedstrij-
den met veel genoegen. Een goed
idee van hoofdbestuur en wedstrijd-
commissie om ook de jeugd in de
wintermaanden actief bezig te hou-
den. De NOS maakte van deze wed-
strijden opnamen die binnenkort in
het sportjournaal zullen worden uit-
gezonden. In de A-poule toonde de
jeugd van vorden - die deze zomer de
kampioenstitel in de wacht sleepte -
zich deze titel volkomen waardig.
Op zeer sterke wijze kwamen zij
voor de dag en lieten de rivalen als
Bekveld en Oosterwijk achter zich.
Eindstand A-poule: 1. Vorden A
12p.; 2. Bekveld 9 p.; 3. Oosterwijk,
Zelhem 6 p.; 4. Bussloo 3p. 5. EHYC
A O p. In de B-poule was Twente
heer en meester.
Eindstand B-poule: 1. Twente A 12
p.; 2. EHTC B 9 p.; 3. Bisons 6 p.; 4.
Octopus 3 p.; 5 Erichem O p.;
In de C-poule kon Votrden B goed
meekomen en veroverde een eervolle
derde plaats. Eindstand C-poule:l.
Oosterwijk B 12 p.; 2. Twente B 9 p.;
3. Vorden B 6 p.; 4.Noordijk 3 p.; 5
DES O p.;

Op zaterdag 20 januari 1978 wordt
de tweede wintercompetitiewedstrijd
gehouden in manegen het Ruiter-
kamp in Bathmen.

Kadergroep van Nederlandse touw-
trekkersbond weer uitgebreid. De
officiële diploma-uitreiking aan
achttien wedstrijdleiders

Het initiatief van het hoofdbestuur
van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond om door middel van kader-
cursussen, het niveau van de touw-
treksport op hoger peil te brengen is
wel aangeslagen. In zaal Smit te
Vorden had de slotbijeenkomst
plaats van de dit siezoen gehouden
cursus voor wedstrijdleider (arbiter),
waarbij aan achttien kaderleden
officieel het diploma kon worden
uitgereikt.

Na een kort openingswoord van
bondsvoorzitter de heer G. Meulen-
kamp uit Noordijk hield cursuslei-
der de heer J.W. Bröcker een toe-
spraak. De cursus werd in de ver-
schillende clubhuizen van aange-
sloten touwtrekverenigingen gege-
ven. Naast de algeheel leider de heer
Bröcker, werd de cursus gegeven
door de heren J. Knoef uit Ëefde
(conditie en mentaal trainen), J.
Enderink uit Neede (spelregels) en J.
Groot Wassink uit Haarlo (techniek
en tactiek).

Meegedeeld werd dat in het nieuwe
cursusjaar het diploma trainer-
coach kan worden behaald. Men
dient zich dan voor l januari 1978
op te geven. De heer Bröcker en de
andere cursusleiders werden door
voorzitter Meulenkamp hartelijk
dank gebracht voor hun medewer-
king. Hij dankte ook de vereni-
gingen die hun clubhuizen disponi-
bel hadden gesteld.

Volleybal
uitslagen van de afgelopen week
gespeelde wedstrijden:

zaterdag 26 nov. te Warnsveld:
meisjes aso. DVC- Dash a 0-3.
maandag 28 nov. te Zutphen: meis-
jes asp. Hansa b- Dash a 3-0; dames
3e kl. Wilh. 5- Dash 6 3-0; dames Ie
kl. Harfsen l- Dash 2 3-0; dames 3e
kl. DVO 3-Dash 5 1-2; heren Ie kl.
Valto 2- Dash 2 1-2.
maandag 28 nov. te Zutphen: dames
2e kl. Dash 3- Hansa 4 2-1; heren 2e
kl. Dash 4- Valtoe 3 2-1; heren 2e kl.
Dash 5- Dash 3 2-1.
maandag 28 nov. te Harfsen:
jongens asp. Harfsen- Dash a 3-0.

Programma: zaterdag 3 dec. te
Keyenborg: meisjes asp. DVO- Dash
a.
te Vorden: meisjes asp. Das. c-Al-
men; dames 2e kl. Dash 4- Valto 2;
jongens asp. Dash a- S VS b; meisjes
jun. Dash- SVS a; jongens asp. Dash
b- ABS.

Waterpolo
Vorden won met 54 van Yssel-
meeuwen ^^

Na een spannende sp^ci hebben de
heren van Vorden zaterdagavond
een 5-4 zege op de Ysselmeeuwen
behaald. In de eerste periode kwam
Vorden op een 2 .̂ voorsprong,
dankzij doelpunte Jivan Arjan
Mengerink. Even lanVkerd het 2-1.

In de tweede periode scoorden beide
ploegen éénmaal, terwijl in de derde
periode niet werd gescoord. In de
laatste periode nam de Yssel-
meeuwen een 4-3 voorsprong, waar-
na Vorden via Arjan Mengerink (2x)
de overwinning naar zich toe trok.

