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De heer J. J. van Dyk benoemd tot lid van verdienste Veilig
Verkeer Nederland

Het zilveren jubileum van de afd. Vorden van Veilig Verkeer Nederland [dat
onlangs werd gevierd] heeft voor de sekretaris de heer Joh. I. van Dyk nog een
prettige nasleep gekregen. Tydens een intieme bijeenkomst in hotel Bloemendaal
werd hy maandagavond namelijk benoemd tot lid van verdienste van Veilig
Verkeer Nederland. De heer van Dyk is de tweede persoon in het distrikt
Gelderland Oost die een dergelijke onderscheiding ten deel is gevallen.

Tijdens deze bijeenkomst werd het
woord gevoerd door de heer Nonhebel,
hoofd van de verenigingsorganisatie van
Veilig Verkeer Nederland. In zijn toe-
spraak wees de heer Nonhebel erop dat
de afd. Vorden sinds de oprichting in
1953 voortreffelijk heeft gefunktioneerd.
"Het is uniek dat de heer van Dijk al

deze 25 jaren als sekretaris van de afd.
Vorden werkzaam is geweest en nog
steeds is. Hij is steeds bezig met de
bestrijding van de verkeersonveiligheid
en voorlichting voor de verkeersveilig-
heid. Wij zijn trots en blij met dit soort
mensen die in hun vrije tijd iets voor een
ander doen. De heer van Dijk is uit het

goede hout gesneden", aldus de heer
Nonhebel.

Het lidmaatschap van verdienste houdt
voor de heer van Dijk tevens in dat hij
gedurende zijn verdere leven is vrijge-
steld van^^itributie. Mevr. van Dijk
deelde in IRuldiging van haar man en
kreeg bloemen aangeboden door de heer
A. de Roode, voorzitter van de afde!ir«
Vorden. Namens distrikt Gelderland
Oost, het distrikt dat de heer van Dijk
bij het hodflkestuur voor de onderschei-
ding heeft^roorgedragen, bood de heer
van Weelden gelukwensen aan.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

eindigen. We zien wel waar het schip
strand". Wel het schip strandde natuur-
lijk niet. De goed geoliede muziek-
machine stond daar wel borg voor.
Muisstil werd in de zaal de solo van Dick
Kaart aangehoord toen hij op schuif-
trompet "Basin Street Blues" vertolkte.
Ook de solo van bassist Henk Bosch op
zijn "Van Zalingen G.T." oogstte aller
bewondering. De hoofdrol voor de pauze
was weggelegd voor drummer Huub
Janssens die minutenlang improviseerde
op het thema "Bei dir ist es schön". Een
staande ovatie viel hem ten deel.

Een prachtig gespeeld nummer was de
compostitie van Duke Ellington getiteld
"Mood Indigo", waarbij de bandleider
zelf soleerde op de klarinet. Huub
Janssens imiteerde Louis Amstrong bij
het bekende nummer "Blueberry Hul"
(dat dankzij Fats Domino zo'n wereld-
succes is geworden). Doordat deze
avond toevallig Marcel Hendriks de
band kompleteerde kregen de aanwezi-
gen een nummer te horen gespeeld door
het "Flash Back Kwartet". Samen met
Marcel Hendriks treed de ritme sektie
van de Dutch Swing namelijk dikwijls
als zodanig op. Het orkest besloot de
avond met het vlotte nummer "Tiger
Rag" dat destijds door de R^wal Dixie-
land Jazzband grote bekenoneid kreeg.
De vele Vordenaren die we na afloop van
het concert zo trots als een pauw met een
langspeelplaat met handtekeningen van
de D.S.C.B. naar huis zagen gaan zullen
waarschijnlijk nog lang aa^feze muzi-
kale avond van hoog gerralte terug
denken.

Dutch Swing College Band "In the
mood"
Georganiseerd door het bestuur van het
orkest van Peter Schilperoort, de Dutch
een goed bezette zaal, een voortreffelijk

Het zeven man tellend orkest, dat menig
open doekje kreeg, bestond uit Dick
Kaart trombone; Re Kaart trompet;
Rob Kamer klarinet en altsaxofoon;
Henk Bosch van Drakensteyn bas; Huub
Janssen drums. De zieke Jaap van
Kempen werd deze avond vervangen
door pianist Marcel Hendriks. Het
geheel onder de leiding van Peter
Schilperoort die zelf de baritonsax en de
klarinet bespeelde. Het moet trouwens
voor deze Peter Schilperoort een genoe-
gen zijn om als leider van een dergelijke

Dorpscentrum, gaf het begaamde jazz-
Sing College Band zaterdagavond voor
stukje dixielandmu/iek weg.

band te kunnen fungeren. Als een
muzikaal veldheer stond hij daar rustig
de zaak overziend, terwijl de band
vrolijk speelde, keuvelend met elkaar
wanneer een collega soleerde en toch
fantastisch op elkaar ingespeeld.

Een prachtig stuk was de improvisatie
van "Back home again" en "China
town". Schilperoort die bij de verschil-
lende nummers vooraf een explicatie gaf
zei: "We beginnen nu tegelijk en hopen
ook weer met zijn allen gelijk te

Betaling abonnementsgeld Contact
U kunt vanaf heden tot en met 31 december 1978 uw abon-
nementsgeld voor het jaar 1979 voldoen per Rabobank
nr. 36.64.02.374, Amrobank nr, 48.63.19.245 of per post-
giro nr. 1205867 t.n.v. Drukkerij Weevers b.v. Vorden.

Aan ons kantoor: Nieuwstad 12, Vorden
TOT EN MET VRIJDAG 22 DECEMBER
Kantooruren maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 17.00 uur.

Het abonnementsgeld bedraagt / 27,- per jaar
Wordt U na l januari een kwitantie aangeboden, dan komt
er ƒ 4,- administratie- en inkassokosten bij en betaalt u ƒ 31,-

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur «n 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
14.00-15.00 uur.

1. Een populaire versie van het bestem-
mingsplan voor de kom van het dorp
Vorden;
2. Openbare raadsvergadering d.d. 19
december 1978;
3. Uitvoering Winkelsluitingswet 1976;
4. Mestvaalten langs openbare wegen;
5. Spreekuur wethouder Bogchelman.

Punt 1. Een populaire versie van het
bestemmingsplan voor de Kom van het
dorp Vorden:
Als bijlage bij "Contact" van deze week
treft u aan een zogenaamde populaire
versie van het bestemmingsplan voor de
kom van ons dorp. De plankaart,
alsmede de voorschriften, behoren bij
het "Komplan" liggen vanaf vandaag
ter inzage in het Dorpscentrum en in het
bibliotheekgebouw alsmede uiteraard op
het gemeentehuis, afdeling Algemene
Zaken. Naar aanleiding van deze popu-
laire versie zal op dinsdag 9 januari 1979
een voorlichtingsavond worden verzorgd
in de boerderij bij het kasteel/gemeente-
huis. Een ieder is van harte welkom.

Punt 2. Openbare raadsvergadering d.d.
19 december 1978:

Op dinsdag 19 december a.s zal om half
8 in het gemeentehuis openbare (be-
grotings-) vergadering worden gehou-
den. Op de agenda komen - naast de
aanbieding van de begroting voor 1979 -
nog de volgende punten voor:

1. Aanbieding gemeente-rekening over
1977;
2. Wijziging "Vergoedingsregeling vrij-
willigers bij de gemeentelijke brand-
weer" per l juni en l augustus 1978;
3. Aanbrengen dubbele beglazing in de
woningen Julianalaan 5, 10 en 12, welke
eigendom zijn van de gemeente;
4. Opdragen behartiging bedrij f sgenees-
kunde en advisering ten aanzien van de
openbare gezondheidszorg aan de Dis-
trictsgezondheidsdienst van het Gewest
Midden Usel;
5. Schrijven van de raad van de gemeen-
te Pannerden inzake problematiek rond-
om gemeentelijke herindeling;
6. Aanwijzing van de plaatselijke arts
H. H. P. Vaneker, als gemeentelijke
lijkschouwer;
7. Overname formatieplaatsen "Samen-
levingsopbouw" van de Stichting Streek-
belangen Oost Gelderland;
8. Voteren krediet voor de vervanging

van de 50 km borden op de grens van de
bebouwde kom;
9. Verdaging beslissing op beroepschrift
A.D.A. Wolbert te Hengelo, tegen
weigering bouwvergunning woning Gal-
gengoorweg 2;
10. Vaststelling nieuwe overgangsbepa-
ling voor het bestemmingsplan "Buiten-
gebied 1970";
11. Vaststelling 15e wijziging (model-)
bouwverordening;
12. Vaststelling 2e wijziging Brand-
beveiligingsverordening;

Punt 3. Uitvoering Winkelsluitingsweg
1976:

Vanaf l november jl. is het verboden een
winkel voor het publiek geopend te
hebben indien niet bij iedere voor het
publiek bestemde ingang van die winkel,
op zodanige wijze dat daarvan van
buitenaf gemakkelijk kan worden ken-
nis genomen, een door of namens
Burgemeester en Wethouders gewaar-
merkte aankondiging is aangebracht,
waarop de toegestane openingstijden
van die winkel staan aangegeven. Het is
gebleken dat nog niet iedere winkelier

een dergelijk aankondigingsformulier
voor toegestane openingstijden bij de
ingang(en) van de winkel heeft aange-
bracht. Een aankondigingsformulier
kunt u alsnog afhalen bij de afdeling
Algemene Zaken van de gemeente-secre-
tarie. Degenen die nog niet een door
Burgemeester en Wethouders gewaar-
merkt aankondigingsformulier hebben
aangebracht bij de ingang van de
winkel, worden verzocht dit alsnog te
doen.

Punt 4. Mestvaalten langs openbare
wegen:
Op diverse plaatsen in de gemeente
Vorden is mest opgeslagen die te dicht
aan de openbare weg is gelegen. Op
grond vaa artikel 127 van de Algemene
Politieverordening is het verboden bin-
nen een afstand van 10 meter uit de
openbare weg of woningen mest op te
slaan.

Punt 5. Spreekuur wethouder Bogchel-
man:
Wethouder Bogchelman zal op donder-
dag 14 december a.s. geen spreekuur
houden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Liturgie-commissie Hervormde gemeen-
te
De Kerkeraad van de Hervormde ge-
meente heeft twee liturgie-commissies
benoemd die elke maand een kerkdienst
voorbereiden met de dienstdoende pre-
dikant. In goed overleg wordt het Bijbel-
gedeelte gekozen, de liederen, eventuele
gedichten en gebeden. Op deze wijze
wordt de voorbereiding van een kerk-
dienst duidelijk verbreed. De dienst van
a.s. zondagmorgen 17 december (de 3e
Adventszondag) is zo'n dienst, mede
voorbereid dus door één van de twee
liturgie-commissies. (De volgende is ge-
pland in januari. Ds Veenendaal hoopt
deze kerkdienst in de dorpskerk te
leiden. De liturgie wordt gestencild.
Toch is het goed en raadzaam het
Liedboek voor de kerken mee te bren-
gen.

