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Huishoudschool V orden nam
afscheid van Conciërge Wissels

Tijdens een druk bezochte receptie hebben oud leerlingen en onderwijzend personeel donderdagmiddag afscheid genomen van
conciërge J. Wissels. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nam hij na 26 dienstjaren afscheid. Dondei Jag-
avond werd één en ander in een goed bezette zaal van het dorpscentrum te Vorden nogeens dunnetjes overgedaan, zij het dat
nu "te leerlingen /elf afscheid nanv;n. Dit gebeurde via een bont programma. Met schetsjes, dansjes £n £aiig werd het ï v > -d ....
de heer Wissels zowel op school als thuis uitgebeeld. De leerlingen deden dit op enthousiaste wijze en slaagden erin de aanwe-
zigen uitstekend te vermaken. Hieraan voorafgaande werd allereerst het woord gevoerd door de heer A. Schouten in zijn
funktie van voorzitter van de commissie van beheer. De heer Schouten stak de loftrompet over de heer Wissels, die altijd in
hart en nieren en met veel plezier zijn werk heeft gedaan.

Hierna sprak de direktrice van de school te weten mej. L.A. Nijhoff. Zij sprak namens het voltallige personeel van de school
en mede namens de leerlingen. Ook zij bracht de scheidende conciërge dank voor alles wat hij voor de school heeft gedaan.
"Het zal vreemd zijn dat U er niet meer bent in de toekomst. Ik hoop dat U erin slaagt Uw leven opnieuw in te richten", aldus
mej. Nijhoff. Als blijk van waardering werd hem een "halve" kleurentelevisie aangeboden.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.(M) uur.

Aan de orde komen deze week de vol-
gende punten.
1. Verleende kollektevergunningen.
2. Vergadering Gewestraad d.d. 17 de-

cember 1980.
3. Vergadering raadskommissies.
4. Publikaties ingevolge de wet AROB.

Verleende kollekte-
vergunningen
Burgemeester en Wethouders hebben
voor de periode van 8 tot en met 13 de-
cember 1980 een kollektevergunning af-
gegeven ten behoeve van de Raad van
Kerken voor het kollekteren voor be-
jaarden.

Vergadering Gewestraad
d.d. 17 december 1980
Burgemeester en Wethouders maken be-
kend dat ter gemeentesekretarie, afde-
ling I stukken ter visie liggen die betrek-
king hebben op de d.d. 17 december te
houden vergadering van de Gewestraad.

Deze vergadering zal worden gehouden
in de kantine van het Gemeentelijk
Energie- en Waterleidingbedrijf
(G.E.W.B.), Zutphenseweg 51006 te
Deventer, aanvang 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de vol-
gende punten:
I. Gewest Midden-IJssel
Begroting voor het dienstjaar 1981;
Woningbouwprogrammering.

II. Regionale Brandweersamenwerking
Begroting voor het dienstjaar 1981.

III. Distriktsgezondheidsdienst
Voorlopige vaststelling van de rekening
voor het dienstjaar 1979 en de balans
per 31 december 1979;
Jaarverslag 1978 en 1979 van de afdelin-
gen Jeugdgezondheidszorg en Logope-
die.

Vergaderingen
raadskommissies
Kommissie voor financiën c.a., op dins-
dag 9 december 1980 in het koetshuis,
bureau gemeentewerken. Aanvang 19.00
uur.
Aan de orde komt onder meer:
— Aangaan van een overeenkomst met

de woningbouwvereniging "Thuis
Best" voor een tweetal geldleningen
ten behoeve van het isoleren van 77
woningwetwoningen.

- Verdaging beslissing beroepschrift
van E.A.S. von Mengden, alhier, te-
gen de weigering van een bouwver-
gunning.

— Subsidie Stichting Dorpscentrum
voor het jaar 1981.

Kommissie voor sport c.a., te houden
op dinsdag 9 december 1980 om 20.00
uur in de boerderij nabij het kasteel
Vorden.
Aan de orde komt onder meer:
- Deelname vertegenwoordigers raads-

kommissieleden in de te vormen
in de te vormen werkgroep welzijns-
planning.

— Afwijzing extra subsidie Stichting
Vormingswerk Jonge Volwassenen
te Doetinchem.

— Subsidie jongeren adviescentrum te
Zutphen voor het jaar 1981.

- Vaststelling gemeentelijke biblio-
theekplan 1983/1985.

— Goedkeuring jaarrekening 1979, be-
groting 1981 en bestuurswijziging
Stichting Openbare Bibliotheek en
-Leeszaal Vorden.

- Subsidie Stichting Dorpscentrum
voor 1981.

Voor de openbare kommissievergade-
ringen gelden de volgende regels:
1. Het publiek kan zich tot 10 minuten,
onmiddellijk voorafgaande aan de ope-
ning van de vergadering, bij de voorzit-

ter of de sekretaris van de kommissie
opgeven als spreker, onder opgave van
het agendapunt waarover men wil spre-
ken. De gelegenheid te spreken wordt
geboden voordat de behandeling van de
eigenlijke agenda begint.
2. De voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering nodig is, be-
perking van de spreektijd opleggen.
Wij maken u er overigens op attent dat
voor eenieder de stukken ter visie liggen
in zowel het gemeentehuis als in de
openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kón-
takt opnemen met afdeling I ter sekreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer M. Arfman, Wilden-

borchseweg 21, Vorden, voor het
bouwen van een 2e bedrijfswoning al-
daar.

2. Aan de heer A.R. J. Zents, Ruurlose-
weg 107, voor het bouwen van een 2e
bedrijfswoning aldaar.

3. Aan de heer H. J. van de Meene, Bur-
gemeester Galleestraat 46 te Vorden
voor het gedeeltelijk verbouwen en
uitbreiden van een woning aldaar.

4. Aan de heer W.G. van Til, Hoetink-
hof 63 te Vorden, voor het plaatsen
van een dakkapel aldaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Verschijning Contact
komende feestdagen
Op veler verzoek maken wij nu reeds de verschijning
data bekend van Contact.
Het kerst- en nieuwjaarnummer zal verschijnen op 18
december.
Copy hiervoor binnen:

EDITIE HENGELO 10 DECEMBER VOOR 12 UUR
EDITIE RUURLO 15 DECEMBER VOOR 12 UUR
EDITIE VORDEN 16 DECEMBER VOOR 12 UUR

Het liefst zouden wij de copy voor advertenties en het
nieuws zo spoedig mogelijk ontvangen doch uiterlijk
boven genoemde data's.

In januari starten wij weer in de eerste volle week met
de edities Vorden en Ruurlo.
DUS WOENSDAG 7 JANUARI

Copy hiervoor uiterlijk binnen:
EDITIE RUURLO MAANDAG 5 JANUARI
EDITIE VORDEN DINSDAG 6 JANUARI

EDITIE HENGELO COPY BINNEN 7 JANUARI,
DIT NUMMER VERSCHIJNT 13 JANUARI

Wij hopen dat U zult begrijpen dat ook wij met de
moeilijkheid zitten dat de feest-data's in het midden
van de weken vallen en dan is het niet mogelijk om
Contact te laten verschijnen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank
L.G. Weevers

Jeugddienst in de dorpskerk
In de oude Vordense dorpskerk wordt
a.s. zondagmorgen 7 december, de
tweede Adventszondag, een Jeugddienst
gehouden. Deze dienst werd mee voor-
bereid door leden van de Hervormde
Jeugddienst commissie.
Ds. B. Nijendijk (Bochum, Duitsland)
hoopt deze dienst te leiden en de preek
te houden. Iedereen is er zeer welkom.

Ook een avonddienst
Op de Ie en 3e zondag van de maand
wordt er (zo is de regel tenminste) in de
Hervormde kerk ook een avonddienst
gehouden. Dat zal D.V. ook gebeuren
op a.s. zondagavond 7 december. Vol-
gens het leesrooster van de landelijke
Raad van Kerken zijn op deze tweede
adventszondag in het nieuwe lectiona-
rium de lezingen: Jesaja 11: 1-10, Ro-
meinen 15: 4-9, Mattheus 3: 1-12, Psal-
men die gezongen kunnen worden zijn:
psalm 80, psalm 72, psalm 31.

Kerstkollekte Raad van Kerken
De plaatselijke Raad van Kerken, waar-
in vertegenwoordigd zijn de R.K.
parochie van de Kranenburg en van de
Christus Koning kerk, de Hervormde
gemeente en de Gereformeerde kerk,
houdt in de week van 3 t/m 8 december
de jaarlijkse Kerstkollekte voor de
Kerstgroet, de Kerstattentie aan zieken
en bejaarden in de gemeente Vorden.
Ook dit jaar worden weer ongeveer 500
Kerstattenties gemaakt en bezorgd op
dinsdag 23 december.

Keukenaanbieding

HOLTSLAG RUURLO

zie elders in dit blad

De Kerstkollekte maakt het mogelijk
deze Kerstgroet te verzorgen namens
heel de bevolking van Vorden.
Het secretariaat van de Raad van
Kerken Vorden-Kranenburg is: Het
Kerspel 17, Vorden, tel. 2761.

Kerstgroet aan gemeenten in
Oost-Europa
De Hervormde gemeente te Vorden
zendt ook dit jaar weer tijdig een Kerst-
groet aan enkele gemeenten in Oost-
Europa: aan de gemeente in Subotica,
in Etyek en in Boedapest. Lijsten liggen
bij enkele uitgangen van de dorpskerk;
ook op a.s. zondag nog. De kerkgangers
worden verzocht de lijsten te tekenen.