Dammen
Gelijkspel Vordense dammers

Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV heeft de competitie-
wedstrijd tegen DCD uitDoetinchem
met 10-10 gelijk gespeeld.

Voetbal
Vorden-Reunie 1-1

Chris Hissink de rechterspits van
Vorden zal zich zondagmiddag na
afloop van de thuiswedstrijd tegen
Reunie uit Borculo ongetwijfeld de
meest teleurgestelde speler gevoeld
hebben.

In de tweede helft toen de thuisclub
overwegend het spel dikteerde zag
Hissink tweemaal achtereen een
kopbal juist naast gaan, terwijl hij
bovendien tweemaal de lat op zijn
weg vond. Jammer voor hem en
jammer voor Vorden, want de gas-
ten uit Borculo kwamen deze mid-
dag bijzonder goed weg. De wed-
strijd begon voor Reunie overigens
hoopvol, want in de vijfde minuut
werd het reeds 0-1 toen A. Pot van
de rand van het strafschopgebied
een schot losliet. De bal sprong juist
voor doelman ten Have op de grond
en onhoudbaar over hem heen.

Even later verzuimde Reunie de
voorsprong te vergroten toen de
Vordense achterhoede slordig weg-
werkte. Aan de andere kant waren
Bertus Nijenhuis en Geert Heersink
eveneens dicht bij en doelpunt ter-
wijl Andre te Veldhuis rakelings
over kopte.

De tweede helft stond geheel in het
teken van de onfortuinlijke akties
van Chris Hissink. De thuisclub
kreeg verschillende corners toegewe-
zen die allemaal gevaarlijk door
Andre te Veldhuis voor het doel
werden gebracht. Met kunst en
vliegwerk voorkwam de Reunieach-
terhoede doelpunten.

In deze fase van de strijd moest de
Vordense achterhoede goed oppas-
sen voor de toch wel gevaarlijke
counters van Reunie. Een kwartier
voor tijd maakte één der Reunie
spelers binnen de beruchte lijnen
hands. De door de zwak leidende
arbiter toegekende penalty werd
door het gehele Reunie-elftal aange-
vochten. Toen het geharrewar rond
de penaltystip verstomd was, bracht
Heersink de balans in evenwicht 1-1.

Programma Sv. Ratti afd. zaterdag
3-12-1977

Sv. Ratti- F.C. Overstege 1; Sv. Ratti
2- sp. Eefde 3; Sv. Ratti 3 vrij; Sv.
Ratti 4- F.C. Overstege 3.

afd. Jeugd

Warnsveldse Boys Al- Sv. Ratti Al;
Dierense Boys BI- Sv. Ratti BI; Sv.
Ratti Cl- Sosii Cl

Programma Sv. Ratti afd. zondag
4-12-1977

Sv. Ratti l- Oeken 1; Sv. Ratti 2-
SCS 3; Sv. Ratti 3- Sosii 5.

afd. dames

de Hoven- Sv. Ratti
Uitslagen van zondag 27-11-77
Vorden-Reunie 1-1; rest afgelast

Programma voor zondag 4-12-77
Colmschate-Vorden; Vorden 2-Sil-
volde 3; Longa 5-Vorden 3; Vorden
4-Longa 6; K.S.H. 2-Vorden 5;
S.V.B.V. 2-Vorden 6; Vorden 7-
Warnsv. Boys 6; Erica 7-Vorden 8.

Programma voor zaterdag 3-12-77
Vorden Al-Eerb. B. Al; Grol Bl-
Vorden BI; Sp. Ee-fr-j B2-Vorden
B2; Zutphen Cl-Vorden Cl; Vorden
C2-Dier. B. C2; Vorden C3-Wilh.
SSS C2.

Ongeval
Ten gevolge van een bevroren ruit is
gisteren een verkeersongeluk ge-
beurd op de splitsing van de Baakse-
weg ('t Hoge) en de Storm van 's
Gravezandeweg in Vorden.
Een auto bestuurd door M.H.I. uit
Vorden, wilde vanaf het Hoge links-
af slaan. Hij schepte daarbij een
tegemoetkomende bromfietser mej.
W. W. uit Laren Gld. e autobestuur-
der verklaarde haar niet te hebben
gezien, daar zijn voorruit bevroren
was geweest. Mej. W. liep lichte ver-
wondingen op en werd door een arts
ter plaatse verbonden.

ree gedood

Op de Zuuivelweg in de Wiersse te
Vorden is gisteren een dode ree
gevonden. Het dier zas kennelijk
kort tevoren door een auto aangere-
den en aan de opgelopen verwondin-
gen overleden. De ree is door de
politie naar een poelier gebracht.

Geboren: Jeroen van der Logt.

Ondertrouwd: H.J. Hissink en W.J.
Beltman.

Gehuwd: P.C. van Savoijen en A.J.
Oskamp; W.H.J. Harms en H.J.A.
Korten; J. Th. H.G. Niesink en
M.M.J. koers.