Gezamenlyke Adventsdienst a.s. zon-
dagavond. .
De plaatselijke Raad van Kerken, waar-
in samenwerken de R K parochies Vor-
den-Kranenburg, de Hervormde ge-
meente en de Gereformeerde kerk,
houdt a.s. zondagavond 17 december
een Advents-Kerstdienst in de Hervorm-
de dorpskerk te Vorden.
Medewerking aan deze dienst verlenen:
Het Kerkkoor van de Kranenburg "Can-
temus Domino", onder leiding van de
heer A. Wissink. De tenor Garardo Jak
uit Nijmegen, een collega en vriend van
de organist van de Hervormde kerk
Rudie van Straten, die ook zondagavond
het orgel bespeelt en de samenzang
begeleidt. Ook enkele leden van de
plaatselijke Raad van Kerken werken
mee aan deze dienst, terwijl Ds. Krajen-
brink ondermeer de (korte) prediking
hoopt te doen. Liturgieën worden ge-
stencild. Het is verder de bedoeling dat
voor de eerste keer weer de kaarsen in de
beide kronen in het kerkgebouw zullen
branden. Ook dat geeft stellig een fijne,
feestelijke sfeer in de oude dorpskerk.
Deze gezamenlijke Advents-Kerstdienst
is a.s. zondagavond 17 december. (Zie
ook de advertentie)

Kerstzang Vordense Koren.
Naast de drie Vordense koren: Het
Vordens dameskoor, de Chr. Gemengde
zangevereniging "Excelsior" en het Vor-
dens mannenkoor zal dit jaar ook het
kinderkoor "De Kinderrij" meezingen
in de Kerstzang op volgende week
donderdagavond 21 december in de
Hervormde kerk. De heer P.J.M. Rouw-
en, wonend aan de Zutphenseweg, leidt
drie koren: het dameskoor, Excelsior en
het Kinderkoor. De heer Bert Nijhof
leidt het Vordens Mannenkoor. Rudie
van Straten bespeelt het orgel en bege-
leidt de samenzang. Ds. Krajenbrink
zegt enkele Kerstgedichten. Iedereen is
zeer welkom in deze Kerstzang Vorden-
se Koren. Programma's worden gesten-
cild. De toegang is gratis. Bij de uitgang
wordt wel een kollekte gehouden voor de
gemaakte kosten wat wat overblijft is
voor de koren bestemd. (Zie advertentie
in dit blad)

Kerstaktie Raad van Kerken Vorden-
Kranenburg.
Om de bekende Kerst-groet, Kerst-
attentie van de plaatselijke Raad van
Kerken aan zieken en hoogbejaarden
weer mogelijk te maken, wordt er deze
week in onze gemeente een rondgang,
een kollekte gehouden, huis aan huis.
Zo ook wordt deze kerstgroet een groet
van ons allemaal aan de zieken en
hoogbejaarden in ons midden.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 17 december (3e Adventszon-
dag) 10.00 uur Ds. J. Veenendaal; 19.00
uur Advents-dienst Raad van Kerk Ds.
J. C. Krajenbrink, Kerkkoor "Cante-
mus Domino" Gerardo Jak, tenor,
Rudie van Straten, organist.

KAPEL DE WILDERBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. W. Kreuzen, Megchelen;
19.00 uur Adventsdienst in de Ned.
Herv. kerk uitgaande van de Raad van
Kerken. Voorganger Ds. J. C. Krajen-
brink.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur; Spreekuur: Vorden
18.30 uur; woensdag, donderdag; Kra-
nenburg 18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
[alleen spoedgevallen]

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
v. Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

C. Wijnberg, Ulft tel. 08356-3670; E. J.
de Haan Borculo, tel. 05457-1288.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand december mevr. Tak-
kenkamp tel. 1422. Graag bellen tussen
8.00-9.00 uur.

NOODHULPDIENST

Tot 18 dec. mevr. v.d. Vuurst tel. 2072,
vanaf 18 dec. Mevr. Brandenburg tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30 en 9.30
uur of 13.00-13.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8
tot 18 uur; zaterdags tot 12 uur. Op zon-
en feestdagen 's avonds en in de nacht
kan men aan de apotheekdeur bellen
uitsluitend voor spoedrecepten.

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

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.
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Geboren op 7 december 1978
Matthijs

J. J. Hermans
J. M. Hermans-Jansen
LUC

„CedoNulli"
Zutphenseweg 42,
7251 DLVorden

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij U kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Gerrit Bram
Wij noemen hem

BRAM
J. Groot Nuelend
J. G. Groot Nuelend-

Rossel
Adri
Hans

Vorden, 11 december 1978
W.C. H. Staringstraat9

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
cadeaus die wij bij ons 25-
jarig huwelijk hebben ontvan-
gen

Joh. Klein Tiessink
en
R. Klein Tiessink-Nijland

Vorden, november 1978
Almenseweg 54

Gesteund en getroost door
alle bewijzen van deelneming
bij het zo plotseling overlijden
van mijn lieve, zorgzame man
en vader

Petrus Jacobus Doesburg,
willen wij U langs deze weg
dankzeggen voor Uw mede-
leven en belangstelling.

E. M. Doesburg-Beentjes
Yvonne

Vorden, december 1978
Margrietlaan 20.

huishoudelijke hulp gevraagd
bij ouder echtp. weg. huisl.
omst. v. d. tegenw. voor 2
morgens per week ing. jan.
Mevr. Snoep, Zutphenseweg
53, Vorden. Tel. 1867.

LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode

Sigarenmagazijn BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: kunstschaatsen met
schoenen, maat 43. ƒ40,-
W. Alexanderlaan l, Vorden.
Tel. 2280.

Te koop: zo goed als nieuw
opvouwbed en één-persoons
ledikant. De Horsterkamp 23,
Vorden. Tel. 2262.

Drogisten j

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Te koop: 5-jarige stamboek-
merrie en veulen, (grote maat)
E.v. stalruimte beschikbaar.
W. Eggink. Tel. 05735-1337.

ATTENTIE
Bestel vroegtijdig voor de a.s.
Kerstdagen.
verse kalkoen

kip
haantjes en
eieren

Poliersbedrijf ROSSEL
Nieuwstad 45, Tel. 1283.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Bij aankoop van een
KERSTBOOM

een leuke
BALPOINT kado

Boomkwekerijen
M. G. Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26. Tel. 05752-
1464.

Weekend-reklame:
APPELBEIGNETS

Banketbakkerij
J. WIEKART

OMORIKA,
een aparte kerstboom
(in beperkte voorraad)

Boomkwekerijen
M. G. Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26. Tel. 05752-
1464

Te koop: bankstel. Zutphen-
seweg 27, Vorden. Tel. 1971

Inplaats van kaarten

PETER HOGERS
en
WILLY EGGINK

geven U namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk
op vrijdag 22 december a.s. om 11.00
uur in het gemeentehuis „Kasteel Vor-
den".

De kerkelijke inzegening van ons huwe-
lijk zal plaatsvinden om 15.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer Ds. J. C. Krayenbrink.

Dag-adres: Zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kra-
nenburg-Vorden.

Receptie van 16.45 tot 17.45 uur.

December 1978
Telefoonstraat 79, Roosendaal
Rietgerweg 4, Vorden
Toekomstig adres: Hoetinkhof 83, Vorden.

1953 1978

Maandag 18 december a.s. wordt voor ons en de
onzen D. V. een zilveren dag.

Want dan herdenken wij met onze kinderen in diepe
dankbaarheid het feit dat wij 25 jaar gelukkig
getrouwd zijn.

W. J. ADDINK
en
J. ADDINK-GARRITSEN

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „de Uitrus-
ting" teEefde.

Warnsveld, december 1978
„'t Rasink", Geesinkweg 10

Op zaterdag 16 december hoop ik
65 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20.00
uur bij Café Schoenaker, Kranenburg-
Vorden.

G. NIJENHUIS
Galgengoorseweg 12, Vorden

Enige en algemene kennisgeving

Rustig is van ons heengegaan na een liefdevolle ver-
pleging op de verpleeginrichting Villa Nuova, mijn
lieve man, onze vader, grootvader en overgrootvader

JAN GROOT WASSINK
echtgenoot van R. Teunissen

in de gezegende ouderdom van 86 jaar.

Rust zacht.

R. Groot Wassink-Teunissen
Almen: Familie J. Tichelman

Vorden: Familie W. Groot Wassink
Familie J. Groot Wassink
kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Vorden, 9 december 1978
Ruurloseweg 65

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van
de Monuta Stichting, Het Jebbink te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag 13
december a.s. van 19.15 tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 14
december om 12.00 uur in voornoemd rouwcentrum
waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden,
waarbij u beleefd wordt uitgenodigd.

6<WfBfP< LEER
DANSEN

DANSSCHOOL

Th. Houtman
er is nog plaats voor een

herscholingscursus
voor verloofden en gehuwden
boven 17 jaar en ouder.

DIE HET DANSEN BETER BIJ DE TIJD
WILLEN LEREN, DOE NU MEE.

Inschrijving:
a.s. zaterdag 16 en 23 december van 17.00 tot
18.00 uur Dorpscentrum te Vorden.
En donderdag 21 december van 19.00 tot 19.30
uur in zaal Eykelkamp.

Advents-Kerstdienst
Raad van Kerken

De Raad van Kerken te Vorden-
Kranenburg nodigt u gaarne uit
voor de gezamenlijke

Advents-Kerstdienst
op zondagavond 17 december
in de Herv. Dorpskerk te Vor-
den.
Aanvang 19.00 uur

Medewerking verlenen:
- Het Kerkkoor

"Cantemus Domino"
— Gerardo Jak, tenor
— Rudie van Straten, organist
— Ds. J. C. Krajenbrink
- Leden van de Raad van Kerken.

Liturgieën worden gestencild.

Kerstzang
Vordense koren
DONDERDAG 21 DECEMBER

De bekende
Kerstzang Vordense koren
zal dit jaar gezongen worden op
donderdagavond 21 december
in de Herv. dorpskerk te Vorden.

Aanvang 20.00 uur

KOORZANG
SAMENZANG
DECLAMA TIE .

Graag nodigen de zingende koren ook u uit,
— Het Vordens Dameskoor
- Het Vordens Kinderkoor ,,De Kinderrij"

— De Chr. Gemengde Zangver. "Excelsior"
— Het Vordens Mannenkoor.

17 december

Evening
Stars
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

^erststuk jes maken
met Floralia

t*ffl Donderdag 21 december a.s.
::| 's middags van 2 tot 4 uur en

's avonds van 8 tot 10 uur in
het Dorpscentrum

Deelname gratis, ook voor niet-nutsleden.

Materialen zijn verkrijgbaar aan de zaal, maar
kunnen ook zelf meegebracht worden.
In elk geval meebrengen: niet te grote bakjes
en/of fles en een mesje en tangetje.

Graag opgave bij:
Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743
Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555

Wij zetten onze aktie voort...

Tot de Kerstdagen geven wij
bij aankoop van een foto-
toestel boven de f 250,-

een elektronenflitser
t.w.v./72,-KADOM

FOTO

Kerkstraat i - 7251 BC Vorden - Telefoon 05752-1313

Dat is weer eens iets anders

Taart
met spek, kaas, eieren
Warm serveren.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden -Tel. 1750

Specialiteit:
Zwanenhalzen

Visser

Kamgaren kostuum in pied de poule dessin.
Met opgestikte klepzakken, rugsplit, leren

knopen en sportieve leeraksenten.
298,-

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381



Zie onze
etalages

deVINOTHEEK!

Gaat U 2e Kerstdag
uit eten ?

Bel dan 6634
CAFE-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
Fa. GEBR. EYKELKAMP — VORDEN

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

TAVERNA wijnsteen terracotta 24 x 12 x 32
ook los verkrijgbaar
in doosverpakking a 4 stuks f 39,-

een meubel met een interieur van
speciale TAVERNA wijnstenen. een
ideale (en zeer dekoratieve!) manier
om uw wijn te bewaren, de vino-
theek schept omstandigheden, die
vrijwel gelijk zijn aan die van een
wijnkelder: de flessen liggen onder
een zodanige hoek, dat de kurk
'bespoeld' blijft en de wijn kan blijven
'ademen', in het donker en bij prak-
tisch konstante temperatuur,
er zijn vinotheken voor 8, 12, 16 of
24 flessen, die — dankzij de afmetin-
gen -- zich bovendien heel goed
laten gebruiken als TV/radiomeubel,
boekenkastje of telefoontafel en -
als er plaats overblijft — kunt u er
ook een fles jenever, port of sherry
in kwijt...