Kerstbijeenkomsten
Vroegtijdig willen we u wijzen op en
uitnodigen voor de volgende Kerstbij-
eenkomsten:
KERSTZANG VORDENSE KOREN:
zaterdag 20 december om half acht in de
Vordense dorpskerk.
ADVENTSDIENST - KERSTDIENST
van de Raad van Kerken: zondagavond
21 december om zeven uur, eveneens in
de Hervormde kerk te Vorden.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Mark Haverkamp
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.E. Messing en W. Klein
Molekamp; J. Nederhoed en W. Beren-
pas; A. Pool en e. Witkamp
OVERLEDEN: W.B. van Kampen-te
Brummelstroete, oud 91 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 7 december, 10.00 uur, ds. B.
Nijendijk (Bochum) Jeugddienst, 19.00
uur ds. J.C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEl^ \
Zondag 7 december, 10.00 en 19.00 uu j
ds. J.R. Zijlstra

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uui
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor e
na iedere dienst in de pastorie t
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 6 en zondag 7 december dok
ter van Tongeren. Boodschappen s.v.p
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood
schappen en dringende konsulte n bij d<
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 6 en zondag 7 december: E
Aalders, Silvolde, 08350-4008 en J.A
Boom, Ruurlo, tel. 05735-2400
Za/zo spreekuur voor spoedgevallei
van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 6 december 12.00 uur to
maandag 8 december 07.00 uur, dokte
Wechgelaer. Komende week en avond
en nachtdienst ook dokter Wechgelaer.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graat
bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevrouw Brandenburg, Tel. 2003
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753
1778. Spreekuur iedere donderdag vat
17.00-lS^OO uur in het Groene Kruis
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor
den, tel. 1346,

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink, spreekuren, maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel,
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag,
dindsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

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.av
1.8.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

•i •
Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

."*— i
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastan-
jelaan 15, Hengelo (G), tel. 05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13m

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



slagerij
BOTERMALSE

BIEFSTUK
'VERSE

KUIKEN-
BOUTEN
kilo

RIBLAPPEN
heelkilo... 1098
RUNDER-
GEHAKT JMQ
heelkilo... . W rW

ST. NICOLAAS:

KNAKWORST
vacuüm
PakSstuks.... 350

STEGEMAN

CERVELAATWORST
SALAMI^
HAMWORST
FILET AMERICAIN
ofHackepeper

perstuk(400gram 429 '

....p.stuk230gram 329

100gram 79

150gram 150

MAANDAG 8 DECEMBER:

SPEKLAPPEN 598
DINSDAG 9 DECEMBER:

VERSEWORST 698
WOENSDAG 10 DECEMBER:

GEHAKTJH.O.H.) KIIO 648

groenteman

1 kilo eerste kwaliteit

DOLE BANANEN 158
1 kilo export

SPRUITEN 165
15 grote

HANDSINAASAPPELEN
NAVELINAS, iets fijns 495

zware bos

TROSAN JERS diverse tinten 425

PRACHT KERSTSTER met4è5schermen 525

2 stuks 950

maandag 8-12

500 gram panklare

BOERENKOOL

148

dinsdag 9-12

500 gram panklare

HUTSPOT

115

woensdag 10-12

500 gram panklare

PREI

148

i BACARDI
RUM
fles
van 1795
voor... 1595

FLORIJN

CITROEN-
BRANDEWI
fles
1 liternu... 995

EIGEN IMPORT

ROCHA'S PORT
RUBY-TAWNY-WHITE perfles 795

VIN AC AND A 1976
een uitzonderlijke rode Riojawijn perfles 495

slijterij

UCCMCKinAAI OIIDCDMADirrCM DU ZÜTPHEN - BORCÜLO - HENGELO (GLD.)V :NI:NDAAL SUPERMARKTEN BV RUSSEN • GROENLO - GOOR OORDEN

HOU HOMBURG

ROOKWORS
VACUÜM 225 gram
Per stuk
geen 139 of 129

MAAR NU

o|S 185 oflfMOLNYCKE

T-LUIERS
PAK 24 STUKS
geen 675 of 598

SMITH

WOKKELS
naturel of paprika
van149voor... 1
BOON'SMINI

KOETJESREPEN
zak
van259voor... 215
MENTOS
MINT OF DROP
pak 3 rol
van149voor...

SMARIUS

BESCHUIT
Pak 2 rol
van 135 voor... 11
LACHEBEKJES OF
FUIFNUMMERS EN
PRETLETTERS
zak
van159voor 139
SUIKERKRANSJES
Pak plm. 230 gram
van119voor... 98
TIJGERBROOD
800 gram
gratisgesneden 1

l

HONIG

JULIENNESOEP
2 pak
van226voor... 189
RODE KOOL HAK
-«-APPEL
1/1 pot
van198voor... 1

ZUIVEL VOORDEEL!
JOLLY

FRANSE KWARK
225 gram van 119 voor...

QQ
%ƒ ̂ ^

MONA

GEZINSPUDDING
1/2 liter
van 175 voor .. 1
CAMEMBERT
OF BRIE
blik125gram 229
BRIO

MARGARINE
250gram

79
• ••

ZEEUWS MEISJE
kuip500gram 1
ABRIKOZEN
OP SIROOP
3/4 pot
van229voor

+ f\f\
UM

• %J\J

PUB
DRINK
1 liter
van79voor

HERO

CASSIS
1 liter fles
van 175voor 159

SHERRY
3 types
van745voor

PALMOLIVE

TOILETZEEP
Pak 3 stuks
van169voor... 1

VANAF
DINSDAG
9/12
HEBBEN WIJ
VOOR U EEN

KOMPLEET
ASSORTIMENT
KERSTARTIKELEN

kerstboom
standaard
groen 30 cm.
Van495voor...

KERSTSTER
kompleet met lamp
en snoer
van795voor...

KERST-LP
STEREO
van725voor...

DR.
ZIMMERMAN

TV-KAN
1 liter
van 2750 voor

PALMOLIVE

SHAMPOO
4 soorten
van 165 voor...

SOFT SOAP
250 ml.
3 soorten
van575voor... 475 ;

»i-r->r> A A Mp>irrr»iMriCM ̂ T/KA REKLAMES GELDIG VAN 4 T/M 10 DECEMBER 1980



Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felici-
taties, bloemen en kado's, die
ons 25-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

J. SLAGMAN
D.H. SLAGMAN

ROENHORST

Vorden, december 1980
Het Hoge 35

Wij willen iedereen hartelijk be-
danken voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's, die ons 50-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

G.J. GARRITSEN
J.R. GARRITSEN-TER BOGT

December 1980
Hamsveldseweg 12
7251 LR Vorden

FIETS KIEZEN?

Loop 'es aan bij ons. Grote
kans, dat u wegfietst op 'n
FONGERS toer-, sport-,
trim-of racefiets. Keus ge-
noeg bij

Barink Nieuwstad 26 Vorden

Fricca
29.95

'n in!

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Gezellig avondje uit!
zaterdag 6 december

Stichting Jeugdsociëteit
Vorden

gratis
VORDEN
PARIJS

KOOP IN VORDEN
tijdens de
St. Nicolaas aktie
en u maakt kans op een
van de vele prijzen
waaronder vijf 2 persoons
reizen naar PARIJS

Stalreinigings
demonstratie

op dinsdag 9 december a.s.
om 10 uur v.m. op het bedrijf
van de heer R.H. Pelskamp,
Koningsweg 5, Hengelo (G.).
Georganiseerd door:
V.L.C. "De Graafschap",
b.a. Afd. Landbouw-
mechanisatie Linde/Ruurlo

Vergeet u het niet!
a.s. zaterdag 6 december

FEESTAVOND
Stichting Jeugdsociëteit

Vorden

Gevraagd: woonruimte
voor net gezin met 2 kinde-
ren. In Vorden of Hengelo
Gld.
Brieven onder nr. 40-1

Gevraagd: huisnaaister/
costumière.
"Kiefskamp", Lindeseweg
6, Vorden, tel. 05752-2045

KUILVOERSNIJDERS

Speciale aanbieding
V.L.C. "De Graafschap",
b.a. Afd. Landbouwmecha-
nisatie
Linde; tel. 05752-6643
Ruurlo; tel. 05735-1541

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor al-
les wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u ken-
nis van het onverwachte overlijden van mijn lieve
vrouw en onze zorgzame moeder en oma

PETRONELLA JOHANNA VAN HOLST
echtgenote van P. Roozendaal

op de leeftijd van 78 jaar.

Uit aller naam:
P. Roozendaal

Vorden, 30 november 1980
Het Hoetinkhof 14

Korrespondentie-adres:
J.G. Schuppers
Almenseweg 9
7251 HM Vorden

Liever geen bezoek aan huis

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 4 decem-
ber om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
rouwcentrum aan Het Jebbink 4 te Vorden.

Twee dagen na het overlijden van moeder ging van
ons heen onze lieve en zorgzame vader en opa

PIETER ROOZENDAAL
weduwnaar van P.J. van Holst

op de leeftijd van 81 jaar.
Hij heeft zijn lijden moedig gedragen.

Uit aller naam:
P. Roozendaal jr.

Vorden, 2 december 1980
Het Hoetinkhof 14

Korrespondentie-adres:
J.G. Schuppers
Almenseweg 9, 7251 HM Vorden

Vader wordt samen met moeder herdacht op donder-
dag 4 december om 13.00 uur in het rouwcentrum
aan Het Jebbink 4 te Vorden.
De begrafenis heeft aansluitend plaats om 14.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

CO

AVANG JATOR HELIOFORM CARALL

S/>?f kijkt in deze dure
tijd eerst naar prijs en
kwaliteit
Daarom eerst naar

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 2386

BANJIR JIMMYJOY BUNNIES

Vrijdag 5 december, ca. 10.00 uur, komt

Sint Nicolaas op de markt
speciaal voor moeders met niet schoolgaande

kinderen.

DE MARKTCOMMISSIE

Zaterdag 13 december

Grote wildaktie

Door verkoop van loten huis-aan-huis, in en
om Vorden.

T.B.V. JEUGD V.V. VORDEN

Winterwarme

MANTELS
en vlotte

JAPONNEN
voor vlotte feestprijzen

ZUTPHENSEWEG 29, VORDE
TEL 05752-1771

SRI Dl !VI D

Geschenk-ideeën voor
de Sint

Stereo/tuner versterker
met ingebouwde cassette deck
Uitgangsvermogen 2 x 20 Watt

Frontlader cassette deck

Draagbare radio's

Cassette recorders

Wereldontvangers
met 27 MC-band, vanaf

Stereo radio recorders
vanaf l uu,'

Koptelefoons

Microfoons

Voor St. Nicolaasavond
heerlijke huzarensalade of

Russisch ei.

Onze koks maken er iets lekkers van.

Bestelt u even op tijd.

A.N.W.B. Bondsrestaurant ||

"DE ROTONDE"
TELEFOON 1519 - VORDEN

Wegens reorganisatie gesloten
van 8 december t/m 17 december.