Overleden: J.H.G. Swart-Postel oud
88 jaar; J.H. Nijhof-Nyenhuis oud 71
jaar.

schoonmoeders
jaloers?

Volgens óns niet altijd.
MaaYalsüwa.s.

schoonmoeder straks uw
trouwkaart uit onze

Kennemer
Kaart en Kol lek t ie

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

schoonvader.
Töcjh Rebben 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'

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Soms, aTc wat ronddwale deur de umgeving van de parel van d'n
Achterhoek, en dat is dan de ene keer Delden en un andere keer de
Mossel of 't Galgengoor, schut ow un name of kearl te binnen wao'j
een of andere herinnering an heb uut lang vevlaogen tiejen. Zo
kwam ik vanmiddag, tooTc zoo langs 't Langkamp kwame, op
Knienen Jan. Vrogger, en da's al un helen tied eleen, was Knienen
Jan daor boernknech. Hee kwam an zien name deur de streuperi'je,
waor nee un groot stuk van zien weümcge vri'je tied en vake nk ïan
zien nachröste an qpafferen. Streupen is jao iiaos altied nachwerk
Of i'j noe un fesante uut un denne wilt schieten petriezen sleppen
met un net of lichbakken op hazen en kniens, 't bunt allemaol
dinge die't daglich neet goed kont vedragen.

Knienen Jan en zien breur Bennad stonnen bi'j de veldwachters wel
bekend as streupers, maor richtig in 't nekvel hadd'n zee eur nog
nooit können kriegen. Zee lopen as hazen en umdat zee eur nog
elke rikkespos en elk stuk punddraod in Delden en Hackfon
wizzen te staon, wazzen ze neet gemakkei u k te griepen. Deurdat de
boern nogal us schaa deur 't wild leen, hadd'n 4e heide streuners
die op eur hand en kregen nogal us tips deur at^^seldwaphter of 'n
oppasser op de loer lei. Mreupen nad toen ok nog neet de slechte
name die ut noe hef. D'r waarn jao ok kniens en hazen zat.

's Nachs un paar uur lichbakken brach al gauw zo'n vieftien tot
twintug hazen op en dan hoeven i'j nog helemaols neet wiet in 't
ronde. Reeën wazzen d'r natuurluk ok wel en zowaar heb zee op un
keer un wild varken ezeen. Hoe 't nraötien in de weaM kwam wis
eigenlijk gin mense maor wat hadd'n 't varken bi'j^ F&tomink
ezeen en n ander veur 't Venhorstink in 't bos.

Knienen Jan had t'r ok van eheurd en de ogen deksels goed los. At e
effen tied oaver hadde leepe nog wel us wat rond urn te zeen of t'r
un spoor van 't varken te vinnen was. Op un vri'jdagmargen, zo
tegen half vief, zag e net too hee buuten kwam, iets zwats beweagen
in de maïs naöst de schuure van 't Lankamp. Dat kon neet anders
of ut mos 't wilde varken wean. Hee vloag nap binnen, halen zien
geweer van 'n haok en too d'r op af. Heel veurzichtug prebeern e d'r
wat kotterbi'j te kommen. Meer kroepend dan lopend lukken um
dat aardug. Hee richten op de plaatse waor de mais bewoag maor
schieten dörven e toch nog neet. Hee kon d'r neet goed uutkommen
waor de kop of de konte van 't varken was. En hee wol um in één
keer mosdood schieten, dan was zien dag teminste goed.

Wat zol de buurte opkieken at ze heurn dat hee 't wilde varken had
eschott'n. Maor hee zol noe nog maor uutkieken, hee had um nog
neet te pakk'n. Hee richten en loern in de mais tot e d'r tureluurs
van wodd'n. Un koe achter urji begon te blearn. Hee draai'n zich
umme en kek de koe an of e zeggen wol "Hol ow stille".

Too hee 't geweer weer nap de mais richten, kek e de olde
Dine-meuje van 't Lankamp in 't gezichte. Zee had de slaop, zoas
gewoonluk, yrog uut ehad en was in de mais an 't roet wien egaon.
^?k> Jan, ha'j 't Tiier altied zo slech ehad dat ik t'r noe an motte?"
vroog Dine-meuje.

Van schrik leet Jan 't geweer uut de hande vall'n. "Ik dachte dat t'r
un wild varken in de mais zat", stameln e heel uut de tied. 'Tj mot
's aovunds eerder nao bedde gaon", was Diene-meuje eur bescheid,
"slaopköppe he'w al genog bi'j ons in d'n Achterhoek".

H. Leestman.



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

Lessen In nieuwe Flat 128
en In volautomatische DAF

Instrukteur:
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

barendsen
ZUTPHENSEWEG15- TEL. 05752-1261

VOO
ver

bedrijfsauto
\uur per dag

we l keo |i geschenkenaktie
voor de hobbyist...
tel uit uw winst met tientjes tegelijk!