Afm. 54 b, 63 h, 38d, prijs

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24
VORDEN - TEL. 05752-1514

f278,-

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Kies uit onze SEIKO
kerst kol lekt ie.

Horlogerie - goud - zilver - optiek Fa. Kohier-Wissink
Spalstraat 15, Hengelo (Gld.). tel. 05753-1374

Met spoed gevraagd

een loodgieter
LOODGIETERSBEDRIJF

WILT IN K
Het Hoge 20, Vorden. Tel. 05752-1656

FONGERS
Een merkfiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26.
Uw tweewielerspecialist.

Te koop:
verse Kerstbomen

met of zonder kluit
L. A. Wolsing, t Hoge 15

TARWEBROOD.-
BRUIN MI' TREKT

Generaties lang heeft witbrood de Top-Tien van de bak-
ker aangevoerd. De laatste drie, vier Jaar komt daar sterk
verandering in. Bruinbrood wint op alle fronten. Geen
wonder: als de dokter het aanprijst en uw Echte Bakker
het zo heerlijk, geurig, knappend en flintervers bakt... f

VAN

in welk pak
Iaat u

zich deze
maand

bewonderen?
Bij ons kunt u kiezen.
Voor uit-en-thuis
helpen wij u in het pak,
dat u het beste kleedt.
En laat ze don maar
kijken!

Citroen-dealer
AUTOMOBIELBEDRIJF

RUESINK RUURLO
Wij hebben steeds voorradig door inruil alle types Citroen van bouwjaren '72 tot '78 zoals:
CX - benzine en diesel - GS en GS Break, LN, AMI, Dyane en 2 CV6 en diverse andere merken,
zoals:
Citroen LN 1978
Princes 1800 HL 1976
Austin Allegro 1300 1976
Alfa Sud 1975*
Alfa Romeo 2000 met LPG 1975
Mercedes 240.3 '... 1975
Mini 850. 1976
Simca 1973/1974/1975/1976
Renault 16 TS 1975

Inruil, financiering en leasing mogelijk
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

Renault 4 1975
Ford Taunus 1600L 1975
Fiat 131 Mirafiori 1600 1976
Peugeot 104 1977
Fiat 127 1977
Opel Ascona 16S 1975
Datsun 120Y Coupé 1974
VWGolfD.. - . . 1978

GS PALLAS
Eurocasion met L.P.G. . 1978

tcKtiel en mode

/choolderman
raadhuisstraat tel. 1367 vordert

Te koop: beste dekrijpe Gr.Y
en N.L. b+ beren. D. Let-
t ink , Lieferinkweg l, Vorden.
Tel. 05753-1526.

W a l is tien cent?
ƒ 4,40 op 40 liter t i k t aan
bij

KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ16,50

Sigarenmagazijn
„DEOLDEMEULLK"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

De reisprogramma's liggen voor u klaar!
Kom dus nu naar de Rabobank en boek Pohflhonlf

voor het beste eruit is 11 II
geld en goede raad



Donderdag 14 december 1978
40e jaargang nr. 41 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDERT
Commissaris Mr. W. J. Geertsema
tijdens raadsvergadering te Vorden:
Inspraak is anders dan het voor het zeggen hebben
De Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland Mr. W. J.
Geertsema heeft zich dinsdagavond ruim twee en een half uur bezig
gehouden met het luisteren naar en te antwoorden op verschillende pro-
blemen die zoal in de gemeente Vorden leven.

Uitvoerig werd gesproken over het on-
derwerp landschap-landbouw. Burge-
meester Mr. M. Vunderink schetste in
grote lijnen de problemen die er op dit
gebied in Vorden zijn, waarbij vooral de
afweging van de belangen een grote rol
spelen. De heer Vunderink bepleitte bij
de Commissaris te helpen bevorderen
dat buiten de in de relatienota genoemde
ruilverkavelingsgebieden beheersover-
eenkomsten tot stand kunnen komen
met grondeigenaren en gebruikers in
landschappelijk waardevolle gebieden.
De heer Vunderink zei dat de categorie-
indeling niet in het bestemmingsplan
dient te worden opgenomen. De heer
Geertsema was het hier niet mee eens.
"Een categorieindeling is onmisbaar.
Men moet wel met bijzonder goede
argumenten komen om de indeling los te
maken. Dan komt het gehele streekplan
op losse schroeven te staan. Als pro-
vincie moetje spaarzaam zijn en niet al
teveel gebieden in de categorie l en 2
opnemen.

Uitvoerig ging de heer Geertsema in op
de vraag moet je beperkingen opnemen
in het bestemmingsplan of ze daar
buiten houden. "Dat laatste is niet de
opvatting van G.S. Streekplannen wor-
den niet gemaakt om ingelijst aan de
wand te hangen. Streekplannen dienen
"Verwoord" te worden in de bestem-
mingsplannen. Wat via bestemmings-
plannen niet te regelen valt, daarvoor
moet je dan hopen dat via beheers-
overeenkomsten er een regeling komt.
Het Rijk zal dan voldoende gelden
beschikbaar moeten stellen om beheers-
overeenkomsten af te sluiten. Hier moet
ik mij toch wat sceptisch opstellen",
aldus de heer Geertsema.

Burg. Vunderink die voorts de noodza-
kelijkheid van een goede subsidierege-
ling uiteenzette noemde als voorbeeld de
ligboxenstal bij de heer Kornegoor (het
bedrijf dat 's middags door de Com-
missaris was bezocht). Hier hebben we
de kosten zwaarder bevonden dan het

belang dat voor het landschap geldt.
(Het inpassen van de nieuwe ligboxen-
stal in het landschap zou de heer
Kornegoor ruim 43.000 gulden hebben
gekost). Omdat er geen goede subsidie-
regeling is op dit punt heeft de gemeente
Vorden de ligboxenstal "gelaten zoals
het was". De heer H. Tjoonk (VVD) die
de woorden van Burg. Vunderink be-
streed dat de landbouw in Vorden
achteruit loopt (De melkproduktie is
zelfs met acht procent toegenomen,
aldus de heer Tjoonk) vroeg zich af of de
mensen het in het buitengebied zo slecht
doen dat alles vastgelegd moet worden.
"De inspraakcommissie die toen in het
leven is geroepen, had er net zo goed niet
kunnen zijn. De commissie heeft toch zo
blijkt thans, niets te vertellen. Commis-

saris Geertsema: "Inspraak is heel wat
anders dan het voor het zeggen hebben.
Gelukkig zijn de Staten wijzer dan ik.
Zij zullen beter kunnen antwoorden op
de vraag wat mooi is of lelijk".

WONINGBOUW
Bij monde van Burg. Vunderink werden
de zorgen van de gemeente Vorden ken-
baar gemaakt omtrent de toewijzing van
voldoende woningen en dan met name
de woningbehoeften voor plaatsgebon-
denen. "De bedoeling van het streek-
plan is juist de plaats gebonden behoef-
ten op te vangen. Wanneer de gemeen-
ten alle instrumenten die ter beschik-
king staan, gebruiken die nodig zijn
zoals bijvoorbeeld het voeren van een
aktief grondbeleid, toepassing woon-
ruimtewet etc. dan moet het mogelijk
zijn de plaatsgebonden woningbehoefte
bij migratiesaldo nul op te vangen",
aldus Mr. Geertsema. De Commissaris
wees er in dit verband op dat de 300

woningen die Vorden tussen 1977-1985
zijn toegewezen niet in acht gelijke
moorjes verdeeld behoeven te worden.
"Er is altijd met de provincie te praten",
waarop de heer Bannink het college
adviseerde dit maar gauw te doen, zodat
iets van de achterstand die er op dit
moment is in te lopen.

Over het leefmilieu in kleine kernen (ook
een heet hangijzer in Vorden met bij-
voorbeeld een kleine kern als de Kranen-
burg) zei de heer Geertsema: "Leef-
baarheid kun je niet bijhouden met
woningbouw in kleine kernen". De
beslissingen die er ten opzichte van deze
kernen door het Rijk worden genomen,
noemde de heer Geertsema "politieke
beslissingen". Wat betreft de verkeers-
problemen in Vorden (doorgaande ver-
keer in de bebouwde kom) deelde de
heer Geertsema mede dat de gemeente
Vorden dezer dagen een rapport van de
provinciale waterstaat zal worden toege-
zonden. Over de toekomst van het
gewest Midden IJssel luidde de persoon-
lijke opvatting van de heer Geertsema
dat het meest zinvol zou zijn dat de
verzorgende taken bij het gemeente-
bestuur komen te liggen en de ordende
taken bij de provincie.

In verband met sluiting van onze drukkerij tussen
Kerst en Oud en Nieuw zal Contact in Vorden en
Hengelo niet verschijnen.

Editie Vorden 28 december
Editie Hengelo 26 december en 2 januari

Copy voor het Kerst/Nieuwjaarsnummer

Editie Ruurlo
vrijdag 15 december 18.00 uur
Voor het nummer van 21 december,
donderdag 21 december 12.00 uur
voor het nummer van 28 december.
Editie Vorden
maandag 18 december 18.00 uur
voor het nummer van 21 december

Editie Hengelo
woensdag 13 december 12.00 uur
voor het nummer van 19 december.

* Voor spoed-drukwerk
zoals rouwbrieven en geboortekaarten,
is iemand aanwezig.

y
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postbus 22 - 7250 aa vorden

Het gezelschap bracht ook een bezoek aan de melkstal in het bedrijf van defam. Kornegoor waarbij Mevr. Kornegoor tekst
en uitleg gaf. Op de foto v. l. n. r. Mevr. Geertsema, Mevr. Kornegoor en burgemeester Vunderink.

Voorstellingen
Dorpscentrum
De culturele commissie uit het Bestuur
van het Dorpscentrum is hoopvol ge-
stemd over het slagen van de voorstel-
lingen, die in de loop van het seizoen
1978-1979 in de grote zaal van het
Dorpscentrum gedeeltelijk reeds zijn
gegeven en voor een ander gedeelte nog
moeten plaats vinden. De belangstelling
voor het cabaret van Ivo de Wijs had
mogelijk wat groter kunnen zijn, maar
degenen, die er waren hebben van het
gebodene enorm genoten. De belang-
stelling voor het optreden van The
Dutch Swing College Band op j.l.
zaterdagavond, waarvan u elders in dit
blad een verslag kunt lezen, was aan-
zienlijk groter. Het aanwezige publiek
was zeer enthousiast. De commissie
heeft duidelijk de indruk op de goede
weg te zijn. Het is vanzelfsprekend, dat

Commissaris Mr. W. J. Geertsema opent
volgend jaar bedrijfsgebouwen Sorbo
Tydens y|jn bezoek aan de Nedac, dat dinsdagmiddag in het kader vna het
werkbezoek aan de gemeente Vorden plaats vond, heeft de Commissaris van de
Koningin Mr. W.J. Geertsema de direktie van deze firma toegezegd volgend zomer
het nieuwe gebouwencomplex officieel te openen.