In verband hiermee geven wij op

alle groente en fruit conserven

20 % korting

en op bloemen, planten en potterie ook

20 % korting

E.G. KLUMPER
Dorpsstraat 17 - Vorden - Telefoon 1436

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

Vrijdagavond 5 december 1980
(St. Nicolaasavond)

gesloten zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avond-
openstelling van 5 december 1980 ver-
plaatst naar
DONDERDAG 4 DECEMBER 1980

DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN

Uitschieter van de week
10 % korting op

JAPONNEN EN PAKJES

FEESTAVOND
zaterdag 6 december
i.v.m. 10-jarig bestaan

Stichting Jeugdsociëteit
Vorden

Uw banketbakker
de (rouwe knecht
vanSLNicolaas

Borstplaat
Banket

Marsepein

voor groot en
klein

speculaas
lekker en fijn

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 1750

Denkt u aan de feestavond
op 6 december?
STICHTING JEUGDSOCIËTEIT
VORDEN

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

po/tuncKe

Mcmphis

Pantylet van kant en
lycra superfit satin stitch
met treksluiting f99,50
In skin, cups A-D.
art. nr. 852-30

Helmink b.v.

Nieuwe serie

Holly Hobbies
met voorgedrukte dessins

Uw adres:

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752-1514

Stichtingjeugdsociëteit
Vorden

oircpinise îrlr op £ d@cêinnber
T.S.V. h@lr IQ P|pi9 b@slrooiin

beien
nïelr bclbin £750

in h@lr dorpsceinlrruiinn.

Folkloristische Dansgroep
"de Knupduukskes"

dankt allen voor hun inzet en belang-
stelling getoond bij de viering van het
50-jarig jubileum.

Het Bestuur.

Jonge Bokma 14,50
PisangAmbon 11,95
MET GRATIS GLAS

Vieux Gilde Ster 14,95

SLIJTERIJ — WIJNHANDEL

SMTT
05752-1391

Muziekvereniging Concordia
KONTAKTAVOND
op zaterdag 13 december in het Dorpscentrum te
Vorden.
AANVANG: 19.30 uur

Met medewerking van muziekvereningen:

ADVENDO, LOCHEM
CONCORDIA, HENGELO GLD.
JUBAL, WICHMOND
SOPHIA'S LUST, RUURLO

TOEGANG GRATIS BAL NA
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 4 december 1980
42e jaargang nr. 40

Damclub V orden besluit competitie met grote zege
CONTACT/SPORTOVERZICHT

Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV heeft de competitie besloten met een 16-4 zege op DES uit Lunteren. Binnen
de twee uren leidde Vorden reeds met 8-0. De individuele uitslagen waren: T. Harmsma-W. van Maanen 2-0, H. Grotenhuis-
H. Goor 2-0, J. Masseimk-R. Groeneveld 2-0, G. Wassink-H. Veenendaal 1-1, J. Krajenbrink-W. Schaafsma 2-0, H.
Ruesink-J. Veenendaal 1-1, C.v.d. Schaaf-H. Groeneveld 1-1, H. Graaskamp-J. Schaaf sma 2-0, W. Wesselink-Sj. Schaaf sma
2-0, T. Slütter-J. v.d. Pol 1-1.

nink-H. Hoekman 0-2. Het vierde team
uitslagen waren: bord l regl. 2-0, J. won uit met 3-7 van DIOS 6. De uitsla-
Colenbrander-S. Wiersma 0-2, J. Huls- gen waren hier: J. Payers-J. Hoenink 0-
B. Nijenhuis 0-2, B. Berkelder-J. Lank-
haar 2-0, G. Kraayenbrink-B. Breuker
2-0, H. Rikkers-G. ter Beest 1-1, J.
Kraayenbrink-G. Hulshof 2-0, G. Wee-

Het tweede tiental van DCV was afgelo-
pen week nauwelijks te inspireren, het-
geen blijkt uit het feit dat teamleider
La n k haar slechts negen spelers bijeen
kon krijgen. Het gevolgd was een 12-8
nederlaag tegen DSO uit Sinderen. De

2, J. Beunk-B. Rossel 2-0, J. te
Morsche-G. Brurnmelman 1-1, P.
Groot Zevert-J. Dijk 0-2, J. Nahuis-E.
Brurnmelman 0-2.

Tentoonstelling
Rob de la Rive Box
In de weken van 8 december tot en met 9

ri /al in de galene van de biblio-
theek een expositie worden gehouden
van Rob de la Rive Box uit Zutphen,
beeldend vormgever.
Kenmerkend voor zijn tritsen verbeel-
dingen zijn de konsekwente drie-een-
heid in de uitvoering en de kleurstelling
van zijn abstrakte vormgeving.
Door het fotografisch weergeven van
zijn configuraties op drieërlei wijze
toont hij niet slechts de betrekkelijkheid
aan van welke waarneming afzonder-
l i jk , maar wijst hij vooral op de grote
bekoring de dingen telkens weer anders
te zien.
Met een aantal werkstukken uit een
omvangrijke serie 60-komposities
introduceert Box de vele en verrassende
kompo sitorische mogelijkheden van de
regelmatige trapeziumvorm.
Met het doelbewust loslating van
rechthoekige en gebogen basisvormen
als kompetitie-elementen voert hij ons
naar een nog geheel onontgonnen ter-
rein in de beeldende expressie.
Teneinde de variatierijkdom binnen de
gestelde enge grenzen van de gehanteer-
de vormgeving als 't ware nog een extra
te geven, heeft Box als "Urheber" van
deze toepassingswijze zich bovendien
nog beperkt tot komposities met het
vaste aantal van 24 trapezia: althans
voor zover het de hier getoonde werken
betreft.

Jong Gelre nam afscheid
voorzitter Dick Regelink
Tijdens een buitengewone ledenverga-
dering heeft de afdeling Vorden van
Jong Gelre dit weekend afscheid
genomen van een aantal bestuursleden
waaronder voorzitter Dick Regelink.
Volgens de statuten mogen leden ten
hooguit zes jaar in het bestuur zitting
hebben. Dick Regelink vervulde deze
termijn en hanteerde gedurende vijf
jaren de voorzittershamer.
Door mede-bestuurslid Absie Gotink

werd Dick Regelink dank gebracht voor
de wijze waarop hij al die jaren leiding
aan de vereniging had gegeven. Deze
woorden werden namens de leden nog-
eens onderstreept door Henk Tjoonk.
Dick Regelink op zijn beurt bracht dank
aan zijn medebestuursleden Ria Keunen
en Wilma Rossel die deze avond even-
eens aftraden. Binnenkort zal aan het
afscheid van het drietal door het nieuwe
bestuur nog een extra tintje worden ge-
geven. De open gevallen vakatures
zullen worden opgevuld door Gerrit
Bouwmeester, Jan Hendriksen en Henk
Tjoonk.
Dick Regelink is inmiddels voorzitter
geworden van de Regio West Achter-
hoek en maakt hij tevens deel uit van
het provinciaal bestuur.

Geslaagde uitvoering
dames- en kinderkoor
In een goed gevulde zaal van het dorps-
centrum verzorgde het Dameskoor en
het Kinderkoor voor het eerst sinds ja-
ren weer een groots opgezette uit-
voering. Voor het kinderkoor was het
zelfs de eerste keer dat een uitvoering
werd gegeven. Voor het publiek was het
een amusante avond want beide koren
hadden een uitstekend programma.
Voor de pauze zong het Dameskoor
onder leiding van de heer P.J.M.
Rouwen een aantal liederen dat goed
werd gebracht. Het kinderkoor dat
eveneens optrad onder leiding van diri-
gent Rouwen zong een origineel reper-
toire waaronder de leuke versie van "Ze
zeggen de school is afgebrand".
Na de pauze werd een bont programma
gebracht bestaande uit schetsjes waarbij
opvielen "De Franse Heertjes" en
"Ochtendgymnastiek" (door leden van
het dameskoor)
Leden van het kinderkoor brachten
onder andere de "Vogeltjesdans",
"Circus Renz", terwijl ook de andere
nummers goed in de smaak vielen. Voor
de begeleiding en een solo-optreden
zorgde akkordeonist Wim Hamstede,
terwijl ook de heer Rouwen zich op de
piano niet onbetuigd liet. Mevr. Klein
Brinke, voorzitster van het Vordens

Dameskoor kondigde de gehele avond
op
Mevroi1

te ieder
paar va
voor d?
Voorts
de su
het wer
dekors

wijze de nummers aan.
root Obbink bracht tenslot-
dank waaronder het echt-

en mevrouw Horsting
jjeiding van de kindere i ,

een aantal mannen van
ereniging bedankt voor

zij hadden verricht voor de
et werk achter de coulissen.

Overigens moet een compliment voor de
leden van het bestuur en het dameskoor
worden gemaakt voor de prachtige,
door hun zelf vervaardigde kostuums en
de regie van het bonte programma.

Ganzenbordspel bij KPO
Op de maandelijkse ontwikkelingsa-
vond van de KPO afdeling Kranenburg-
Vorden kon voorzitster mevrouw A.
Cuppers-Besselink vele leden
verwelkomen in zaal Schoenaker. Zij
opende de avond met een gedicht en
deed enkele mededelingen over tes
geven cursussen. Op 16 december zal de
kerstavond worden gehouden in zaal
Schoenaker; men kan zich hiervoor nog
tot 7 december bij het bestuur opgeven.

Ria Geerdink-Johannink van het hoofd-
bestuur van de KPO uit Arnhem heild
de dames hierna aangenaam bezig met
het Ganzenbordspel. De dames, die ver-
deeld waren in groepen van zeven,
kregen aan de hand van het aantal ogen
dat men gooide met de dobbelstenen,
allen een andere opdracht.

Soms moest men actuele of politieke
vragen beantwoorden, of een toneel-
stukje op het podium brengen. Het
werd een gezellige boel, zodat de avond
zeer succesvol was. De voorzitster
dankte Ria Geerdink voor haar
medewerking en bood een attentie aan.

Kollekte
De opbrengst van de kollekte gehouden
ten bate van de Stichting Nationaal
fonds sport gehandicapten heeft een
bedrag van ƒ 2668,- opgebracht.

UITSLAG PUZZEL
welke vermeld stond in de Sint Nicolaaskrant.