169.50
beste werkbank met toebehoren
Zeer praktisch en stabiel, met 2,5 cm dik beuken-

houten werkblad
(afm. 120 x 45 cm), inclusief

houten bankklem 229.-
Welkoop aktieprijs

laereedschapsvak
voor bevestiging aan de achterzijde HQ

van de werkbank-2a-&0" •%/••

2.gereedschapswand (gaatjesboard)
kompleet met bevestigingsmateriaal en

gereedschaps- ̂  C.
haken^TS-O.O

3. set klemhaken (2 stuks)
voor het vastzetten van het «4 £*

te bewerken materiaal-40-^5- IOa

snmm 6.steeksleutels voor
'n aanstekelijk prijsje

zesdelige Rahsol steeksleutel-
set (6 t/m 17 mm), chroom-

vanadiumstaal in verchroomde
uitvoering.

Normale prijs4fr1fl'
Welkoop .J-j QC
aktieprijs | |.</O

7. TL-armatuur
TL-armatuur geheel compleet
met 40 Watt TL-buis en Kema-
keur voorschakelapparatuur.

Normale prijs-24rS5'
Welkoop
aktieprijs 18.50

4.extra bankklem , voor
zijkantbevestiging A&-25-43.50

5.scherp geprijsde schuurstalen
Sandvik kunststof schuurstalen met

aan de onderzijde een metalen
schuurblad. Keuze uit 4 uitvoeringen.

Normale prijs per stuk45r75~
Welkoop +f\ |̂T
aktieprijs 1̂ . l O

S.Amaryllis...
mooi goedkoop

exotische bloemenpracht uit
een geselecteerde Amaryllis-

bol, kompleet met pot en pot-
grond, in fraaie geschenk-

verpakking.
Feestelijk cadeautje?!

Welkoop Q C/\
aktieprijs O>Ow

8

AL OMVANGEN?
HAAL DEZE DANEVMBJJ UW

Automohk'lbcürijl
Cir iHMH'vcUI.
l )c Stoven l , /ntplu-n
ïi-l: 05750-20344
l l i l l l / .rXU'H 27, l . O c i H M l

'M: 05730-422<)

vestiging lochem vanaf 1-12 '77

voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap

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

Attentie... alle aktieprijzen geldfcn tot en met 10 december a.s.

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten HJsten, In alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor minsten 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 schilderden
Snelle levering.

Üferama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

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

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

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 . . .

bodecra

wrat
Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

Te koop
WINTERFRUIT
a l gulden per kilo

te koop
aardappelen

iedere zaterdag van 9-13
uur bij
B. J. weanink
Regelinkstraat 13,
Hengelo.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2% uur.

f 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden _

U maakt de foto, wij de
bijpassende lijst in hout of '
metaal.

Litorama,
Dorpsstraat 8,
Vorden.
tal. 05752-287R.

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. tel.
,05752-2675.
Steeds te koop gevraagd
Schilderijen

STAALSTRAIJEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l
Vorden, tel. 05752-1309

NEDAP
Toeleverings-
industrie

Produktontwikkeling en fabricage van electro-technische, fijnmechanische én electronische apparatuur

Wij zoeken ter versterking van de bezetting van onze
afdeling Montage in Hengelo (Gld.)

Full-time vrouwelijke krachten
Wilt u meer informatie, bel ons dan even onder no. 05440-2163
's avonds 05440-2285

N. V. IMederlandsche Apparatenfabriek
NEDAP Groenlo
Postbus 6. Oude Winterswijkseweg 7.

Zoekt u een exclusief rustiek
meubel in het beter genre?
_Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat U

zich door ons vakkundig personeel eens adviseren. Onze collectie bestaat uit:

Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.
Groenlose kasten
Rundlederen bankstellen

En ook kan aan speciale wensen
in onze fabriek worden voldaan.
Tijdelijk 18% korting
op de meeste meubelen.

BIJENHOF's FIJNHOUT

BEWERKING
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00-16.00 uur



H

APWENTINK

geven mede namens hun ouders kennis
van hun voorgenomen huwelijk.
De voltrekking hiervan zal plaatsvinden
op vrijdag 9 december a.s. om 14.00 uur
in het gemeentehuis te Ruurlo.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in
café-restaurant „De Luifel", dorpsstraat 11 te Ruur-
lo.

Toekomstig adres: Geurkenweg 2 te Vorden.

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Oafé-Reataurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

Doe het zelvers opgelet.

Geef een persoonlijk ca-
deau. Maak zelf uw lijst. Bij
ons kunt u terecht voor:

*8taaflijsten per meter
*passe-partout karton
glas, gewoon of ontspiegeld

alleen bij Litorama, Dorps-
straat 8, Vorden.
tel. 05752-2675.

Stomerij voor Ruurlo e.o.
GOOD CLEAN

CHEM. REINIGEN
Agentschap:
Aalderink
't Rikkelder 2, tel. 05735-
1277
Wij brengen een unieke
eendagservice. Indien ha-
len en brengen thuis moge-
lijk even bellen.