Mr. Geertsema was tijdens zijn bezoek
aan de Nedac vergezeld van zijn echt-
genote Burg. Mr. M. Vunderink en
echtgenote, de beide wethouders W.A.J.
Lichtenberg en H.A. Bogchelman als-
mede gemeentesekretaris J.W. Drijf-
hout. De beide dames kregen van het
personeel van de Nedac bloemen aange-
boden. Hierna nam het gezelschap een
kijkje in het centrale magazijn waar
kennis werd gemaakt met het befaamde
Sorbo-systeem (45 rijdende magazijnen
in het gehele land die door de moeder-
wagens worden bevoorraad. Deze Sorbo

service auto's bevoorraden op hun beurt
ruim 4300 winkels in Nederland). Ook
werd een kijkje genomen in de produk-
tieafdeling.

De heer Jac. H. de Jong, president-
direkteur van de Nedac-groep, waartoe
Sorbo behoort, gaf tijdens de rondlei-
ding een uiteenzetting van de aktivi-
teiten van Sorbo Nederland. Mr. Geert-
sema nam tevens kennis van de belang-
rijke nieuwbouw die reeds gedeeltelijk
klaar is, maar iru'dden volgend jaar
wordt voltooid. "De uitbreiding van

Sorbo op dat moment, zal namelijk ruim
een verdubbeling gaan betekenen van de
huidige bedrijfsruimte waardoor het
totale gebouwencomplex circa 12.000 m2

gaat bedragen. Het Sorbo s\ysteem on-
dervindt door de unieke vorm van dis-
tributie ook veel belangstelling vanuit
het buitenland", zo lichtte de heer de
Jong de Commissaris in.
Voordat de Nedac bezocht werd was het
gezelschap te gast bij de heer G.H.
Kornegoor aan de Kostedeweg, om daar
een kijkje op het bedrijf te nemen. Deze
boerderij ligt in wat men noemt een
"natuurgevoelig gebied". Speciale be-
langstelling ging uit naar de moderne
loopstal. Mevr. Vunderink en mevr.
Geertsema brachten in de loop van de
middag een bezoek aan de verpleeg-
inrichting Villa Nuova, terwijl mevr.
Geertsema tevens het huidige gemeente-
huis bezichtigde.

De heer Geertsema
in de bedrijfshal van de Sorbo

Werkbezoek van Commissaris nuttig
Het werkbezoek dat de commissaris van de Koningin in Gelderland
gisteren aan onze gemeente heeft gebracht, kan alleen maar als positief
worden bestempeld. Gezien de wijze waarop de heer Geertsema z^n
"huiswerk" heeft verricht, zal hy ongetwyt'eld een goeie indruk hebben
gekregen van wat er zoal by' ons leeft. Wat ons toch wel verbaasde was de
manier waarop de commissaris zich in de problematiek van ons dorp heeft
verdiept. 8y de behandelde punten zoals landbouw/landschap; woning-
bouw, kleine kernen, bleek uitermate goed op de hoogte en had hy z^jn
antwoord steeds klaar.

Ook uit de tyd die hy eraan besteedde om alles aan te horen en van
deskundig kommentaar te voorzien, bleek dat de heer Geertsema met hart
en ziel aan zyn werk is verknocht en ook beslist aandacht wenst te
schenken aan de kleinere gemeentes in Gelderland. Op het gebied van de
woningtoewijzing nam hy een brokje onzekerheid by de raad weg. Niet dat
Vorden voorlopig meer woningen zal mogen bouwen [vanaf 1977-1985 in
totaal 300], de commissaris gaf wel de weg aan die er toe kan leiden dat de
eerste jaren meer woningen gebouwd kunnen worden, dan de gemiddelde
toewyzing over die acht jaren. De taak is nu aan het college om
slagvaardig met G.S. te onderhandelen!

Ook nam hy een stukje bezorgdheid weg by die raadsleden die het
hinkt ioneren van een gemeenteraad [by de nieuwe gewestvorming] in de
toekomst niet meer zo zien zitten. Brandweer, gezondheidsdiensten /yn
bijvoorbeeld taken die volgens de heer Geertsema beslist by de gemeenten
dienen te blijven. "Momenteel is het zelfs nog zo dat wy als provincie naar
elk lelijk bord in Vorden moeten ky'ken. Ik hoop dat de gemeente dit van
ons overneemt", zo merkte hy op. "En desondanks /.yn wy de parel van de
Achterhoek", was de reaktie van CDA-voorzitter J.F. Geerken. "Maar
dan toch wel op de geleende schoenen van de provincie", aldus kaatste de
heer Geertsema onder hilariteit terug. Trouwens aan humor ontbreekt het
deze liberale bestuurder niet. Tot Burg. Vunderink zei hy by voorbeeld op
gegeven moment: "De discussie tussen ons lykt wel een duet voor twee
heren". En by de vraag wat is mooi, wat is lelyk: "Neem nou een silo,
maak er een paar wieken aan, dan is het net een windmolen", hoewel hy
dit laatste citeerde.

,, 't was ons niet bekend— '
Waarom men ons als plaatselijk blad niet eerder bericht heeft gedaan van
gemeentwege, dat de Commissaris op bezoek zou komen begrijpen wij
niet, dan hadden wij in ons vorig nummer onze lezers op de hoogte kunnen
stellen. Vele Vordenaren hadden dan de openbare raadsvergadering
kunnen bezoeken, waar iedereen recht op heeft. Jl. vrijdag werden de
stukken pas ontvangen, wij hebben als plaatselijk blad toch altijd op-
bouwende kritiek laten horen en vaak wordt er overlegd met B&W,
waarom ons dan uitsluiten van mogelijkheden te publiceren. Wij maken
ook verenigingen er op attent dat als men een uitvoering geeft of iets
dergelijks, geef het dan door aan ons redaktie-adres: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden, tel. 1404. De korrespondenten zijn: de heer A.
Velhorst 't Wiemelink 35, tel. 1688. De heer W. Wolbert, Ruurloseweg
66, tel. 6681.

de commissie open staat voor op- of
aanmerkingen, zodat hieruit voor de
volgende kern lering kan worden ge-
trokken. Nu het enthousiasme en de
belangstelling toch wel gewekt is, meent
de commissie nog op de volgende
voorstellingen te moeten wijzen: woens-
dag 10 januari 1979: Het toneelstuk
Meneer Masure gespeeld door o.a. Kitty
Janssen en Adré van den Heuvel. Kaar-
ten a ƒ 12,- p.p. zijn dagelijks ver-
krijgbaar aan de zaal. Dorscentrum
Vorden. Woensdag 21 februari: Deze
voorstelling wordt in de Schouwburg in
Lochem gegeven. Het toneelstuk heet:
En nog vele jaren, met Ton van Duyn-
hoven. Ina van Paassen e.a. Hiervoor
zijn mogelijk alleen nog kaarten in
Lochem te verkrijgen.
Donderdag 15 maart: in de grote zaal
van het Dorpscentrum: Tekstpierement
met Van wie zou dat nou zijn? Jos Brink
en Frank Sanders zullen dan optreden.

Ook zullen er kindervoorstellingen wor-
den gegeven. Op woensdagmiddag 27
december a.s. zullen PIPO de Clown en
Mammaloe de Vordense kinderen onge-
twijfeld uitstekend gaan vermaken.
Kaarten a ƒ 3,- p.p. zijn vanaf 20
december a.s. aan de zaal verkrijgbaar,
(zie advertentie in dit blad). Woensdag
18 april 1979: Hokus Pokus. Nadere
bijzonderheden volgen nog.

Boerenkoolavond
Touwtrekvereniging
De traditionele Boerenkoolavond van de
Touwtrekvereniging is een groot succes
geworden. In het clubhuis namen ruim
zestig leden (inclusief andere gezins-
leden) aan het eetfestijn deel, gezeten
aan lange tafels. De dames J. Brummel-
man-Kamperman en A. Groot Roes-
sink-van Delden hadden als "kokkin-
nen" alle eer van hun werk. Liefst
veertig rookworsten, benevens vijftien
verse metworsten - totale lengte dertig
meter - werden met de vele kilo's
boerenmoes "soldaat" gemaakt. Vorden
voorzitter Jan Knoef offreerde de beide
dames voor hun werkzaamheden bloe-
men en dankte hen hartelijk voor hun
bereidwilligheid. Na afloop van het
diner werden onder leiding van de
dames Brummelman - Kamperman,
Groot Roessink - van Delden en hun
beide echtgenoten allerlei spelletjes ge-
daan als schieten, pijltjes gooien en
sjoelen. Voor elk onderdeel was er een
prijs te weten een fles moezelwijn.
Antoon Horstman kreeg de poedelprijs.

Nutsfloralia
Traditiegetrouw wordt voor het Nuts-
departement een middag en avond voor
het maken van Kerststukjes georgani-
seerd door Floralia. Dit zal plaats
vinden op donderdag 21 december a.s.
in het Dorpscentrum. Een ieder, die met
de komende Kerstdagen zijn huis een
feestelijk aanzien wil geven, kan hier
gratis terecht, om met assistentie van de
bestuursleden van Floralia mooie kerst-
stukjes te maken. Wij hopen, evenals dit
voorgaande jaren het geval was, op een
groot aantal deelnemers. Nadere gege-
vens vindt u in een advertentie elders in
dit blad.



ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat uit o.a.:

* kaaskasten - wandmeubelen
* bankstellen - eethoeken
* dekenkisten - salontafels

alles in eiken - geloogd en in de was - • of gelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek worden voldaan.

BIJENHOF's FIJNHOUT BEWERKING
Industrieweq 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur
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OPEN HAARD BLOKKKN
Branden plm. 2'/2 uur.

ƒ 2,85 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

Grote sortering
gas-, olie- en
kolen h aarde n,
gevelkachels
kookkachels
en kookplaten.

Nieuw en gebruikte. Inruil
mogelijk.
Fa. D. JANSEN, Bleekstraat
l, Hengelo Gld. Tel. 05753-
1360.

Grote sortering
SCHAATSEN

Inruil mogelijk.
- sleden
- koekijzers
- wafelijzers
- braadpannen en
- alle bakartikelen

Fa. D. JANSEN, Bleekstraat
l, Hengelo Gld. Tel. 05753-
1360.

Te koop: Slachtkippen. |j»
H. J. Stokkink, Lochemse- ]ĵ
weg 32a, Warnsveld. Tel. &
05751-387. 5

y
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Wooncentrum
TEUNISSEIM
Dorpsstraat 13, Ruurlo

WIJ HEBBEN EEN GROTE
KOLLEKTIE IN VOORRAAD

o.a.
WOLLEN TAPIJT
400 cm breed

ZUIVER WOLLEN TAPIJT
Nu voor

ZUIVER WOL
EXTRA ZWARE KWALITEIT ZGÏ7,-

NYLON TAPIJT 400 cm breed. Per meter:

39,50 65,- 75,- 79,50 99,- 106,- 109,-
GRATI S EN VAKKUNDIG GELEGD

NYLON TAPIJT Kamerbreed o „
ZELF METEN - HALEN EN LEGGEN .... .£«1,5(1

Ruim gesorteerd in TAFELKLEDEN:
MACHINAAL SMYRN^
Vanaf 9 l29f-

OVERGORDIJNEN
Kamerbreed + 270 hoog. Per meter vanaf lOy™

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wend-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open heerden.

hout/ ges/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en remen.
Tuinertikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patloblokken
etc.

Plaatmaterialen in
boerd. gips, pvc,

asbest etc.
Voor de egrerische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Eigen-
(h)aardig

Datje bij HOLTSLAG zoveel
prachtige OPEN HAARDEN kunt
zien.