De prijzen, beschikbaar gesteld door de Vordense
Winkeliersvereniging en drukkerij Weevers, werden

gewonnen door:

1. T. Wiggers, Eikenlaan 8, Vorden f 100,-
2. W. Eijerkamp, Hoetinkhof 87, Vorden f 50,-
3. G. Beunk, O. Varsselseweg 9, Hengelo G. f 25,-

De prijzen kunnen worden afgehaald bij Wullinks Schoenhandel,
Dorpsstraat 4.

De uitslag van de kleurplaat-wedstrijd verschijnt volgende week in
dit blad.

Programma s. v. Ratti
zaterdag 6 en zondag 7 december
afd. Jeugd: Reünie Al-s.v. Ratti Al,
Zutphania Bl-s.v. Ratti BI, s.v. Ratti
Cl-sp. LochemCl.
afd. zaterdag: Eerbeekse Boys l-s. v.
Ratti l, s.v. Ratti 2-Wilhelmina SSS 6,
s.v. Ratti 3-SKVW 5, s.v. Ratti 4-DZSV
8.
afd. zondag: WWV 1-s.v. Ratti l, s.v.
Ratti 2-Be Quick 6, Baakse Boys 4-s.v.
Ratti3,KSH4-s.v. Ratti 4.
afd. dames: s.v. Ratti 1-Wilp l, s.v.
Ratti 2-SVBV l.

VOLLEYBAL

Dash-dames laten punten in
Huissen liggen
Het eerste damesteam van Dash toog af-
gelopen zaterdag naar Huissen om het
op te nemen tegen Setash, dat op de
kompetitie-ranglijst de plaats boven
Dash bezet. Vaak is dit aanleiding tot
grote inzet voor de Vordense ploeg.
In de eerste twee sets was Setash heer en
meester en kon Dash op geen enkele ma-
nier in vorm komen. De passes kwamen
niet goed op hun plaats, zodat set-ups
en smashes er niet bij waren. De resulta-
ten van die sets, 15-5 en 15-4, waren niet
vertekenend. In de 3e set toen het Dash-
team pas kompleet was kwam er van
Dash-zijde meer aanval uit en kon Dash
de set pakken met 11-15.
In de vierde set een volkomen open
strijd met wisselende kansen. Het werd
bij een aanvankelijke achterstand van
Dash toch weer 8-8 en vervolgens 12-12.
Hierna kreeg Dash regelmatig kansen de
set af te maken in haar voordeel. Setash
draaide ook minder, maar Dash liet het
afweten en verloor de set mét 15-13 en
hiermee de wedstrijd met 3-1, hetgeen
geen enkel punt oplevert.

Het Vordense team, dat voldoende kwa-
liteit bezit om in de bovenste helft zich
te kunnen handhaven zal zich moeten
beraden op hun inzet en mentaliteit. De
ploeg maakt geen homogene indruk en
dit schaadt het spel en uiteraard het re-
sultaat.
De stand na 9 wedstrijden: Torpedo 9-
25; Saturnus 9-22; Explosie 9-21;
V.C.V. 9-21; Trivos 9-14; Setash 9-13;
Veenendaal 9-11; Rohda 9> Dash 9-
8; Dynamo 8-6; Reehorst 8^-hsala 9-0.
Aanstaande zaterdag krijg^Bash in
Vorden de kans zich waar te^raiken te-
gen Trivos.

Reserve-dames Dash
kampioen, promovee^laar
Promotieklas
Met een gewonnen wedstrijd tegen Al-
men, de spelen in Almen, waren de
reserve-dames van Dash kampioen van
het eerste gedeelte van de kompetitie,
hetgeen volgens de distriktsregels pro-
motie betekent naar de Promotieklasse,
de hoogste klasse in het distrikt.

In de eerste set legden de reserves een
mooi partijtje volleybal op de houten
vloer in de altijd ongezellige sportzaal in
Almen. Almen had het nakijken met 2-
15. In de tweede set liep het ook nog re-
delijk gesmeerd dank zij de grotere rou-
tine van Dash. Het werd 7-15.

In de 3e set, toen Dash al kampioen
was, kon Dash de konsentratie met gro-
te moeite handhaven en kwamen daar-
door regelmatig op achterstand tot zelfs
14-8. Een beetje geluk en ook een grote-
re krachtsinspanning kon Almen ten-
slotte toch nog op de knieën krijgen met
14-16. Dus duidelijk en wedstrijd met
tegenstellingen. De dames zijn tot dus-
ver ongeslagen gebleven, hetgeen een
goede prestatie is. In de geschiedenis
van de volleybalvereniging Dash kwam
het niet eerder voor, dat het tweede da-
mesteam promotieklas speelde, zodat
dit een historische gebeurtenis is.

Overige uitslagen/programma
j.asp. Wilh. - Dash b 3-0; Hansa l -
Dash b 2-1; m.asp. Dash c - Epse 2 3-0;
j.jun. Dash - Hansa 2 2-1; Dash - ABS
0-3; dames 3e kl. Dash 6 - Almen 2 1-2;
dames 2e kl. Vios 2 - Dash 5 3-0; Dash 3 -
Bruvoc 3 1-2; Dash 4 - Vios 2 0-3; heren
2e kl. DVO 2 - Dash 2 3-0.

Programma
8 december Zutphen: Bruvoc 3 - Dash 3,
ds. 2e kl.; Bruvoc 3 - Dash 4, ds. 2e kl.;
Hansa 4 - Dash l, heren Ie kl. (Bij volle
winst zijn de Dash-heren kampioen en
promoveren naar de Promotieklas.)
Vorden: Dash 6 - Vios 3, dames 3e kl.;
Dash 5 - Harfsen 2, dames 2e kl.; Dash
2 - Harfsen 2, heren 2e kl.
6 december in Vorden: dames 3e div.
Dash l - Trivos 1.

worden bij de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders". Dit gebeurde in de
A-klasse (allen startbewijshouders) 2e
werd G. Bosch 248 punten; 3. J. Koop
245; 4. J. Wuestenenk 243 punten; 5.
T.Harmsen 231.
In de B-klasse (overige rijders) werd J.
Harkink kampioen. Hij behaalde 290
punten; 2. H. Visschers 287; 3. Joh. Bij-
enhof 279; 4. J. Klein Brinke 250; 5. A.
Boesveld 249 punten.
In de B-klasse 125 cc werd F. Penterman
met 296 punten kampioen; 2. B. Sloot
274; 3. W. Zweverink 231; 4. T. Was-
sink 218; 5. G. Scheffer 176 punten.

Bij de jeugd werd H. Bosch met 292
punten kampioen; 2. M. Bulten 284
punten; 3. R. Helmink 150; 4. H. Hilfe-
rink 134; 5. E. Bulten 97; 6 E. Wullink
50 punten.

Nederlaag voor vordense dames
Het eerste dameszevental van Vorden
heeft zaterdagavond de competitiewed-
strijd tegen Dedein uit Didam met 4-2
verloren.

Verdiend verloren omdat de dames uit
Didam feller speelden. In de eerste
periode nam Dedein een 1-0 voorsprong
die door Anneke Sikkens teniet werd ge-
daan 1-1. In de tweede periode liep
Dedein via een strafschop uit tot 2-1, ge-
volgd door 3-1 in een periode later.

Nadat in de laatste, speelperiode de
stand op 4-1 was gebracht kon Vorden
dankzij een numerieke meerderheid via
Anneke Sikkens de stand op 4-2 bren-
gen. Het was aan doel vrouwe Roxanne
ter Huerne te danken dat de nederlaag
niet groter uitviel.

Brandenbarg 2-0, B. Voortman-M.
Boersbroek 0-2, B. Nuesink-H. Beren-
pas 0-2, R. Chotkan-E. v. Est 1-1.

Dammen in Wichmond
Voor de onderlinge damcompetitie te
Wichmond zijn de volgende wedstrijden
gespeeld: M. Dijkman-H, v. Langen 0-
2, W. Addink-R. v. Zandvoort 2-0, R.
v. Zandvoort-H. van Langen 0-2, M.
Garritsen-J. Slütter 2-0, A. Hissink-R.
Slütter 2-0.

VOLLEYBAL

Dames van Dash niet in vorm
Het eerste damesteam van Dash ontving
in Vorden de dames van Rohda uit Lo-
bith. Al in de eerste set bleek, dat het bij
Dash niet zo wilde lukken. Er kon niet
voldoende konsentratie worden opge-
bracht om tot een zuivere pass en zuive-
re set-ups te komen. Dit gold uiteraard
niet voor alle speelsters, maar toch wel
voor drie speelsters van de basisopstel-
ling.
De eerste set pakte Rohda al met 7-15 in
20 minuten. In de tweede set deed Dash
alle moeite om zich te herstellen en dat
lukte enigszins door de set met 15-11 te
winnen, maar dat herstel bleek in de
tweede helft van de derde set niet te
handhaven, toen een ruime voorsprong
in de slotfase moest worden prijsgege-
ven en de set eindigde met 14-16. Dit be-
tekende de nekslag voor de Vordense
ploeg.
De diagonale smash van enkele aan-
valsters van Dash kon niet worden ver-
werkt. Er viel een gat in het midden-
achterveld, dat ontstond door een niet
goed funktionerend blok. Rohda speel-
de een goede partij, maar Dash zal in de
bekerronde met een treffen thuis tegen
hetzelfde Rohda in normale vorm zeker
van een overwinning moeten zijn.
De stand in de kompetitie is als volgt:
Torpedo 8-22, Saturnus 8-21, Explosie
8-18, V.C.V. 8-18, Trivos 8-12, Veenen-
daal 8-11, Setash 8-10, Dash 8-8, Rohda
8-7, Dynamo 7-6, Reehorst 7-5, Isala 7-
5.

Grotebelangstellingzaalvoetbal Heren verder in opmars

Door de onverwachte inschrijving van
maar liefst 9 families in de laatste week
voor de sluitingsdatum is het geplande
damesvoetbal verschoven naar begin
volgend jaar.

Op 20 december worden nu 50 wedstrij-
den gespeeld tussen 18 families, ver-
deeld over 4 poules. De wedstrijden
worden in de sporthal te Hengelo ge-
speeld.