Het is ongelooflijk,
ovalen spiegel in lijst zeer
exclusief voor de cadeau-
prijs van f34,-

Litorama,
Dorpsstraat 8,
Vorden.
tel. 05752-2675

Te koop: 4 beste
Biggcnboek zeugjes

en een toom biggen voor de
mesten j.
G. B. Lebbink, Eikenlaan 27,
Vorden. Tel 05752-6739

Voor reprodukties van oude
meesters naar

Litorama, Dorpsstraat 8,
Vorden.
Tel. 05752-2675.

Tot 5 december a.s.
10% korting.

Dansen
4 december

TAKE IT EASY

't was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

t IN
bod

gewoon als extra service Vorden

TIPS VOOR
5 DECEMBER

Denk ook eens aan de ouderen bij u
in de buurt. Weet u een alleenstaande
bejaarde te wonen? Bedenk daar dan
eens iets aardigs voor.

Betrek vooral alle zieken in het
feest. Zo'n gezellige dag zal bijdragen
tot hun genezing.

Gaat u een pakje per post verzen-
den, zorg dan voor een stevige ver-
pakking met een adres op, maar ook
In het pakje. Bezorg het niet te laat op
het postkantoor want de P.T.T. heeft
het druk.

Hoe duur en hoe groot het cadeau
van de Sint ook mag zijn. Nooit verge-
ten er iets persoonlijks van te maken,
door b.v. op een speciale manier in te
pakken.

IOYOTA TOYOTA >YOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:

TOYOTA Crown 2000 1977
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1975-1976
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUNCherry lOOa de Luxe 1976
CITROEN 2CV6 1976
VOLKSWAGEN Passat 1974
citroen 2CV4 1973
SIMCA 1100 Spec. 4-deurs 2 stuks 1975
SIMCA1100 1972
FIAT 127 1973
PEUGEOT 304 S 1973

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

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

TOYOTATOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOT

Mantels voor (ronde)prijzen

1 "̂* "̂

Modieuze wintermantels
tot maat 52 n u

125,- 150,- 200,- 250,-

Coatjes
70,-100,-125,-

Bont- en suède jasjes
195,-en 149,-

Met de Winter voor de deur
Speciale aanbiedingen
in kindermanteltjes jackets- en coatjes
Manteltjes diverse kleuren nu 20% KORTING
Jackets en coats 10-25% KORTING
Pantalons voor meisjes en jongens nu . % PRIJZEN
Koopjes in blouses - pullovers en vesten

RUURLO
Donderdag en vrijdag koopavond, a.s. maandag 5 december tot 4 uur geopend

Alt* soorten
bouwmaterialen fin

steen, kunststof etc.
Grote kollektte

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels enl
plavuizen: duizenden!

mogelijkheden
Openhaarden,

hout/gas/
elefcuitüi

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak |

•n i enten»
Tutnartfkelen:
bloembakken.
banken, vtjuetsv

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters. |
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekking*
materialen: pannen,
platen, rubbenroid.
Badkamerinrich-

tingen.
FQn keramiek
ZMT origineel,
handgemaakt.

Voor originele Sinterklaas geschenken
kunt u ook bij Hotelag terecht

Denk maar aan:
wandborden (keramisch)
Beroepen-tegels
Openhaard accessoires

zoals
haardsteden
blaasbalg
aanmaakblokjes
vonkenscherm

Beslist de moeite waard eerst een
bezoek aan onze showroom te brengen

Geopend: daglijks tot 17.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur, zater-
dags van 9.00 uur tot 16.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

A.S. MOEDERS
In de zevende maand moet u alles voor de komst
van uw baby in onje hebben. Een waslijst met
artikelen heeft u in huis; nu alleen nog een keus
bepalen, waar u alles gaat kopen. Wij willen u
daar graag bij helpen. Wat u bij ons kunt ver-
wachten:

1. een totaal assortiment BABY-MEUBELEN
EN TOEBEHOREN

2. een grote kollektie KINDERWAGENS
3. SCHERPE PRIJZEN

want we werken zonder personeel, doch met
100% service en deskundig advies.

4. Reserveren ZONDER RISICO; d.w.z. in be-
paalde gevallen nemen wij alles terug.

5. GRATIS BEZORGEN van de uitzet in heel
Nederland.

6. Alles uit voorraad leverbaar!
Komt u eens kijken bij:

Landeweerd - Zutphen
Laarstraat l - volop parkeerruimte - 100 meter
van de Miro - Tel. (05750) l 43 94.

Sint Nicolaas
zoekt zijn voordeel
Elektrische dekens met 10% KORTING
Brabantia broodtrommels en pedaalemmers

ƒ 10,00 onder de prijs
Volop sleden en nog voordelig ook. enz. enz.
ledere koper boven de ƒ 15,00 mag grabbelen in
de grabbelton voor groot en klein.