Hout -gas -elektrisch

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,
vrijdags tot 21.00 uur,

zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

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

tOYOTA tÓYOTA TÓVOTA TOYOTA TOVOtAl

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
at.. J 33 aT volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla K30 Automaat 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1976
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
DATSUN Cherry 100A De luxe 1976
DATSUN 120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA1100GLS 1976
MAZDA 818 Coupé 1976
TOYOTA Carina 4-drs. De Luxe 1976
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
FORD 1600L Stationwagon 1976

DATSUN 120A Coupé 1977
SIMCA1000GLS 1976

Gebruikte Toyota's, jonger dan 4 jaar en min-
der dan 50.000 km. gelopen, l jaar garantie!!

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

gasinbouwstaJion van Toyola-Vialle.
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

UITSCHIETER VAN DE WEEK!!

kinderjoppers
Nu vanaf

Kinder Ski-jackets
25,Vanaf

RUURLO

WCllC0®|l
een prachtige

kerstboompiekvoor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

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

druipkaarsen
per 6 stuks van 5.95

lametta
een kerstquirlande bij uitstek
slechts

mantelkaars
bewerkt 28 x 9 cm van 6.95kerstklokjes

van zilverkleurig glas

per 6 stuks slechts

glazen

kralenslingerkaarsen
tafelmodel
meerdere kleuren
per 4 stuks slechts

zilverkleurige kerst

decor hanger

alle soorten

kerstballen
kegels figuren

kerstlint
diverse breedten per pakie

grote bus

spuitsneeuw
1.95



Voor totale

keukeninterieur-
verzorging
naar HARMSEN - Vordert

KEUKENBLOKS
met roestvrij-stalen gewafeld blad
en 1 bak

220cm 464,-
200 cm 434,-
180cm 404,-
170 cm 364,-
150cm 356,-

WANDK ASTEN w,T
50 cm 59,-
60 cm 73,-

100 cm 99,-
120cm 119,-

HARMSEN
Schoolstraat 6-8, Vorden. Tel. 05752-1486
Alleen maandagmorgen gesloten

Voor de Kerst:
Gezellige

jeugdige japonnen
79,-Vanaf

Kersttaarten
Kerstkranzen
Kerststollen
Kerstchocolade
Kerstpuddingen

Hartige hapjes
Tosti's
Kaastaart

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden - Tel. 1750

:&•&:•
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VAKWERK IN VLEES
VERDIENT

BOTERHAM
Coveco N. V.,
Parallelweg 21,
7271 VB Borculo,
tel. 05457-2885.

COVECOBORCULO
HEEFTDIRECT
WERKOPDIVERSE

AFDELINGEN.
Coveco is een bedrijf dat groot is in de
vleesverwerking. Een bedrijf waar aandacht is voor
de mens en plaats is voor een stuk overleg.
De mensen die er werken kunnen best een aantal
puike collega's gebruiken.

Enkele arbeidsvoorwaarden zijn:
- beloning afhankelijk van ervaring;

- 8% vakantietoeslag;
~ 2% gratificatie;
- 21 vakantiedagen;
- gratis werkkleding en -schoeisel;
- reiskostenvergoeding voor hen die niet met het

bedrijfsvervoer kunnen;
- wekelijks een prima vleespakket tegen een geringe
vergoeding en de mogelijkheid om voordelig bij te kopen.

Hebt u interesse, schrijf of bel dan naar Coveco-
Borculo, ter attentie van mejuffrouw Van Leeuwen of
de heer Brinkerhof van de afdeling Personeelszaken.



Kerst
Uw adres voor alle maten

Kerstbomen
met kluit.

Verder: Kerstbakjes
Wand- en graf stuk j es
Hulst
Cyclamen
Kerststerren enz.

Verkoop in de verlichte bloemenkas op 20, 21 en 22
december 's avonds tot 9 uur. (zaterdag 23 december
om 4 uur gesloten)
— Uw bestelling gaarne vroegtijdig

Fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64, Vorden, Tel. 1508 b.g.g. 2054

GESLOTEN
Van 20 t/m 27 december

Fa. Groot Obbink

Vordense
Winkeliersvereniging

Winkelsluiting
zon- en feestdagen 1978

KERSTDAGEN
vrijdag 22 december
t/m 21.00 uur geopend

zaterdag 23 december
t/m 16.00 uur geopend

De
Kerstkollektie
is gereed

Kom een kijkje nemen bij:

DRAAYER'S SHOP-CENTRUM
Raadhuisstraat 2, Vorden Tel. 05752-2124 Ruime parkeergelegenheid

in INGENIEURS *
ONTWIKKELDEN'N BEELD-
VERSTERKER VOOR MARS,

MAAROOK PERFECTE
KLEUREN-TVS.

Ergens eenzaam op de planeet
Mars seint een ITT beeldversterker
trouw zijn gegevens over. Op afstand
bediend vanaf moeder Aarde. Op basis
van deze geavanceerde technolo-
gische know-how ontwikkelde ITT
tevens een uitgelezen programma
kleuren-tv's.

Uiteraard ook met afstands-
bediening. Via een unieke computer-
cassette. En met een Heliochrom
beeldbuis voor 70% meer helderheid.
Plus standaardvoorziening voor het
populaire Tele-Match familiespel.
Bekijk het bij uw ITT dealer. En zie met
eigen ogen de voordelen van een
ITT kleuren-tv.

XvKv.v.

ITTWERELD-TECHNOLOGIE
TECHNISCH VERNUFT IN SUPERIEURE WEERGAVE.
Off. ITT-dealer voor Vorden en omgeving

DRAAYER'S SHOP-CENTRUM
RAADHUISSTRAAT 2 - TELEFOON 05752-2124 - RUIME PARKEERGELEGENHEID

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Voor Kerst-
en nieuwjaarskaarten

Lopers' Servetten
en andere papieren

Kalenders en agenda 's

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

HIETBRINK Tel. 05752-1253

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

Gafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

In verband met het huwelijk van
een van onze personeelsleden
zijn wij

vrijdagavond 15 december

gesloten
Draayer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 2, Vorden

Konijnen
op zaterdag 16 december
ontvangen wij

tamme konijnen
tot 16.00 uur.

Hilf erink - Ruurlo
Tel. 05735-1319 b.g.g. 2079

V.'>: •;:••';.., • - . • ; ' i. ...'
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Kies uit de
vele pakken
met een passend overhemd + das

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Woensdagmiddag 20 december geopend.
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40e jaargang nr. 41 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
Gemeente Vorden voorstander voor
behoud twee formatieplaatsen voor
Oost- Gelderland
Omdat het nog niet bekend is wanneer het gewest Midden IJssel aktiviteiten gaat
ontwikkelen inzake samenlevingsopbouw [zoals bekend richt Vorden zich op dat
gewest] stellen B&W van Vorden dinsdagavond 19 december aan de raad voor om
voorlopig te blijven profiteren van de Oostgelderse samenlevingsopbouwers.

De opheffing van de Stichting Streek-
belangen Oost-Gelderland brengt met
zich mee dat twee door het ministerie
van C. R. M. gesubsidieerde formatie-
plaatsen voor de samenlevingsopbouw
verloren dreigen voor Oost-Gelderland.
Het samenwerkingsverband Oost-Gel-
derland, dat 14 Oostgelderse gemeenten
omvat heeft zich bereid verklaard de
beide formatieplaatsen over te nemen.
Het ministerie van CRM stelt ook als eis
voor kontinuering van de formatieplaat-
sen, dat het merendeel van alle gemeen-
ten voor behoud is. Als alle gemeenten
bereid zijn tot deelname zullen de kosten
ongeveer een kwartje per inwoner be-
dragen. Tachtig procent daarvan kan
weer op het Rijk verhaald worden. B&W
stellen de raad voor om met het SOG te
Doetinchem een regeling te treffen
waardoor ook de gemeente Vorden van
de twee samenlevingsopbouwwerkers ge-
bruik kan maken. Het college stelt voor
de regeling voor twee jaren aan te gaan.

Gemeente Vorden wil bedrage aan
gewest kritisch bckyken
De commissie van financieën maakt zich
zorgen over de kostenontwikkeling van
het gewest Midden IJssel. Men doet met
klem een beroep op de vertegenwoordi-
gers van de gemeente Vorden zich in de
vergaderingen van genoemde instellin-
gen kritisch op te stellen tegen verhoging
van de exploitatielasten. De commissie
voelt er niet voor om jaarlijks meer dan
vijftien duizend gulden te reserveren
voor de subsidie ten behoeve van het
herstel van rieten daken. B&W willen
deze suggestie overnemen. De commis-
sie die de ontwerpbegroting heeft onder-
zocht vindt de toename van lijvige
rapporten en verslagen bedenkelijk. De
commissie vraagt zich af of het nog zin
heeft de notulering van de raadsver-
gaderingen in de huidige vorm te hand-
haven. Gedacht wordt aan het enkel
verstrekken van een besluitenlijst. Des-
gewenst kan de raadsleden de gelegen-
heid worden gegeven naar behoeven de

magneetband af te draaien en zonodig
kan op verzoek van de leden een deel van
het verhandelde op schrift worden ge-
steld. Naar aanleiding hiervan merken
B&W in hun antwoord op dat het
redigeren, op stencil typen, afdraaien
etc. van de vaak zeer lijvige notulen veel
arbeidsuren vragen. "In uw laatst ge-
houden vergadering is evenwel nog naar
voren gebracht dat het overgaan op
zogenaamde besluitenlijsten niet alge-
meen wordt toegejuicht", aldus B&W.

In een desbetreffende vraag -van de
commissie van financiën antwoorden
B&W dat subsidieverlening aan de
Stichtingen Vormingswerk Jonge Vol-
wassenen niet verplicht is. Op de be-
groting is een bedrag geraamd van
ƒ 7500,-. "Rond twee duizend gulden is
bestemd voor de subsidie aan de Volks-
universiteit Zutphen. Het resterende
bedrag van ƒ 5500,- voor subsidiever-
lening aan de Stichting Vormingswerk
Jonge Volwassenen te Zutphen en Doe-
tinchem is ruim geraamd", aldus B&W
in hun antwoord. Naar aanleiding over
de proef over het machinaal vragen van
de straten zeggen B&W dat van het
bureau gemeentewerken een uitvoerig
rapport is ontvangen, waarin veel cijfer-
materiaal is opgenomen. De nota leent
zich daarom minder om in het kader van
de begrotingsbehandeling te worden be-
sproken. Voorgesteld wordt de nota aan
de raadscommissie voor financiën, open-
bare werken etc. toe te zenden met het
verzoek daarover advies uit te brengen.

In de raad van dinsdag 19 december zal
verder aan de orde komen een voorstel
tot wijziging van de vergoedingsregeling
vrijwilligers bij de gemeentelijke brand-
weer. Verder een voorstel betreffende
het aanbrengen van een dubbele begla-
zing in een drietal gemeentewoningen
aan de Julianalaan en een voorstel
betreffende de vervanging van de 50 km
borden aan de grens van de bebouwde
kom.

Leerkrachten voerden toneelstuk op

De leerkrachten van de openbare lagere
dorpsschool hebben voor de leerlingen
vorige week de sinterklaasmiddag ver-
zorgd. Opgevoerd werd het toneelstuk
"Uzerlijm". Dit leuke toneelstuk in drie
bedrijven werd vertolkt door het onder-
wijzend personeel zelf. De kinderen
leefden enorm mee met de baron die zijn
kasteel wegens belastingschuld moest

verkopen. Niemand had meelij met de
kapper die iedereen probeerde te bedrie-
gen met vals geld en ijzerlij m. Gelukkig
werd het kasteel behouden, doordat de
baron trouwde. Elf leerlingen uit de
eerste klas boden alle medewerkenden
bloemen aan, waarbij de oudercommis-
sie tevens dank bracht aan de onder-
wijzers(ressen).