De poule indeling is als volgt: poule A:
Families Buunk, Harmsen, Marlens,
Stokkink, en de Jong. Poule B: familie
Wentink, Steintjes, Nijenhuis,
Bouwmeester en Becks. Poule C: van
Houten, Klein Brinke, Wagenvoort en
Schouten. Poule D: ten Barge,
Lenselink, v.d. Vlekkert en Oosterink.
In zaal "De Herberg" te Vorden wordt
's avonds een groot familiefeest
gehouden met halvewege de avond de
prijsuitreiking. De toegang is gratis.
Voor het damesvoetbal bestaat nog de
mogelijk zich op te geven bij Fred
Fransen.

Kampioenen
de Graafschaprijders
Jan Oosterink is met 300 punten op
overtuigende wijze crosskampioen ge-

Vordenaren naar Gelders
Kampioenschap
Zaterdag 6 december zullen de Vorde-
naren Henk Grotenhuis ten Harkel,
alsmede Tjeerd Harsma (eveneens lid
van de damclub DCV en Wieger
Wesselink in Arnhem meedoen aan de
Gelderse damkampioenschappen. Eerst
genoemden in de Hoofdklasse en Wes-
selink bij de aspiranten.

Onderlinge damcompetitie
Voor de onderlinge damcompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: H. Grotenhuis t.H.-H. Graas-
kamp 2-0, J. Masselink-J. Lamers 2-0.
Aspiranten/pupillen Groep 1: M. van
Burk-J. v.d. Kamer 2-0, E. Brurnmel-
man-J. Kuin 2-0, J. Slütter-A. Plijter 2-
0, R. Slütter-E. te Velthuis 2-0. Groep
2: P. Besselink-F. Rouwenhorst 0-2, G.
Brinkman-R. Lichtenberg 2-0, H. v.d.
Kamer-H, van Langen 0-2, W. Hulshof-
D. Hoekman 2-0. Groep 3: H. Norde-
W. Berenpas 0-2, E. v. Est-E. Henge-
veld 1-1, B. v. Zuylekom-A. Hoekman
2-0, G. Wenneker-R. Chotkan 2-0, H.
Wilgenhof-R. Holsbeke 2-0, B. Voort-
man-H. Berenpas 0-2, R. Mullink-R.
Chotkan 0-2, J. Brandenbarg-H. His-
sink 0-2, G. Wenneker-H. Norde 1-1,
W. Berenpas-B. Huetink 2-0, B.v.
Zuylekom-R. Holsbeke 1-1, Rs. Chot-
kan-A. Hoekman 0-2, H. Wilgenhof-J.

De heren van Dash speelden de afgelo-
pen week twee wedstrijden. Afgelopen
zaterdag in Vorden tegen een goed spe-
lend VIOS uit Eefde. Maandag was het
de beurt in Zutphen tegen Voorst l.
Vooral het spel op zaterdag tegen VIOS
was het aanschouwen meer dan waard.
Met veel inzet en grote konsentratie
werd van weerszijden gespeeld. De aan-
valskracht van Dash bleek echter groter
dan die van VIOS. De eerste set werd
overtuigend met 15-6 gewonnen.
In de tweede set ging het mede als ge-
volg van wissels minder goed, maar
Dash kon het heft in handen houden en
de set met 15-13 winnen. In de derde set
kwam Dash in de sterkste opstelling in
het veld. Er werd aanvallend goed geva-
rieerd, waarop VIOS onvoldoende ant-
woord had. De set eindigde met 15-5 in
het voordeel van Dash. De wedstrijd te-
gen Voorst was van minder gehalte van-
wege het gemis aan tegenstand. Dash
kon experimenterend opereren tegen het
zwakke Voorst. Spannende momenten
waren er vrijwel niet. Met de setstanden
6-15, 6-15 en 3-15 kon Dash opnieuw
een 3-0 zege boeken. De kansen op de
periode-titel en promotie naar de pro-
motieklasse moeten nu zeer hoog wor-
den aangeslagen.

Overige uitslagen/programma
M.jun.: V en K - Dash 2-1; j.jun: SVS -
Dash 3-0; j.asp. A SVS - Dash 2-1;
m.asp.: Wilh. - Dash a 0-3; Wilh. 2 -
Dash c 0-3; ds. 3e kl.: Wilh. 5 - Dash 6;
hr. 2e kl.: Vios 3 - Dash 2 3-0; ds. 2e kl.:
DVO 3 - Dash 4 1-2; Hansa 4 - Dash 3 1-
2; Wilh. 4 - Dash 5 2-1; hr. 2e kl.: Han-
sa 6 - Dash 2 2-1; j.jun.: Dash - DSC 1-
2; ds. 2e kl. Dash 2 - Bruvoc 2 3-0.

Programma. Donderdag 27 november,
Twello: M. jun.: Voorw. l - Dash. Don-
derdag 29 november, Huissen: ds. 3e
div.: Setash - Dash; Harfsen: m.asp.:
Dash b - Epse; Warnsveld: j.asp.: Wilh.
- Dash b; Eefde: ds. 2e kl.: Vios 2 -
Dash 5; Hengelo: j.jun.: Dash - Hansa
2; m.asp. Dash c - Epse 2; m.asp. DVO
l - Dash a. Maandag l december: Zutp-
hen: j.asp.: Hansa a - Dash b; hr. 2e kl.
DVO 2 - Dash 2; Vorden: ds. 3e kl.:
Dash 6 - Almen 2; ds. 2e kl.: Dash 3 -
Bruvoc 3; ds. 2e kl.: Dash 4 - Vios 2; Al-
men: j.jun.: Dash - ABS; ds. Ie kl.: Al-
men l - Dash 2.

Door plaatsgebrek moesten vo-
rige week enkele artikelen blij-
ven liggen, waaronder "Leest-
man". Het gaat over de intocht
van Sint Nicolaas. Wij willen
niet nalaten, dit alsnog op te
nemen.

De redaktie



KUILVOERSNIJDERS

Speciale aanbieding
V.L.C. "De Graafschap",
b.a. Afd. Landbouwmecha-
nisatie
Linde; tel. 05752-6643
Ruurlo; tel. 05735 1541

Losse verkoop:

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

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

REPARAT1K
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O. P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

Stalreinigings
demonstratie

op dinsdag 9 december a.s.
om 10 uur v.m. op het bedrijf
van de heer R.H. Pelskamp,
Koningsweg 5, Hengelo (G.).
Georganiseerd door:
V.L.C. "De Graafschap",
b.a. Afd. Landbouw-
mechanisatie Linde/Ruurlo

Joke ter Bogt-Tichelman
GEDIPL. PEDICURE

Behandeling volgens afspraak
Tel. 05754-669 - Wichmond

Puck
24.95
ür/i/i/it.'/i.'
„S/mwbiHil".

/e/ft de

winlar

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

TE KOOP
Panter wentel diepploeg

Verkeert in uitstekende staat.

Mechanisatiebedrijf Menk-
veld. Koningsweg 18, Hen-
gelo (Gld.K tel. 05753-1399

Te koop: eetaardappelen.
Surprise bij
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo, tel. 05735-1411

Te koop: kerstdennen.
A. Janssen, Langendijk 1,
Baak, tel. 05754-357

Gezinsverzorgster, 20 jaar,
zoekt kamer in Vorden,
Hengelo (Gld.) of omge-
ving met huiselijk verkeer,
b.v. bij alleenstaande vrouw.
Brieven onder nr. FH 50,
Boekhandel Wo/ters, Kerk-
straat 17, Hengelo Gld.

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

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van

shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Voor

Love, blouses,
corduroy,

stretch corduroy
pantalons

is uw adres

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752-1514

De derde reis naar Parijs werd gewonnen door de fam. Brunisse, Broekweg, Wich-
mond. De vierde reis naar Parijs werd dinsdagavond gewonnen door de fam. Stokking,
de Boonk 33 te Vorden. U doet toch ook mee. Tot en met zaterdag geven wij nog bon-
nen. De laatste trekking is maandag 8 december.

VORDEN BIEDT U
Een uniek en kompleet koopcentrum
Gezelligheid en echte bediening
Veel parkeerruimte bij iedere zaak

Bel (05750) 2 03 44.
En ontmoet de nieuwe S-klasse van

Mercedes-Benz.

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

De nieuwe S-klasse
van Mercedes-Benz
wacht op u in onze
showroom. We zullen
daarom graag een af-
spraak met u maken om
u te laten kennismaken
met de unieke eigen-
schappen van deze auto-

mobielen, die technisch en economisch de tijd
vooruit zijn.

Overtuig u van de strakke, aërodynamische
lijn, die samen met een aanzienlijke gewichts-
vermindering zorgt voor een brandstolbesparing
van ca. 10 tot 12%.

Automobielbedrijf
Groeneveld
De Stoven i, 7200 AB Zutphen.
Telefoon (05750) 20344.

Verbaas u over het verhoogde comfort en de
wederom overtroffen veiligheid. En maak meteen
kennis met ons bedrijf, dat er volledig op is
ingesteld om deze geavanceerde auto-
mobielen in topconditie te houden.
U bent welkom.

Mercedes-Benz laat niets te wensen over.

/TICr

Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

Kindervoorstelling: Pretfestival
met o.a. Kluk kluk

op woensdagmiddag 24 december 1980.
AANVANG: 14.00 uur TOEGANGSPRIJS: f 3,50 p.p.

VOORVERKOOP:
V.V.V. kantoor/schoenhandel Wullink / Kantoorboekhandel Hassink

Het heerlijk avondje is gekomen,
't avondje van...

speculaas
boteramandelletters en -staven
marsepein en strooigoed

Dit alles o ven ver s bij

't Winkeltje in brood en banket

A.G. SCHURINK
Burg. Galleestraat - Telefoon 1877

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

J O WE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.

Telefoon 05753-2026

ELKE ZATERDAG DEMONSTRATIE

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Reetaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6684

Huizmga
administraties/verzekeringen

ALLE VERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

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

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KerkhoflHHM 1
Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

Vakkundig elektrisch
installatiewerk

Dekker Elektro b.v. - Vorden
Tel. 05752 2122

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

Het Hoge 20 - Vorden

Te koop: Singles vanaf f
1,-; elpee's vanaf f 5,-,
ook Nederlands repertoire.
Berendsen, H.K. van Gelre-
weg 13, Vorden

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serwiee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

lekke kraan?
ook voor dit soort klusjes
kunt u rekenen op een
snelle service met onze
rijdende werkplaats

R
05752-2637

f.Jansen loodgieters bedrijf

l pr.bern hard weg 6 vorden.