Tot ziens in onze winkel
Wij zijn deelnemer Sint Nicolaasaktie.

Profiteer nu nog van onze Gero en Sola-aanbie-
dingen bij ieder ontbijtservies
een glasservies KADO

Fa. D. JANSEN en Zn.
Bleekstraat l, Hengelo (Gld) Tel. 05753-1360

Adverteren
doet verkopen

Gevraagd:

een metselaar
afwisselend werk

BOUWBEDRIJF

RONDEEL
Ruurloseweg 42, Vorden. Telefoon 1479.

RUURLO
donderdag en vrijdag koopavonden

DISCOUNT CENTRUM - Ruurlo
O, kom er eens kijken en de prijzen vergelijken.

Bovendien l U /O korting op bijna alle artikelen
| VOORDEEL IN GELD VOOR IEDEREEN!! |
U weet dus waar u naar toe moet voor uw meubelen, tapijt etc.

DORPSSTRAAT 29 - TEL. 05735-1361



roomboteramandelletter
altijd zeer gewaardeerd

Bestel tijdig - telefoon 1877

't Winkeltje
A. G. Schurink - Burg. Galleestraat 22, Vorden

't is Koerselman,
waar Sint slagen kan!

Grote sortering luxe en huishoudelijke
cadeauartikelen

Byouterie, portemonnaies enz.

Kunstnijverheidsartikelen o.a.
een mooie sortering mandwerk

Extra voordelige
aanbiedingen
Calif ornische walnoten
500 gram

Harde spruiten
1 kilo

Goudreinetten
2 kilo

Maandag tot en met woensdag
Zuurkool
500 gram

275
129
298

45
Extra grote sortering

noten en zuidvruchten

Sint Nicolaas
houdt ook van bloemen
Speciale aanbiedingen

Amaryllis
bol in-doos ..

Hyacinten
Bakje met 3 stuks voor

Orchidee
in geschenkverpakking

395
495
495

U vindt bij ons
een uitgelezen kollektie rietwerk

Nu ook
Hydrocultuurplanten uit voorraad
leverbaar

onze specialiteit:
modem bruids werk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

OoA voor betrr slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Te koop:

open haardhout
eiken, beuken of berken onder landgoed Hack-
fort.
D. J. Walgemoed, Hengelo {£ld.) tel. 05753-
1421.

Aan alle contribuanten van het
Nederlands Bijbelgenootschap
Mag ik even uw aandacht vragfWvoor het volgende:
natuurlijk gaat het over geld. Binnenkort ontvangt u de
bekende acceptgirokaart van het N.B.G. met daarop een al
ingevuld bedrag. Dit is het destijds door u toegezegde be-
drag: de contributie over 1978. Fijn dat u ook dit jaar weer
het werk van het N.B.G. wilt steunen. Gooit u dus deze
kaart niet weg, maar stort u als het kan zo spoedig mogelijk
het ingevulde bedrag. Dat is voor beide partijen het
prettigst. Als uw salaris aan het eind van de maand niet
komt, loopt het huishouden in de soep. Zo is dat ook bij het
Nederlands Bijbelgenootschap! Het rekent op u. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

Voor de a. s.
gezellige dagen feestelijke

japonnen en rokken
tegen plezierige prijzen met

Sint Nicolaasbonnen bij

Confectiebedrijf

DE GROTE MATENSPECIALIST
Zutphenseweg 29 - VORDEN
Tel. 1971

Sint Nicolaas koopt zijn cadeau's
zoals:
Boeken, Dozen Postpapier,
Vulpennen, Tafelspelen enz.

in de speciaalzaak

Fa. Hietbrink
Telefoon 1253

EN TOCH . . is

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vordrn - TH»

Prachtige kinder-
trainingspakken

in frisse kleuren
maat116t/m 164.42.95

KLUVERS Sport Totaal
Vorden, Zutphenseweg41. Tel 1318

Jonge Genever
^^P ^ —CDt

Slijterij-Wijnhandel Smit Vorden
Alc.35% Inhlliter

Naast onze bekende Citroen Brandewijn
hebben wij thans een

echte gestookte
jonge genever in ons assortiment opgenomen,

de kwaliteit van deze genever is uitmuntend
en bijzonder zacht

Proost.