Accountantskantoor

Gelderland betrok

nieuwe behuizing
Het accountantskantoor te Zutphen was
voorheen gehuisvest in een pand aan de
Markt in Zutphen. Men had behoefte
aan een groter, aan de eisen van deze
tijd aangepast kantoor. Na enkele om-
wegen vond men een plek in Warnsvel
waar een oude vervallen boerderij op een
terp stond. Deze terp is in het ontwerp
een van de uitgangspunten geweest. Niet
alleen bouwkundig maar ook voor de
tuinaanleg. Nadat hè bouwterrein nu
bekend was begon architect Van Wijn-
gaarden met het ontwerp. In het kort
zijn in het gebouw de volgende ruimtes
ontworpen: een ontvangsthal met daar-
aan een garderobe, een balie voor de
receptioniste en een tweetal spreekkam-
mers. Daaromheen gegroepeerd vindt
men een grote, geheel vrij indeelbare

ruimte voor de accountantsafdeling, een
groot archief, een kamer voor de direk-
teur en de adjuct-direkteur en een grote
rijwielberging en c.v.-ruimte. Het aan-
nemingsbedrijf Kapper uit Warnsveld
heeft het kantoor in een korte bouwtijd
gemaakt. Dit mede door het kosten- en
tijdbesparende kompassysteem van het
architectenbureau en de voortvarende
aanpak van de aannemers. Na voltooiing
van het gebouw begon men met de tuin-
aanleg volgens ontwerp van R. H.
Nijland uit Warnsveld.

Zoals u bekend zal zijn, is ons kantoor
vanaf 1946 gevestigd geweest te Zut-
phen, waarvan de laatste 25 jaar op
Zaadmarkt 95. Het is een regionaal
kantoor dat werkt in de gemeenten
Zutphen, Warnsveld, Brummen, Steen-
deren, Gorssel, Hengelo G en Vorden.
Speciaal voor de inwoners van Vorden
wordt elke vrijdagmorgen zitting gehou-
den in het nieuwe Dorpscentrum en te
Hengelo G elke eerste woensdagmorgen
in de maand in "Ons Huis".

St. Nicolaasaktie
Uitslag
kleurplaatwedstrijd

Joost Brinkman, P. v. Vollenhovelaan
16, Vorden; Gijs Emsbroek, Ruurlose-
weg 2, Vorden; Marjolijn Hammink, 't
Vaarwerk 10, Vorden; Karen Ham-
mink, 't Vaarwerk 10, Vorden; Willem
Hazekamp, Ruurloseweg 108, Vorden;
Gerdien Kraassenberg, Banninkstraat
18 a, Hengelo G; Berdie Lenselink,
Schuttestraat 22, Vorden; Martine Pon-
stein, Almenseweg 51, Vorden; Diana
Pijpers, Stationsweg 10, Vorden; Ria
Rossel, Koekoekstraat 13, Vierakker.
De prijsjes kunnen vanaf a.s. vrijdag 15
dec. worden afgehaald bij Wullink
schoenhandel, Dorpsstraat 4.

Pannekoekenrit

Voetbal
Programma Sv. Ratti 16-12-'78
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Gazzele
Nieuwl. 5; Eerb. Boys 3 - Sv. Ratti 2; Sv.
Ratti 3 vrij.
Afd. jeugd: Vorden A2 - Sv. Ratti Al;
Sv. Ratti BI - Hercules BI; Vorden C2 -
Sv. Ratti Cl.
Afd. zondag: Angerlo V l - Sv. Ratti 1;
A.Z.C. 6 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 - Be
Quick 5.
Afd. dames: Sv. Ratti l - Baakse Boys l;
Sv. Ratti 2 - Vios B 2.

'Graafschaprvjders' Waterpolo
De traditionele Pannekoekenrit die de
Vordense auto- en motorclub 'De Graaf-
schaprijders' zondagmiddag organiseer-
de trok 62 deelnemers. De rit die was
uitgezet door de families Wolsheimer en
Wisselink had een lengte van 49 kilo-
meter. Start en finish was bij café Eykel-
kamp waar de heer W. D. Wisselink na
afloop de prijzen uitreikte. Door de
deelnemers moesten er onderweg ver-
schillende puzzels worden opgelost, wel-
ke samengesteld waren door de fam.
Radstake.

Uitslagen: Sportklasse: 1. G. Verstege,
Hengelo, 150 strafpunten; 2. J. Luyten,
Hengelo 180 str.; 3. B. Regelink,
Vorden 190 str. A-klasse: 1. J. A.
Postma, Warnsveld, 210 str.; 2. J. H.
Oolbekkink, Holten 220 str; 3. H.
Flamma, Toldijk 221 str.; 4. A. W.
Maalerink, Hengelo, 227 str.; Poedel-
prijs: J. A. Kremer, Borculo 330 str.

Toerklasse: 1. J. Bakker, Lochem 10 str;
2. W. van Goor, Amstelveen 20 str; 3.
H.J. Cortimme, Steenderen 30 str; 4. T.
Harmser^fceunissen 30 str; 5. A. Wols-
heimer, öWnem 30 str; Poedelprijs H.
v.d. Pol, Borculo 90 strafpunten. Moto-
ren: 1. B. A. W. Horsting. Varssevelri
250 strafpunten.

Na aflooj^ltten de deelnemers zich met
hun families aan tafel om zich de
pannekoeken goed te laten smaken. De
Pannekoekenrit was tevens de laatste rit
van "De Graafschaprijders" in 1978.

Kerstmiddag voor
bejaarden
De Bejaardensoos zal op dinsdag 19
december de jaarlijkse kerstmiddag voor
de bejaarden en alleenstaanden houden.
Een en ander in zaal Schoenaker. Op
diezelfde dag maar dan 's avonds wordt
de kerstavond voor de leden van de KPO
gehouden, 's Middags is er een verloting
waarvoor men een attentie kan geven
aan een der bestuursleden.

Kerstavond
Vrouwenclub
Op maandag 18 december houdt de
Vrouwenclub Medler een kerstavond in
het clubhuis op het Medler. Op het
programma staan onder meer het ge-
zamenlijk zingen van kerstliederen, de-
clamatie, bijbellezing, kerstverhaal
voorlezen enz. De avond begint om
kwart voor acht.

Gehuwd: J. Schaefer en W. de Jonge

Overleden: P. J Doesburg, oud 69 jaar.

December
15 Jong Gelre: Tafeltennisfinale bij

Schoenaker
18 Herv. Vrouwengroep Dorp
}9 Bejaardensoos
19 K.P.O.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Kerststukjes maken met Floralia in

het Dorpscentrum

Januari 1979
2 Bejaardensoos

Nederlaag Vordense waterpoloërs tegen
de Bevers [Dieren]
De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond in Zutphen voor de competitie een
6-2 nederlaag geleden tegen de Bevers
uit Dieren. In de eerste periode nam
Vorden door een doelpunt van Arjan
Mengerink een 1-0 voorsprong. De
bezoekers kwamen goed terug en bogen
deze achterstand om in een 1-2 voor-
sprong.

In de tweede periode kwam duidelijk
aan het licht dat de Bevers over betere
schutters beschikte. Niet dat de ploeg uit
Dieren beter speelde, de kansen werden
echter beter benut. Nadat de stand tot
1-4 was opgelopen, scoorde Vorden
opnieuw door Arjan Mengerink tegen
2-4. In de derde periode werd het 2-5,
terwijl de Bevers het halve dozijn in de
vierde periode volmaakte.

Zwemmen
Vordense zwemjeugd verbeterde rekords
Tijdens wedstrijden voorste D-zwem-
competitie, welke in Zu^^n werden
gehouden werd Erik v.d. Zande, bij de
jongens onder de twaalf jaar (50 meter
rugslag) tweede. Hij verbeterde zijn
persoonlijk rekord met 4,3 sec. Op
hetzelfde nummer verbeterde Marijke
Timmer bij de meisjes ha^^^rsoonlijk
rekord met 4,4 sec. De Vordense deel-
nemers vielen tijdens deze wedstrijden
niet in de prijzen. Wel werden er acht
persoonlijke rekords verbeterd waarbij
vooral Anke Wiltink verraste op de 100
meter wisselslag. Zij bracht haar tijd van
1.33.6 op 1.30.4. De volgende zwem-
ontmoeting vindt plaats op zaterdag 6
januari in Zutphen.

Volleybal
Dames van Dash geven punten weg.
Afgelopen zaterdag - op een overigens
uiterst ongeschikt uur - moest de dames-
ploeg van Dash het in Deventer Sport-
zaal opnemen tegen de ploeg van Isala.
Deze laatste ploeg prijkt op een aan-
zienlijk lagere plaats op de ranglijst van
de lopende competitie. Voor Dash moest
het derhalve een gemakkelijke opgaaf
zijn enkele punten toe te voegen aan de
totaal-score. De uitslag in de eerste set
gaf wel enigszins vertrouwen. Deze won
Dash met 15-12. Daarna ontbrak het de
Dash-ploeg aan voldoende wilskracht
om tot een volledige inzet te komen. In
de verdediging vielen gaten. Zo al ballen
in de verdediging werden opgevangen,
waren de passes onzuiver zodat geen
goede aanval kon worden opgebouwd.
De Dash-ploeg kwam niet meer tot een
goed spel en moest de volgende 3 sets
aan de tegenstandser laten. Niet onver-
meld mag blijven dat reeds in de Ie set
een Dash-speelster Henny van Muyen
een vervelende enkelblessure opliep, die
haar voor de rest van de wedstrijd (en de
eerstvolgende weken) uitschakelde. Het
beste is, dat Dash deze wedstrijd snel
vergeet en zich met meer inzet en
enthousiasme werpt op de volgende
wedstrijden in Vorden tegen Nijmegen
'73. Ook hier zijn theoretisch overwin-
ningskansen, maar... de wedstrijd moet
nog wel worden gespeeld.

Overige uitslagen: 9-12-'78, meisjes asp.
Bruvoc - Dash 0-3; Dash D - Harfsen
2-1; Dash A - ABS 0-3; meisjes jun.
Dash - SVS D 0-3; jongens asp. Valto -
Dash b 0-3; Dash C - WIK 0-3; Dash A -
Hansa b 3-0. ll-12-'78 dames Ie kl.
Dash 2 - DVO l 1-2; dames 3e kl.
Harfsen 2 - Dash 6 3-0; Dash 5 - Valto 3
3-0; heren Ie kl. Dash 2 - DVC l 1-2;
heren 2e kl. Almen - Dash 3 3-0.
Programma: Deventer 14-12-'78, heren
promkl. Salvo l - Dash 1; 16-12-'78
Epse, meisjes juh. Salvo - Dash; Schalk-
haar, jongens asp. SVS B - Dash B;

Bi'j ons in d'n Achterhoek.
[historisch]

Tinus van de boekvinde en zien mooder Hanna leaft daor maor zo
röstug met zien tweeën hen. Nao de dood van zien vader dut Tinus
de boerderi'je en zien mooder zorgt veur de huusholdinge. Alhoe-
wel Tinus de dattug al deur is, hef e nog gin vrouw nao zien zin
können vinnen. Daor zit gin vrouwluuvleis an zeien ze wel us. De
buurte en femilie had t'r um al wel us ene an will'n praoten maor
wat dat betrof was Tinus heel normaal: A'j un katte op 't spek
bindt, vret e neet. Zodoende zat e dus nog zonder al had e now
sinds un paar maond kennus an un deerntjen waor e nog wel schik
van hadde. Mooder heel in huus de boel goed kas, vanmiddag wol
zee de hilde boaven de koestal in de schuure us un goeie beurte
geven. Dan kregn ze daor gin rommel meer van at de deale edaon
mos wodd'n. Zo gezeg, zo gedaon. Tinus haal'n de lange leere
onder de wagenlose vedan, al mos e daorveur eers nog wel een en
ander an de kante zett'n. Met un bessum, handstoffer en blik en
un paar laöge koekendeuzen krop Hanna de hilde op en begon te
warken. " 'ik Zal de reagenpiepe ok effen liektrekken, de leere he'k
now toch bi'j hand". Daormet nam Tinus de leere met nao buuten.
't Klusjen had e gauw veur mekare en too kon e gauw weer nao 't
land gaon en zeen dat e 't roet daor de baas wodd'n.