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.

Vas Vlas
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met
Televisie

reparaties
- direct

• naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Stalreinigings
demonstratie

op dinsdag 9 december a.s.
om 10 uur v.m. op het bedrijf
van de heer R.H. Peiskamp,
Koningsweg 5, Hengelo (G.).
Georganiseerd door:
V.L.C. "De Graafschap",
b.a. Afd. Landbouw-
mechanisatie Linde/Ruurlo

Te koop: aardappelen, ap-
pels. Golden Delicious
f 0,55; Goudreinetten
f 0,65.
Schrootjes en alles voor de
bouw.
B.J. Waenink, Regelinkstr.
13, Hengelo (Gld.l, tel. 2050

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

KUILVOERSNIJDERS

Speciale aanbieding
V.L.C. "De Graafschap",
b.a. Afd. Landbouwmecha-

Linde; tel. 05752-6643
Ruurlo; tel. 05735-1541

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

Te koop: prima eetaard-
appelen, o.a. Lekkerland en
Parel, tevens voor winter-
voorraad Surprise en Pimper-
pernel.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond, tel. 05754-
793

FEESTAVOND
zaterdag 6 december
i.v.m. 10-jarig bestaan

Stichting Jeudsociëteit
Vorden

Te koop: mooie kerstbo-
men, alle maten. Eventueel
ook te bezorgen.
J.M. Peppelman, Kerkhof-
laan 3, Vorden

Te koop: wit gelakte lits-
jumeaux met lattenbodems
en polyethermatrassen, in
zeer goede staat. Prijs in
overleg.
Tel. 05752-1896, tussen 18-
19 uur

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Te koop gevraagd: kinder-
box + kleed.
B. Bargeman, Wilmerink-
weg 1, Vorden, tel. 1558

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

^ Mister li
L̂ Steam i

Miste/ Steam is te huur bij:

-HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

TEXTIELREINIGING
SIEBELINK
Industrieweg 3 - Vorden
Tel. 1465 (na zes uur 05750-21132)

zoekt een

energieke jongeman
die opgeleid wil worden tot
wasmeester.
Rijbewijs strekt tot aanbeveling.

Laat deze maand een kleuren-
film bij ons ontwikkelen en
afdrukken. En u ontvangt geheel
gratis een 33 toeren plaatje
(met extra lange speelduur) van
niemand minder dan Martine Bijl.

Een exclusief plaatje met
Martine's elf liefste kerstliedjes.
Dit unieke plaatje is
alleen verkrijgbaar bij
uw Presto Print foto-
vakman.

FVestoMnt
Breng uw volle kleurenfilm naar:

FOTO

letters,

ulazen
ikke, grote

Amandel
staven, wat

lekkers
banket!

/TicHTine
OORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

Koffieconcert
"Rondom Midwinter"

Muzikaal programma met muziek uit de
• ~' Middeleeuwen, vertolkt door Robert en

Anja van Lint en Hein Krantz en uitge-
voer d op verschillende instrumenten.

Zondag 21 december a.s.

« Aanvang: 12.00 uur

Toegang: f 5,- p.p.;
kinderen t/m 12 jaar f 3,50
p.p.; pashouders 20% korting

VOORVERKOOP:
V.V.V. kantoor/schoenhandel Wullink
Kantoorboekhandel Hassink

Hl . . . 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. eg 9 - Vorden

52-1272

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

meubels
stofferen
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Warme en modieuze wintermantels
(tot maat 52) voor december prijzen!!

mantels in modekleuren v.a. 98,-

Jacks en coats v.a. 69,-
Bontjasjes v.a. 259,-
10 % korting op de laatste konijnenjasjes

in wit-zwan en petrol nu 69,'

Modecentrum
echte bakker

Tips voor Sint
Zware gewatteerde dekens

MOOIE DESSINS

1 persoons

2 persoons
79,-
95,-

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Wilt u nog een
roomboteramandelletter

bestellen?

Even 1373 bellen

Warme Bakker OPLAAT
bakt het voor u

3RI Dl VI 3
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Perfectie in geluid
en in prijs

©

KR 710 Star* tracer receiver:
2 x 28 W Highspeed versterker, minder dan
0,08% vervorming. Servo Lock tuner,
analoge frekwentie uitlezing, aansluit-
mogelijkheid voor twee paar luidsprekers.

PRIJS 529,-

® KENWOOD
Hl PI STEREO

Y Laatste woord inperfektie.

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

Sinterklaas.
O, kom er eens kijken!

Droogbloemen poster
groot formaat

Venusschoentje
orchideeënplantje nu "j l O

Kadotips
AMARYLLISBOLLEN

OLIELAMPJES
DROOGBLOEMSTUKJES

PLANTENBAKJES
Volop bloemen en planten

Bloemenspeciaalzaak

J.J. Dijkerman
BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN
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Ultramoderne slachtlijn bij D.J. Janssen
Exportslachterij in Apeldoorn
Eigen uitvinding trekt deskundige belangstelling uit de gehele wereld

Bij de exportslachterij Janssen te Apel-
doorn waar wekelijks zo'n 4000 varkens
worden geslacht is niets aan het toeval
overgelaten. Met grote toewijding geba-
seerd op vakmanschap zijn meer dan 55
medewekers dagelijks in de weer in een
uitstekend arbeidsklimaat. De slachtlijn
is zeer efficiënt uitgekiend en beweegt
zich overzichtelijk door niet te grote
ruimten. Tijdens het gehele slachtproces
is mede daarom op eenvoudige wijze
een goede en afdoende kwaliteitscontro-
le mogelijk. De kleinste storingen
worden direct gesignaleerd en snel ver-
holpen.
Veel technische vindingen van de heer
B.H. Braakhekke hebben deze slachterij
tot één van de zeer goede gemaakt. De
heer Braakhekke is mededirecteur van
het bedrijf dat in de vijftiger jaren door
de heer D.J. Jansen werd opgericht en
na enig omzwerven gevestigd werd in de
eigen nieuwbouw aan het Kanaalpad te
Apeldoorn.

Restrainer met automatische bedwelmer
De belangrijkste vinding in dit bedri j f is
een speciale restrainer. Na jarenlange
research is deze installatie ontwikkeld in
samenwerking met Dr. Hoenderken
V.V. , de firma Nijhuis machinefabriek
te Winterwijk en de heer Braakhekke
mededirecteur van Exportslachterij D. J
Janssen te Apeldoorn. Deze ingenieuze
uitvinding wordt in vakkringen over de
hele wereld opzienbarend genoemd. De
restrainer die al weer geruime tijd in
Apeldoorn staat opgesteld bedwelmd de
slachtvarkens automatisch en veroor-

zaakt geen botbreuk of bloedingen. Een
lange weg van proefnemingen en
controles door allerlei instanties is
voorafgegaan aan de ingebruikstelling.
Zo stelde b.v. de arbeidsinspectie te-
recht zware eisen, waaraan echter volle-
dig kon worden voldaan.
Behalve bij enkel collega's in het bin-
nenland bereidt men thans ook installa-
ties in het buitenland voor in navolging
van Janssen.
Deze vinding betekent een omwenteling
in de varkensslachterij. Zeer onlangs
nog werd in een bekend Amerikaans
vaktijdschrift over het bedrijf van Jans-
sen een uitgebreide reportage
opgenome, waarbij de speciale
restrainer het uitgangspunt \\

Binnenland en export
D.J. Janssen exportslachterij mag zich
de laatste jaren verheugen in een toene-
mende belangstelling uit het buitenland.
Zowel technische, veterinaire als
commerciële deskundigen van heinde en
ver bezoeken de slachterij en /.ijn
enthousiast over de manier van werken.
Dit enthousiasme komt goed tot uiting
in een bloeiende en sterk groeiende
export.
Ook b.v. op de zo moeilijke Italiaanse
markt ontmoet Janssen weinig proble-
men. Ook daar heeft men deskunidge en
goed geinformeerde inkopers, die de
kwaliteit van het vlees zeer goed en
kri t isch gaan beoordelen.
De binnenlandse markt wordt echter
niet vergeten. Een zeer belangrijk deel
van de produktie vindt zijn bestemming

bij de betere nederlandse slagersbedrij-
\ e n , supermarktorganisaties en de vlees-
\ \a rcn indus t r ie waar men hoogwaardige
produkten wenst. Ongeveer de helf t van

.•slachte varkens wordt versneden,
de rest verlaat het bedrijf in
karkasvorm.

De toevoer van goed gemeste varkens
wordt gegarandeerd door uitstekende
kont rac ten met de handelaren en een
groep contrakt-fokkers en mesters in
verschillende delen va , het land. De
goede verstandhouding met de
leveranciers wordt nog belangrijker
geacht dan de verkoop. Een regelmatige
aanvoer van varkens met gegarandeerde
kwali tei ten is de belangrijkste basi
het bedrijf. Oven- m ze bij
Janssen altijd open voor nieuwe con-
tacten met de varkensfokkers en
mesters. E-en goed persoonlijk contact
met de "boer /.elf" geef l van het e
moment af een samenwerking, die in
kwaliteit van het eindprodukt te zien is.

Daar de heer DJ. Janssen een plu,
noot van ons is, wil len wij niet nalaten
om dit toch belangrijke nieuv.
vermelden in Contact, al is het bedrijf in
Apeldoorn gevestigd. Wij wensen de
heer D.J. Janssen met zijn medewerkers
veel sukscs, en dat zijn bedri j f
"gezond" mag blijven wat men van vele
nederlandse bedrijven niet kan zeggen,
dat er door goede samenwerkin-
vakmansschap toch levensvatbaarheid is
voor bed r i j ven is toch hier weer be:

we/en.

v.l. n.r. Inspecteur Prof. Dr. Truszczynski, Dr. Michalowski directeur van het Centraal Diergeneeskundig Instituut en
directeur D. J. Jansen van de gelijknamige exportslachterij, bij de verdovingsmachine.