SLIJTER? SMIT

VORDENSE
WINKELIERS*
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON-EN FEESTDAGEN
1977

Sint Nicolaas

woensdag 30 november t/m 9 uur
donderdag l december t/m 9 uur
vrijdag 2 december t/m 9 uur
zaterdag 3 december t/m 4 uur
maandag 5 december t/m 4 uur

Sint en Piet
Vinden volop keuze in

koffers attaché - documentmappen
clippers - weekendtassen - school-
tassen - rijbewijs etuis - portefuilles
en portemonnais ^

* luxe damestassen
* sportieve schoudertassen
* tuiglederen damestassen

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Telefoon 1421

Dorpsstraat 6, Vorden, Telef. 1563

biedt Sint Nicolaas grote keuie in:

rookartikelen
aanstekers
pijpen
tijdschriften
pocketboeken
stripverhalen

Weet Sint Nico/aas
niet wat hij moet

geven, wij helpen
hem graag

Zie onze grote kollektie cadeau's

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

1001 kado-ideeën
,4%-\
JftisssX voor handige huishoudelijke artikelen,
"̂ . A v*'Ni *_ _ *_ *_ II _ j.. ._• L* l f_

barendsen

hobby-spullen en tuinartike/en
vindt u bij

Huishoudelijke artikelen • gereedschap - Ijzerwaren
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261
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Huishoudprodukten
Binnenkort hebben wij in onze produktie-
afdeling plaats voor een

technisch assistent
voor ondermeer het bedienen van onze plas-
tic-machines alsmede voor montage werk-
zaamheden.
Leeftijd 21-30 jaar.

Ook hebben wij begin 1978 plaats voor

een chauffeur
voor onze landelijke besteldienst.
Vrachtwagen-rijbewijs vereist,
leeftijd 23-30 jaar.

Sollicitaties worden ingewacht bij onze afdeling personeels-
zaken, Nedacweg 4, Vorden. Tel. 05752-1773.

MARINA 21,95
meer stijl
meer charme
meer sfeer

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Maandag 5 dec. de gehele dag
GEOPEND

DOE MEE MET DE

+
+
+
+

RODE KRUIS
PUZZELSPELEN

ACTIE!
Vele duizenden kostbare prijzen t

1500.000;

SINT EN DE ZIEKEN
EERLIJK ZULLEN WE ALLES DELEN

VOLOP SUIKERGOED EN MARSEPEIN, echte of nagemaakte boter-
letters, geruite sjaals, gestreepte sjaals, flesjes parfum, elektrische trei-
nen en ander speelgoed voor kleine en grote mensen.

Vol verwachting klopt ons hart, ja. Want behalve de koek en alle
mooie cadeautjes die kinderlijke hebzucht zich kan wensen, is er ook
nog altijd de mogelijkheid van de gard, van het zakje met wat zout en de
zak waarin we misschien meemoeten naar Madrid. Ook wie volwassen
is, kan dikwijls nog een vleugje angst meevoelen voor het slechte gewe-
ten dat hem op 5 •i~ "
gelde. Maar ve
bracht de sintei
maar het geldt;

kan en doe dat met tact. Als ze mis-
schien mopperig zeggen- dat ze er
niets mee te maken willen hebben,
overrompel hen dan niet, maar pro-
beer hen zonder geforceerdheid tot
enig meeleven te brengen. Dat is be-
langrijker dan de vraag wat ze moeten
"krijgen", want er is kans op dat het
hun ziekteproces gunstig beïnvloedt.

En werkelijk, wat we hun zullen ge-
ven, blijkt altijd wel vanzelf als we het
goed met hen menen. Daar zijn niet
alleen dezakdoeken, waarvan ze er al-
tijd best wat extra kunnen gebruiken
of de stukjes zeep, daar is ook een

Zieke oud*
ook op p/7,

DEZIEKI

HOE STA/
len die mee i
de kinderhei
zier van ver?
ken, aan de
lopen als je
hebt gezet, i
me gekruid»
het zien va
dantjes mac
deautjes, ac
hebben toef
bij horen. L
merkt langs
der ik er van

Maar dat
huisgenote:
toch duidel
bij hoort, \c
en kleine g<
ook van Sin
tot zijn bete
hem moch
hem troostf

VERGEE

IK VERG
een stel kir
wijls aan f
een mand
maakten v

24 kruiswoordspelen'
24 rebusspelen
24 woordenspelen

Vele duizenden kostbare prijzen t.w.v. ca

FANTASTISCHE
DROOM-EN l
VERRASSINGSPRMZENI

•l

+

+

+

• DE PUZZELSPELEN VAN HET RODE KRUIS ZIJN GOUD
WAARD! * 10 KANSEN PER INGEZONDEN OPLOSSING.

DE OPBRENGST IS BESTEMD VOOR 9 BELANGRIJKE
RODE KRUIS-TAKEN!

Gaarne zenden wij ook u het
RODE KRUIS PUZZELSPELEN MAGAZINE gratis toe!

Wij maken het u gemakkelijk om het Puzzelspelen
Magazine gratis aan te vragen:
• Plak onderstaande coupon op een briefkaart (40 cent

postzegel) en stuur de briefkaart naar:
Nederlandse Rode Kruis
Postbus 30427
2500 G K 's-Gravenhage

• of met één telefoontje kunt u het Puzzelspelen
Magazine aanvragen, bel even: (ook buiten kantooruren)
079-310548 (Zoetermeer), indien bezet 070 - 987402 of^
070 - 68 84 50 (den Haag)

STUUR MIJ GRATIS HET
•RODE KRUIS PUZZELSPELEN MAGAZINE'

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

NAAM mej./mevr./heer

ADRES

WOONPLAATS

H Postgiro/Gemeentegiro/
t^m Bankrek.nr.