De zunne bakken d'r veur de tied van 't jaor al aardug op, dat mog
dan bes wean veur 't roet maor hee kreeg t'r zelf maor merakels
volle dors van. Hee begon al tameluk vlot uut te kieken nao drie
uur, dan zol zien mooder um wel un paar komme vol thee brengen,
dat was e zo van eur gewoon. Alles op tied, zowel warken as rosten.

Maor 't wodd'n kwat oaver drie, half viere maor nog gin thee. Hee
zol maor us op huus an gaon, hee vuul'n zich uutedreugd tot op 't
bot. Meschien had mooder wel praotvolk ekregen. 't Wark leet e
maor zo lange 't wark en köstern vot. Maor buuten de katte, die in
de versterbanke lei te soezeboll'n was t'r in de kokken niks te
zeene. Hee menen wel dat e iets heurn rearn maor dat zol wel
vebeeldinge wean. Hee leep 't hele huus deur maor gin mooder-
mense te bekennen. Dan maor us in de schuure kieken. Too hee
buuten kwam heurn e 't rearn weer, 't lek uut de schuure te
kommen. Hee had de schuurdeure nog maor nauweluks los edaon
of hee had in de gaten wat t'r an de hand was. Hee had jao knetter
vegetten de leere weer veur de hilde te zetten. Zien mooder, die 't
wark met un goed uur al klaor had ehad, was zo'n betjen
gevangene in eur eigen huus ewes. Met eur olde butte had zee neet
van de hilde op de deale waogen te springen en dat was ok neet zo
onbegriepeluk. Kuuken, dat e daor ok neet meer an had edach.
Zien mooder, die anders altied nog wel aardug röstug was, maken
um now uut veur al wat mooi en lilluk was. "Maor goed da'j nog
gin vrouw hebt, i'j laot ze maor röstug un paar uur in de hilde
zitt'n". "A'k t'r van mien leaven nog ene metkriege en ze scheld
dan net zo hard as i'j, dan mag e van mien part eur hele leaven in
de hilde blieven", was Tinus zien antwoord. Maor dat zal e wel
neet helemaols menen, want un goeie vrouw daor kan un kearl toch
neet buuten, ok neet bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Warnsveld, Wilh. A - Dash A, Vorden
Dash - Nijmegen '73 nat. comp. dames
3e div. 18-12-'78 Zutphen, meisjes asp.
SVS A - Dash A Dash C - Harfsen A
dames 2e kl. Valto 2 - Dash 3 dames 3e
kl. Hansa 6 - Dash 5; dash 6 - Bruvoc 4;
heren Ie kl. WIK 2 - Dash 2; heren 2e
kl. Dash 4 - Wilh. 3. Vorden: dames 2e
kl. Dash 4 - Almen 2; heren 2e kl. Dash
3 - Bruvoc 3; heren prom kl. Dash l -
WIK 1; 19-12-'78 Colmschate jongens
asp.: Colmschate - Dash C.

Touwtrekken
Wintercompetitie Nederlandse touwtrek
Bond start zaterdag 16 december in
Voorst
Zoals al enkele jaren gebruikelijk zal de
Nederlandse Touwtekkers Bond, ook
voor het komende winterseizoen 1978-79
een wintercompetitie touwtrekken orga-
niseren. Hoewel een en ander aanvan-
kelijk niet in de bedoeling lag en de
eerste wedstrijden vanwege de geringe
belangstelling reeds waren geannuleerd,
is de deelname zodanig dat men besloten
heeft deze competitie toch door te laten
gaan. Na een rustperiode vanaf de
Wereldkampioenschappen in het Ierse
Dundalk in september jl. hebben de
deelnemende ploegen zich terdege voor-
bereid.
In totaal zullen er drie wintertoernooien
worden gehouden. De wintercompetitie
begint a.s. zaterdag 16 december in de
manege te Voorst. De organisatie berust
bij de TTV Bussloo te Voorst en EHTC
in Hall-Eerbeek. Er wordt getrokken in
de 720 kg. klasse door de volgende
teams: Hofboys (Harbrinkhoek), Bek-
veld (Hengelo), Oude Jans (nrd. Hol.)
Noordijk (Neede) en TC Twente (Alme-
lo). In de 640 kg. klasse hebben
ingeschreven: Okia (Holten) 2 teams,
Sportzicht (Aalsmeer) 2 teams, Erichem
2 teams, Oosterwijk (Zelhem), Bisons
(Beltrum) en Noordijk. Deze zestien
ploegen zullen in twee poules van elk
acht worden gesplitst. Uit elke poule
gaan de drie hoogst geplaatsten over
naar de finale. Voor deze witnercompe-
titie zijn voorts nog wedstrijden toege-
wezen aan de TTV Oosterwijk in Zelhem
op zaterdag 20 januari 1979 en aan de
TTV Okia in Holten op zaterdag 23
februari. Beide toernooien zullen in een
manege worden gehouden.

Dammen
Laren te sterk voor Vorden.

Het eerste team van D.E.Z. uit Laren
bleek te sterk voor het reserve team van
D.C.V. De Larense dammers wonnen
dan ook met de forse cijfers: 6-14. De
uitslagen waren als volgt: S. Wiersma -
H. W. Endeman; B. H. Breuker - Joh.
NijmanO-2; W. Heuvink - A. J. Haytink
2-0; G. ter Beest - L. Hut 0-2; B.
Wentink - W. Leuks 0-2; H. Esselink -
B. J. Stegeman 0-2; J. Hoenink - Chr.
v.d. Schaaf 0-2; G. Hulshof - G. Stege-
man 0-2; H. Wansink-J. H. Beuzel 1-1;
B. Rossel - Joh. Beltman 2-0.

Voor de onderlinge competitie werden
bij D.C.V. de volgende wedstrijden
gespeeld: R. Jansen - J. Dijk 0-2; H.
Dijk - B. de Jonge 2-0; G. Brummelman
- A. Plijter 2-0; H. Hoekman - G.
Brinkman 2-0; L. Stokkers - R. Brum-
melman 0-2; E. Brummelman - N. de
Klerk 1-1; M. Bulten - P. Eckringa 0-2;
W. Rietman - H. Vreeman 2-0; E. te
Velthuis - E. Jansen 2-0; H. Dijk - R.
Bulten; R. Jansen - R. Bruinsma 0-2; H.
Hoekman - A. Plijter 2-0; B. Voortman -
M. Bulten 0-2; H. Vreeman - P.
Eckringa 0-2; H. Dijk - R. Brummel-
man 2-0; L. Stokkers - B. de Jonge 0-2;
J. Dijk - N. de Klerk 0-2; W. Rietman -
R. Bruinsma 2-0; G. Brinkman - te
Velthuis 0-2; G. Brummelman - E.
Jansen 2-0; L. Stokkers - R. Bulten 0-2;
W. Rietman - P. Eckringa 2-0. L.
Stokkers - B. de Jonge 2-0; Slüter -
Krajenbrink afgebroken; Wesselink -
Nijenhuis 1-1; Bruinsma - Dimmendaal
2-0; Ruesink - Kl. Kranenbarg 1-1.

BEL VANAVOND OF
IN HET WEEKEND

DE PUZZELLIJN
020-21.44.44

ROBERT PAUL en TEDDY SCHOLTEN
HEBBEN EEN PUZZEL VOOR U!

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?



Tafeltennis-finale
Jong Gelre
Vrijdagavond 15 december in zaal
Schoenaker.
Vrijdagavond 15 december wordt, in
zaal Schoenaker, uitgaande van de Ring
Berkelstreek van Jong Gelre, de finale
gehouden van de tafeltenniswedstrijden.
In alle bij de Ring Berkelstreek aange-
sloten afdelingen te weten: Laren, Al-
men, Lochem, Vorden en Warnsveld
zijn de voorronden nu afgewerkt. Per
afdeling komen er een dame en twee
heren in de finale uit, die een volledige
competitie tegen elkaar spelen. De
finalisten zijn: dames: Almen Dinie
Ilbrink; Laren: Hedrinka ter Welle;
Lochem: Ria Haverkamp; Vorden: Ria
Fokkink; Warnsveld: Annie Gosselink.
Heren: Almen: Herman Ilbrink en
Harry Makkink; Laren: Jan Schepers en
Bertus Prins; Lochem: Harry Lichten-
bargen Dinand Nijkamp; Vorden: Fons
Haverkamp en Wim Berenpas; Warns-
veld: Henk Groot Roessink en Zwier
Heyink.

Voorts nemen deel Willy Obbink uit
Vorden, die in 1977 de wisselbeker won
en de titelverdediger bij de heren Gerrit
Eggink uit Laren. De elf finalisten bij de
heren spelen in totaal 55 wedstrijden, bij
de dames 15 wedstrijden. Deze 70 te
spelen ontmoetingen zullen aan vier
tafels worden gespeeld. De organisatie
berust bij de sportcommissie van Ring
Berkelstreek. De avond begint om half
acht.

DE GROENE LIJN
tussen stad en platteland

Slank af met appels

Appelen bevatten weinig calorieën of
joules. Wie ze eet krijgt echter toch een
verzadigingsgevoel en daarom passen ze
uitstekend in een vermageringsmenu.

Daar komt nog bij, dat appelen zeer
gezond zijn, niet alleen omdat ze vitami-
ne C bevatten, maar ook om hun ver-
schillende fermenten, die het verterings-
proces bevorderen. Bovendien is het eten
van appels goed voor het gebit. Door het
kauwen wordt het tandvlees gemasseerd.

Bovendien kan een appel beschouwd
worden als een natuurlijk reinigings-
middel voor het gebit. De verschillende
bacteriën krijgen geen kans hun ver-
woestende werk te doen. Daarom is het
zo goed om een maaltijd met het eten
van een appel te besluiten. Een appel is
een gezonde lekkernij, die ook voor het
naar bed gaan mag worden genuttigd.

Er is momenteel een groot aanbod van
verse appelen. Er is dit jaar een bijzon-
der grote appeloogst (545 miljoen kg
tegen 410 miljoen kg vorig jaar). Het
totale aanbod zal dus ruim voldoende
zijn om tot ver in het voorjaar iedereen
volop van appelen te voorzien en daar-
naast nog een belangrijk deel te ex-
porteren. De consument kan van het
ruime aanbod profiteren, omdat de
prijzen van de appelen in verband
hiermee vrij laag zullen zijn.

Op het ogenblik is vooral de appel van
het ras James Grieve volop aan de
markt. Dit is een prima handappel met
zacht, sappig, wit vlees. De kleur is geel
met rode strepen en soms een rode blos.
Er is nu ook een ruim aanbod van peren.

Momenteel zijn de rassen Beurré Hardy,
Clapp's Favourite en Triomphe De
Vienne (heerlijke handperen) volop aan
de markt .