Winterserie de Baakse beek
De zaterdag jl. door de NCWB te
Ruurlo gehouden eerste wandeltocht
van de dit seizoen voor de tweede keer te
organiseren Winterserie "De Baakse
Beek" is geslaagd te noemen.
Weliswaar verschenen als gevolg van de
weersomstandigheden slechts 55 deelne-
mers aan de start, waarvan 6 uit
Ruurlo, de waardering van de deelne-
mers voor de organisatie en de uitgestip-
pelde routes in de richting van Borculo
en Groenlo was groot.
De eerstvolgende wandeltocht van deze
winterserie wordt zaterdag, 27 december
a.s. te Vorden gehouden. Gestart kan
dan worden bij Restaurant-cafe "De
Herberg". Er kan worden gekozen uit
routes van 7, 14 en 21 km. lengte.
De derde en tevens laatste wandeltocht
van deze winterserie zal worden georga-
niseerd op zaterda, 17 januari a.s.,
wederom te Ruurlo; start: Restaurant-
cafe "De Luifel".

Werkgroep Amnesty
International
December: maand van de rechten van
de mens.
Amnesty International, een internatio-
nale beweging, die de rechten van de
mens nastreeft, heeft de maand decem-
ber uitgeroepen tot "maand van de
rechten van de mens". De werkgroep
Vorden van Amnesty International wil
daarom ook in deze maand extra de
aandacht hierop vestigen.
Woensdag 10 december 1980 is het 32

jaar geleden, dat de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens door
de Verenigde Naties werd aangenomen.
Amnesty International baseert haar ak-
tiviteiten op deze Verklaring. Voor
Amnesty International staan een aantal
artikelen uit deze Verklaring centraal.
Daarin wordt onder meer vermeld:
"Iedereen heeft recht op vrijheid van
gedachten, geweten, godsdienst, mening

.en meningsuiting".
"Niemand zal onderworpen worden
aan folteringen, willekeurige arrestatie,
detentie of verbanning".
Steeds weer worden we via de media ge-
confronteerd met het feit, dat vrijheden
worden ingepikt. We horen over
mensen, die gemarteld worden en soms
zomaar "verdwijnen". Deze berichten
komen uit allerlei landen, verspreid over
de gehele wereld.
Met de naleving van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
is het dus nog niet zo best gesteld.
Amnesty International blijft daar hard
aan werken. De werkgroep Vorden van
Amnesty International is van mening,
dat het een zaak van ons allen is.
Om de gedachten van Amnesty Interna-
tional dan ook verder te verbreiden, zal
er op de vrijdagen 12 en 19 december
a.s., gedurende de wekelijkse markt, op
het marktplein een stand zijn ingericht,
waar voorlichtingsmateriaal over
Amnesty International te vinden is.
Bovendien worden daar kaarsen e.d.
verkocht. Leden van de werkgroep
Vorden van Amnesty International
zullen U, in deze weken voor Kerstmis,
graag te woord staan.
Kontaktpersoon voor Vorden is mevr.
J. Terpstra-Bakker, Mispelkampdijk.

Jeugdklubs bundelen
krachten
"Het gaat goed met onze jeugdklub. De
krachten zijn gebundeld en we hebben

thans 30 leden". Dit zegt Bennie Lich-
tenberg, vrijwillige medewerker van de
club.
De afgelopen 4 jaren hebben de clubs
apart gedraaid. In "De bezige bij" op
de Kranenburg en in de Christus Ko-
ningskerk te Vorden. In de beginfase
van huis-uit kinderen van Katholieke
ouders. Dus alle jongens en meisjes in
de leeftijd van 12 t/m 16 jaar kunnen
zich aansluiten. De leiding is in handen
van een aantal vrijwilligers.
Door deze vrijwilligers worden belang-
rijke zaken aan de orde gesteld. Zo
heeft Bennie Lichtenberg de afgelopen
drie maanden het projekt "Verslaving"
opgezet. Dit thema behandelde versla-
ving aan alcohol, drugs en medicijnen.
Alcohol en roken werden er specifiek
uitgelicht. Informaties over de gevolgen
van verslaving werden met belangstel-
ling door de jeugd gevolgd, zodat er le-
vendige discussies ontstonden.
Door de leiding waren mensen uitgeno-
digd van het consultatiebureau van Al-
cohol- en drus uit Zutphen die wat voor-
beelden uit de praktijk aanhaalden. In
1981 zal wederom een thema worden
opgezet. Wat dit zal zijn is op dit
moment niet bekend.
Zaterdag 6 december gaan de jongelui
van de jeugdklub op bezoek bij de
bejaarden in "de Wehme". Dan
worden er zelf gemaakte cadeautjes
aangeboden. Voor de kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 8 jaar wordt er

"Zus Klumper"
bezig de
gelukkigen
eruit te halen
bij de trekking
van de Vordense
Winkeliers
Vereniging

rond de Kerst een middag belegd in zaal
Schoenaker. Intussen is er ook een
ouderavond geweest, waarbij de ouders
duidelijk lieten merken dat de jeugd-
k lub een zeer belangrijke funk t i e kan
vervullen bij de opvang van de jeugd.
Men toonde zich tegenover de leiding
zeer erkentel i jk.
Momenteel is men be/ig om
Stichting op te richten, opdat er voor en
met de jeugd nog gefundeerde! gewerkt
kan worden.

Vrouwenraad in oprichting
Plannen om een Vrouwenraad van de
groend te krijgen, zijn in een ver gevor-
derd stadium. In eerste ins tan t ie u
sprake van de orpichting van een emna-
cipatiegroep. Daartoe kwamen het
afgelopen zomer een aantl vrouwen bij-
een van de plaatselijke afdelingei
de K PO, de Bond van Plattelands-
vrouwen en de NCVB.

,unen al snel tot
de konklusic dat alle vrouwem
gingen benaderd dienden te worden. Zo
werd er op gegeven moment op uitno-
diging van de gemeente^^ i ver-
gadering belegd mei ^H iigdcn van
vrijwel alle vrouwenorg^^L
Tijdens ^^B ; telde

lH
van de bijeenk ^^
eens dat nu de ti jd . mÊL 'm de
koppen bij elk ^Hp
denken aan een Vrou
Dit had tot gevolg dat de volgende
dames verzocht werden om in het
voorlopige bestuur zi t t ing te nemen:
mevrouw Pardijs-Wuestenenk en
mevrouw Ridderhof-Meester (Platte-
landsvrouwen); mevrouw Koei
Ginkel (KPO); mevrouw Begieneman-

hoor en mevrouw Gille-Vink
(NCVB); mevrouw Klein Bramel-
Breuker en mevrouw Norde-van Ark
(Hervormde vrouwengroep dorp);
mevrouw Kok-ten Broeke en mevrouw
Kornegoor-Nijendijk (Hervormde
vrouwengroep Wildenborch). Mevrouw

Brandenbarg-Oonk vertegenwoordigt
de peuterspeelzaal, terwijl mevrouw

iim-Rietman z i t t i ng heeft vanwege
het feit dat zij tevens zi t t ing heeft in de
commissie Welzijnsplann

htgenote van Burg. Vunder ink zal
als presidente gaan optreden.

louwenraad is bedoeld als over-
koepelend orgaan van de bestaande-
vrouwenverenigingen, waarbij 600
vrouwen zijn aangesloten. Het ligt in de
bedoeling van het voorlopige bestuur
van de Vrouwenraad om met elkaar ver-
schil lende cursu
Mevr. L. Gille-Vink ini t ia t iefneernster
en kontaktpersoon van de vrouwenraad
stelde nadrukke l i jk dat het voorlopige
bestuur dolgraag zou willen dat ongeor-

-orde vrouwen ook met vragen op
komen. "Ook voor de/e vrouwen

willen we ons graag inzetten en naar
luisteren", zo zegt mevr. Gille.
Intussen z i j n er al verschillende dai
pland van cursussen die de vrouwenraad
wil starten. Daarvoor is bij de gemeente
ook reeds een aanvraag tot subsidie
ingediend. Voorwaarde van
gemeentelijke subsidie is wel dat de

volgeboekt moeten /ij n.
levrouw Gille geen probleem

want vele dames hebben aan-
gemeld. Zo zal dinsdag 13 januari 1981

gaan. Een cursus is elke dinsdag tot en
!7 februari. De vervol.