(opgave is voor de toezending van belang)

Een goede manier om de kamera te gebruiken is: er een fotoverhaal
mee maken. Dat kun je doen op allerlei manieren en van vele
onderwerpen. Vrienden van ons hebben het bijvoorbeeld vorig jaar
gedaan van het Sint Nicolaasfeestje thuis. Ze hadden de Sint
persoonlijk uitgenodigd en maakten van zijn bezoek een reportage.
Helaas kan ik van dat fotoverhaal maar drie plaatjes afbeelden. Ik
leende die foto's uit een album, waarin de hele serie in de goede
volgorde was ingeplakt. 't Is ook leuk om bij zo'n serie hier en daar
onderschriften te zetten. Om dat verhaal in plaatjes te kunnen
vertellen, moet je natuurlijk wel proberen alle hoogtepunten in
foto's te vangen. En dat is niet zo moeilijk.

Een paar tips voor wie met de kamera een pakjes-
avond wil vastleggen. De eerste is: hou tijdens zo'n
feestje de kamera steeds bij de hand. En haal
vooral tijdig voldoende flitslampjes in huis of
kontroleer de elektronenflitser, als u die hebt. En
voor wie een filmkamera bezit: het meest komple-
te beeldverhaal van een Sinterklaasviering kun je
maken in de vorm van een filmverslag, waarin alle
kleur en beweging en zelfs de geluiden worden
weergegeven. Om het nog vaak te kunnen beleven.

Zo'n avond begint natuurlijk met de plechtige
binnenkomst van de Sint (foto 1). Daarna volgt de
begroeting van volwassenen en kinderen. Het
zingen, 't Strooien van de pepernoten. Vooral het
vermanend woord van de goede man moet
vereeuwigd worden (foto 2). En de kapriolen van-
Piet. Het uitdelen van de pakjes en het uitpakken
(foto 3)... het hoort er allemaal bij. Tot het vertrek
van de Sint.... de afsluiting van een verhaal, dat
nog zal worden bekeken als het kind op de foto
volwassen zal zijn.



Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te Vorden

Aanmelding van leerlingen voor de
Kleuterscholen: „De Springplank"

Schoolstraat 16, Tel 05752-2389

opgaven allen voor de nieuwe cursus aug. 78

„DeTimpe"
Het Wiemelink 40. Tel. 05752-1904

Basisschool: „Hat Hoge"
Willen de ouders die nog geen kaart voor hun kind
hebben ingevuld, zich in verbinding stellen met het
hoofd der school A. J. Zeevalkink
tel. school 05752-2036 - huis 1317

Het bestuur

Wij zijn gestopt met de uitgifte van

Hoefijzerzegels
Tot l januari kunt u de volle zegel-
kaarten inleveren.

Brood- en banketbakkerij

Van Asselt
Zutphenseweg 18.

B loemen- en groentespeciaalzaak

Dijkerman
Zutphenseweg 5.

Adverteren doet verkopen

HELLEN 59,95
styled by Rohde.
Lekker warm
gevoerd.

EVA 39,95
styled by Rohde.
Op hakje
en hoogwaardig
in kwaliteit.

Wullink
Vooraan in schoenmode

Maandag 5 december dB gehele ÖGQ

Chocoladelettervlekken kunt u ver-
wijderen met zeepspiritus of een
boraxoplossing. Het vet van de melk
verdwijnt met een beetje tetra.

Voor dieetpatiënten is bij de goede
chocolaterieën en delicatessenzaken
(zeker in de buurt van een ziekenhuis)
chocolade, biscuit, drop, appelmoes,
vruchten in blik, limonade en jam
zonder suiker en leverpastei en bis-
cuit zonder zout verkrijgbaar.

Confectiebedrijf Heeft ook mooie

mantels

AMMERS en

capesZutphenseweg

nog volop kans
opjeen prijs in de

aardebonnenaktie
_.* *?Ziï\

daarom
' ̂ ^m

Koop
in Vorden

Vordense Winkeliersvereniging

Velen
zien uw etalage

Ruim tweeduizend
gezinnen

zien uw advertentie

Adverteer daarom in
het weekblad Contact
want adverteren
doet verkopen!

MITSUBISHI
AUDIO SYSTEMS

2 jaar volledige
fabrieksgarantie

Exclusief dealerschap voor
Zutphen en omstreken

HiFi apparatuur
voor een
BETAALBARE
PRIJS

Speciale Sint Nicolaasaanbieding

Dual-Stereo-compact-set
l automatische platenspeler

D radio met alte golf bereiken ƒ RQQ
D 2 luidsprekerboxen • *JwïJ

Vooraan in service - vooraan in techniek

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen. Tel. 05750-13813
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