zijn gepland op 10, 17,24 en 31 maart .
ionderdag 5 februari wordt er,

eveneens in het dorpsccntrum.
thema ochtend belegd over het onder-
werp "Vrouwen leren over
ontwikkelingssamenwerking".
Daarnaast gaat er donderdagmorgen 12
maart de cursus "over rechten gespro-
ken" van s tar t . De/.e cursus duurst 4
weken. Half januari wordt ook begon-
nen met een cursus Duits.
Het voorlopige bestuur van de Vrou-
wenraad heeft ook kontakt gehad met
het bestuur van het Nutsdepartement.
Het is niet onwaarschijnlijk dat er in de
toekomst wellicht een samenwerking
mest het Nut tot stand komt.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Zo, Klaosoom oftewel Sinterklaos is weer b i ' j ons in 't Dennendarp.
Hoogst pesoonluk deur onzsn eersten borger welkom eheit 'n en die ere
volt lange neet iederene te beurte. Sinterklaos had 't trouwens ok meer
dan vedeend. Wat mot die kearl neet eoefend hemm'n umme maor zo op
un los peerd deur 't darp te ri 'jen. Andere jaorn lect e /.ich altied in un
koetse rondvaar 'n wat gezien /ien leaftied ok neet zo vewondeluk was.
Maor zo boaven op 'n schimmel gif toch wel meer oge an 't geheel. Hoe
zaog t'r t rouwens toch opvallend volle jonger uut dan veurug jaor. Maor
jao, tegeswoordug met al die vitamines en pillen we'j toch neet wat ze
allemaole met ow uut kont spook'n.
l ' j konn'n wieters ok wel marken dat e neet veur ' t eerste b i ' j ons was
want zo now en dan gooiren e d'r un woord "plat" deurhen. Maor dat
kan n a t u u r l u k ok komm'n umdat e "Leestman" geregeld least. "Con-
tact" wöd urn jao elke wekke trouw toeezonddn in Madrid.
Daor zol e ok wel in elea/en hemm'n dat de Sorbo zo'n groot plat dak had
ekregen. Schienbaor was e daor toch neet zo arg met inenomm'n al kan
zien peerd daor na tuu r luk wel goed uut de vuute . Hee kon ok neet we l t ' n
dat van huns uut dat platte dak veur um bedoeld was um d'r met un heli-
kopter op te landen. Maor zoas b i ' j zovölle andere zaken hef ok hier de
öliekrisus roet in 't e t t 'n egooid en hef Sinterklaos dat ding vekoch en geet
now met 't openbaar vevoer en 't peerd 't land deur. Hoppeluk met meer
ple/ier as den bi ' j Toon van de Spitsmoes. Daor hadd'n /.c Sinterklaos ok
evraogd maor hadde gin tied meer veur . Daorumme zol Rooie Gart
Penters 't veur um waornemm'n. Den wis nog wel argens un pruik en pak
te leene en dan waarn de kleinkinder van Toon toch tevreane. Toon had
t'r zelf wel neet zovölle oorne nao (bi'j Rooie Gart ging d'r meestal wat
mis) maor zien vrouw von 't nog wel wat .
En umme eerluk te wean mo'w ok zeggen dat Gart 't besunder goed dei.
Hee vemaak'n de kinder allemachtug goed, ze zongen eur beste en vetelFn
Sinteklaos un heleboel dinge oaver alles wat e maor wet t 'n wol, soms haos
te volle nao Toon zien dunken.
Kof f ie wodd'n d'r ok edronken en Toon zien vrouw had speciaal veur
Sinterklaos bolussen in huus ehaald, zee wis dat e die raozend lekker von.
Maor volle ple/ier had Gart d'r ditkeer neet an. "Sinterklaos et zien eigen
heure op" zei opens een van de kinder. De bolussen waarn nogal p ikkerug
ewes en daordeur had Gart, die de pruik ruum veur de kop had hangen un
foette haor met nao binn'n ekregen. Hee mos miern en marteln um 't weer
uut de mond te kriegen en daorbi'j trok e de pruik scheef zodat zien rooie
heure d'r onder uut kwamm'n 't Sinterklaosfees begon toen pas goed te
wodd'n veur de kinder en na tuur luk ok veur de groot'n maor dat marken
Gart al neet meer, zo gauw was e ve t rokk 'n .
G e l u k k u g vegect 't neet alle Sinterklaöze zo bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Jeugdsoos Vorden bestaat
tien jaar
De Jeugdsoos te Vorden bestaat /.ater-
dag 6 december tien jaar. Voor de soos
een feestelijk gebeuren die men zonder
receptie wil laten verlopen. De viering
op /ich wil het bestuur echter niet onop-
gemerkt voorbij laten gaan.
In de grote zaal van het dorpscentrum
wordt zaterdagavond namelijk een op-
treden verzorgd van de rock- en cabaret-
groep "Kabiaar" uit België. Het
bestuur van de Jeugdsoos hoopt op een
"volle bak", want om uit de kosten te
komen zijn 300 bezoekers nodig. Op 20
december organiseert het bestuur van de
Jeugdsoos een kinderkermis voor de
allerjongsten.

P.K.V. nieuws
Op de grote landelijke tentoonstelling
"De Achterhoek Show" in de markthal
te Doetinchem behaalden leden van de
PKV alhier mooie predicaten.

hoenders: Barnevelder H. J.
Rietman 3xG, Leghorn zwart, H.J.
Rictman 2G, Brahma Columbia W. van
Beem, l F, 2/Ci en G, Rhodc Ishuul
Red. H. J. P.ietman, ZG en G.
Dwerghondcrs: l;ries hoen Geel wit pel
H.J. Rietman, 1ZG, 1G en 2xG, Twens
hoen H. Berenpas 2xlZG. Minorea
/wart G. W. Tragter 2x1 F, l /G.
3ZG en G, Wyandotte patrijs M. Klein
Bramel l G., Rhode Island Red. H. J.
Rietman 4( i.
Konijnen: Vlaamse Reus wit l C i.
Weevers l F, 2xZG, 2xZG en ZG, Groot
zilver Mid. konijngri js H. van Heerde
ZG, idem licht /wart H.van Heerde

idem mid. zwart H. van Heerde,
Wener wit G. Agelink 2G, 3G en

2xG, rode nieuw Zeelander G. Lense-
l ink, 1ZG, 3ZG en 2xG, Alaska H.G.
Horstman 2xG, Deilenaar W. van
Beem, ZG, klein Lotharingen blauw-
gr i j s H.J. Rietman G, idem Isabella
H. . I . Rietman G, Hollander Konijn-
grijs H.J. Rietman 2xlZG, ZG en G.
Hollander zwart W. van Beem G.
JLUGDKLASSE KONIJNEN: klein
Zilver l icht zwart Anke van Heerd
gele van Bourgondié W. Boersma l G.
Om mee te doen aan de tentoonstelling
in 1981 k .
opgeven als lid van de PKV. Neem nu
kontact op met de secretaris de heer van
Heerde, Molenweg. Ook zal in Vorden
een jongdierendag georganiseerd
worden.

/TICHTIflG
DORP/CEflTRUm

• 6, tel. 2722

Kulturele agenda 1980/81

Avondvoorstellingen:

Donderdag 11 december 1980, Maskera-
de
Donderdag 15 januari 1981, The Chris
Barber Band
Zaterdag 14 februari 1981, Cabaret-
groep "Vangrail"
Vrijdag 13 maart 1981, Frans Halsema

koffieconcerten:
Zondag 21 december 1980, "Gheselscap
goet ende fijn"
zondag 15 maart 1981, Amsterdamse
Piano Trio

Kindervoorstellingen:
Woensdag 24 december 1980, Pret festi-
val
Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem

4 dec. Bejaarden kring Dorpscen-
trum sint Nicolaas

9 dec. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

13 dec. contactavond Concordia
16 dec. KPO in zaal Schoenaker
16 dec. NCVB in het Dorpscentrum

Kerstavond
17 dec. Kerstfeest B.v.PI.Vr.
18 dec. Bejaarden kring, Dorpscen-

trum, Kerstmis
20 dec. oliebollen aktie Concordia
20 dec. Kegel feestavond Wielerclub
23 dec. Kerst middag voor leden van

de bejaarden soos
23 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
28 dec. Crossloop voor iedereen org.

Wielerclub
29 dec. Kerstfeestviering het

Enzerinck, in het Dorpscen-
trum.



NAJAARSAANBIEDING
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

De bekende Dacron Hollofill
Karostep

1 persoons nu 89,

2 persoons nu 125,'

DEKBEDOVERTREK deze week vanaf

DONZEN DEKBEDDEN 65/35

Eendedons puntstep
prima kwaliteit

1 persoons, 700 gr. nu

2 persoons, 1000 gr. nu

HELMINK bv
ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 05752-1514

Sint komt keuze maken
in onze ruime
gesorteerde voorraad

lederwaren
- damestassen ook echt leder
- parapluies de echte Knirps
- portef uilles
- portemonnaies
- rijbewijsetui's
- dokumentmappen
en koffers

- polstassen
- broekriemen
- kindertassen

LEDERWAREN

B. Lammers
Burg. Galleestraat26, Vorden -Telefoon 1421

Zoekt u een praktisch St. Nico/aas geschenk?
Koop dan bij onderstaande adressen een

KASTELENKALENDER 1981
Deze kalender is zeer exclusief, daar iedere
afbeelding is uitgevoerd in papierknipkunst
door Miep van Stokkum uit Ruurlo.

BOEKHANDEL HASSINK

BOEKHANDEL HIETBRINK

DRUKKERIJ WEEVERS

SIGARENMAG. 'DEOLDEMEULLE'

V.V.V. KANTOOR/

SCHOENHANDEL WULLINK

De originele Sola elite

grandioos voordeel

* hoogwaardige kwaliteit edelstaai
* levenslange Sola garantie
*geschikt voor gas en electra
*extra aluminium patent bodem voor snel en

gelijkmatig verwarmen
*blijft altijd mooi (ook de edelstalejT.

handgreep)

Tijdelijke
aktieprijs

zondag 7 december

SILVIO

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Sinterklaas
geschenken
voor het
hele gezin

kreatief
centrum

^ERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752-1921

KNIPTIP
Overlaad op een
dia-avondje uw gas-
ten niet. Zo'n zestig
dia's . . . da's echt
genoeg voor een
avond.

Speculaas
van groot tot klein
O, wat smaakt dat toch fijn!
Beste/ nu: bel 1373

Warme Bakker OPLAAT
bakt het voor u

KNIPTIP
Huisdieren zijn filmster-
ren. Laat ze daarom
een belangrijke
rol spelen
in de film
van uw leven.

'n Filmpje inleggen?
Daar is niets aan!
Vraag 't maar aan uw
fotohandelaar.

Ook per stuk
een aantrekkelijke korting.

Wilt u deze set nog verder uitbreiden of Uw huidige
pannenset aanvullen, dan ontvangt U op iedere Sola Elite
pan een vorstelijke korting van 25%.

Verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1314

Tijdelijk ONGEKENDE

KEUKENAANBIEDING
nog nooit eerder vertoond:

Prachtige, allernieuwst model kunststof keuken, met massief eiken handgrepen,
zeer compleet.

Met een inbouwkoelkast: flinke koel- en vriesruimte, automatische ontdooiing
van de koelruimte, zeer zuinig met energie slechts 1,4 kW per dag;

een inbouw-elekrische oven, mooi bruin, glad glazen deur/front, compleet met
een bakplaat en een ovenrooster en een aansluiting voor een grill;

een elektrische kookplaat met een roestvrijstalen vangschaal;

een allernieuwste wasemkap, geheel achter een kastdeurtje ingebouwd, afvoer
traploos regelbaar en uiteraard voorzien van verlichting.

Bovenomschreven keuken heeft bovendien zeer veel bergruimte, is 270 cm lang en kan naar eigen wensen

ingedeeld en eventueel uitgebreid worden.

Deze keuken bieden wij, slechts tijdelijk, zolang de voorraad strekt aan voor:

f 2.538,14 excl. btw
of wel f 2.995,00 incl. btw

HOLTSLAG
bouwmaterialen B.V.

SPOORSTRAAT 28 - 7260 AA RUURLO
TELEFOON 05735-2000

Openingstijden:
dagelijks van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur;

vrijdag van 19 tot 21 uur; zaterdags van 9 tot 13 uur


	CVO49-04-12-1980 deel 1
	CVO49-04-12-1980 deel 2
	CVO49-04-12-1980 deel 3
	CVO49-04-12-1980 deel 5