OUDEJ AARSRECEPTEN

OUDEJAARSFEEST wordt in ons
land het liefst in de familiekring ge-
vierd. Het is in hoge mate een gezel-
ligheidsfeest met veel lekkernijen
voor jong en oud zoals oliebollen en
appelbeignets, warme punch en om
middernacht een hartig hapje. Er
moet van alles in huis worden ge-
haald. Hierbij wat oudejaarsrecep-
ten, uit eigen maar ook uit andere
landen. Na bestudering kunt u dan
bijtijds een boodschappenlijstje op-
stellen!

GODENWIJN

Een 18e eeuws Frans recept:
Ingrediënten:
2 liter droge witte wijn, 1 kg citroe-
nen, 1 kg kristalsuiker.

De vruchten moeten ongeschild in
ronde schijven worden gesneden en
afwisselend met lagen suiker, dus
steeds om en om, in een kom worden
gelegd. De suiker als bovenste laag
en dit een nacht laten rusten. De
volgende dag de wijn erover gieten
en alles zó nog eens een dag laten
staan. Tenslotte de drank zeven en in
flessen doen. Wanneer de flessen
zorgvuldig gesloten worden, kan
deze drank wel een maand bewaard
blijven. Wel moeten de flessen
koel mogelijk worden weggezet,
gebruikte vruchten hoeft u echter
niet weg te gooien, u kunt er bijvoor-
beeld heerlijke compöte of jam van
maken.

PUNCH "ALCOHOLVRIJ" A

1 liter vruchtensap, Vz liter thee, 1 ci-
troen (sap en schil) stukje pijpkaneel,
2 kruidnagelen, suiker naar smaak.

In weinig water citroenschil, pijp-
kaneel en kruidnagelen langzaam
laten trekken. Zeven en met vruch-
tensap, thee en sinaasappelsmaak
aan de kook brengen. Suiker naar

smaak toevoegen. Deze punch kunt
u warm maar ook koud met stukjes
ijs serveren.

PUNCH: "MET ALCOHOL"

100 gram suiker, 1 stukje pijpkaneel,
Vz stokje vanille, 6 kruidnagelen,
schi j f je citroen, 1/2 liter bessenwijn, 1
dl water.

Laat de kruiden enige tijd in het
water zachtjes aftrekken. Brandt de
suiker tot een lichtbruine caramel,
voeg het kokende kruidenaftreksel
toe en daarna de bessenwijn. Laat de
caramel oplossen, giet de punch
door een zeef en presenteer ze warm.

HEET BIER

1 liter pils, 2 eieren, 125 gr. bruine
suker, 2 kruidnagelen, 1 citroenschil,
pijpkaneel, zout, rum of brandewijn.

Laat de kruidnagelen en een half
pijpje kaneel in het bier trekken.
Vermeng de eieren met de suiker en
voeg al roerende het warme bier
voorzichtig toe. Blijf roeren tot de
drank gebonden is. Het bier mag niet
koken! De pan van het vuur nemen
en het bier op smaak brengen met
een scheut rum en wat zout.

WHISKY-SLING

2 theelepels suikersiroop, 1 theele-
pel citroensap, 1 glas whisky.

Doe de ingrediënten in een hoog
.glas met ijs, opvullen met sodawater.

RUM-SLING

1 glas rum, 2 theelepels suiker-
siroop, 1 likeurglas sinaasappelsap.

Doe de ingrediënten in een hoog
slank glas, opvullen met ijs en soda-
water.

HIERBIJ HET ALOUDE RE-
CEPT VOOR HET BAKKEN
VAN OLIEBOLLEN EN AP
PELFLAPPEN. HET IS NIET
MOEILIJK, ALLEEN MAAR
EEN WEET!!!

OLIEBOLLEN

Ingrediënten:
250 gr. bloem, 15 gr. gist, 2 a 21/2 dl.
melk, 125 gr. krenten, rozijnen en su-
cade, iets zout, sla-olie en poeder-
suiker.

De krenten en rozijnen in lauw
water wassen en goed uit laten
lekken. Meng de gist aan met wat
lauwe melk, voeg deze bij de bloem,
doe er de rest van de lauwe melk en
wat zout bij, en maak hiervan een
stevig glad beslag. Roer er tenslotte
de krenten, rozijnen en de gesnipper-
de sucade doorheen. Laat het beslag
dichtgedekt op een lauwwarme
plaats ongeveer een uur rijzen. Doe
in een diepe pan de sla-olie en laat
deze dampend heet worden. Maak
hierin twee lepels even vet, neem
hiermee wat van het beslag en laat
dit in de hete sla-olie glijden. Bak de
oliebollen goudbruin en gaar. Laat ze
goed uitlekken en bestuif ze met wat
poedersuiker.

APPELFLAPPEN ± 25 stuks

125 gr. bloem, 1 theelepel bakpoeder,
2 eieren, 1 dl melk, wat zout, 5 a 6
zure appelen, V2 dl. rum, 20 gr. sui-
ker, ± 80 gr. frituurvet of 3A dl. sla-
olie.

De appelen schillen en boren.
Snijd ze in schijven en naar verkie-
zing kunt u ze in de rum, die met
suiker vermengd is, weken.
Roer de meel met het bakpoeder, de
eierdooiers, wat zout en scheutje bij
scheutje, de melk door elkaar. Totdat
een glad beslag, zonder klontjes, ver-
kregen is. Vermeng dit zo luchtig
mogelijk met het stijfgeklopte eiwit.
Dompel vervolgens enige schijfjes
appel in dit beslag en bak ze met het
frituurvet of de slaolie in de
koekepan lichtbruin en gaar. Be-
strooi ze met suiker, die vermengd
met fijne kaneel is en dien ze warm
op.

JOKE VOS

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL

Extra voordelige
aanbiedingen
2 krop sla 129

10 grote Navelsinaasappels . 249

20 Maroc Clementines 3/9

Hutspot 500 gram .. . 90

1 bos Narcissen ............. 295

1 kleine Kerstster .......... 325

Het adres voor een fijn
BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1834

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Voor uw:
KERSTBOOM-

VERSIERING

VERLICHTING
KAARSEN
KANDELAARS
KERSTSTALLEN
AD VENTSTERREN
EN VERLICHTING
KERSTSER VETTEN

EN-LOPERS
STERRETJES
LAMETTA
MOS ENZ. ENZ.

Volop keus bij

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. 05752-1364

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik
Vijftig jaar geleden - in 1929 - werd de eerste echte flitslamp op de
markt gebracht. Daarvoor - en ook nog een tijd daarna - werden
binnenhuisfoto's vooral gemaakt met behulp van "bliksemlicht-
poeder" in een open bakje. Dat was magnesiumpoeder, dat met
behulp van een vuursteentje of een lont tot ontsteking werd
gebracht. Een enge toestand met veel rook en vieze lucht achteraf.
Toen kwam de flitslamp, de bondgenoot van fotografen in duistere
lichtomstandigheden. Wie foto's binnenshuis wil maken, kan er
niet buiten. Vooral in deze donkere dagen is het verstandig een
voorraad flitslampjes in huis te hebben, tenzij u natuurlijk de
gelukkige bezitter van een elektronenflitser bent.

HIFI STEREO

Maar ik wilde het eigenlijk niet over flitslicht
hebben in dit stripverhaal. Want de laatste jaren
hebben we er nog een goede helper bijgekregen als
\ve foto's willen maken in minder ideale' licht-
omstandigheden. Dat is de hooggevoelige film, in
üe praktijk meestal "snelle" film genoemd.
Vroeger was dit soort f i lm alleen verkrijgbaar voor
/wart/witfoto's, maar er komen nu voor steeds
meer kameratypen ook kleurenfilms, die extra
gevoelig zijn. Nu zelfs ook voor kleurendia's.

Natuurl i jk heb ik die snelle kleurenfilm ook
uitgeprobeerd. Je vraagt gewoon je fotohandelaar
om een 27 DIN (is 400 ASA)-filmpje. Vertel er bij
voor welke kamera het gebruikt wordt, want ze
zijn er niet voor alle typen. En dan maar
fotograferen! Ik koos een donker onderwerp:
fonduen bij kaarslicht. Er brandde wel een lamp
boven de tafel. Dank zij die gevoelige film is het
resultaat erg goed geworden. D'r zit echt de sfeer
van kaarsl icht in deze foto.

KLEUREN T.V. SABA
•••••̂ ^^ •̂•IHlHpHM^HlMBBM^BiHM

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813



Sterren stralen overal

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tol 1167 Vorden

Wij wensen U
voordelige feestdagen toe

t
/TicHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

Met de hele Vordense gemeenschap
is het bestuur van de Stichting Dorpscentrum
verheugd over

het grote succes,
dat het Dorpscentrum tot op heden heeft gehad en de
veelheid van aktiviteiten, die iedere dag in het Dorps-
centrum ontwikkeld worden.

Helaas heeft deze grote toeloop ook haar keerzijde.
Om een goede exploitatie - ook in uw belang - blijvend mogelijk te
maken, zijn wij helaas genoodzaakt de toegang tot het Dorpscentrum in
principe voor te behouden aan diegenen, die in georganiseerd verband
het Dorpscentrum willen bezoeken.

DIEPVRIESCENTRUM

"HULS-VORST
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1666of 2436

II

,/ KERS T AAN BI EDI N G

SAUCI JZEBROODJES doos 16st/70gr.

IJS, voor na het kerstdiner:
6 liter roomijs
6 liter vanilleijs
2 V2 liter MalagaijS rum-rozijnen
2 Vi liter pistasch/vanille
Roomijstaart 1400 cc
Roomijstaart 5 personen

Bekers roomijs 30 a 100 cc
KENT U ONZE SUCCESARTIKELEN
PustaballetjeS 125 a 30 gram

Loempia's doos 15 stuks a 170 gram

Scholf ilet doos 3 kilo 20 stuks

Vissticks doos 30 stuks a 100 gram

Vleeskroketten 30 stuks a 70 gram

Bïtterballen doos 100 stuks 200 gram

Appeltaart 10 punten
Makreel PANKLAAR 3 kilo

jteTffi^

/ 11,50

f 15,00
f 13,50
/ 10,00
f 10,00
/ 7,50
/ 4,00
f 18,00

/ 22,50
/ 13,00
f 23,00
/ 18,00
/ 12,50
/ 12,50
f 9,00
f 18,50

/

In uw vele sterrenkast horen produkten van ster kwaliteit.
GRATIS AAN HUIS BEZORGD

Hi-Fi-stereo-apparatuur van de bovenste plank

CT-5000
dolby-stereo-cassettedeck

DOLBY-NR ruisonderdrukkingssysteem
verwijdert onaangename bandruis zonder
het oorspronkelijke geluid aan te tasten.
Zorgt hierdoor dus voor een aanmerkelij-
ke verbetering van de signaal ruis-ver-
houding en een grotere dynamiek.
Tevens geschikt voor chroomdioxyde-band
(CrO2) voor HiFi-opnamen.
Zeer geringe wow & flutter (0,07' < i
Memory-terugspoelsysteem.
Exclusief voor L & G: piek-niveau-aanwij-
zing door middel van LED's, voor -9, -6,
-3, O, -3en +6dB.
Automatische stop aan het einde van de
band bij opnemen, weergeven, opnemen
en snelspoelen.

Algemeen
Uitvoering:

Spoorindeling:
Bandsnelheid:
Motor:
Wow & flutter ( j ank) :
Elektrische gegevens
Ingangsgevoeligheid:

Frekwentiebereik:

Frontlader stereo-ca'ssettedeck met Dol-
by ruisonderdrukkingssysteem
4 sporen, 2-kanaals stereo
4,8 cm sec.
Gelijkstroommotor
0,07*2

Mikrofoon: 0,2 mV. Lijn: 60 mV.
DI\-mgang: 7,7 mV
20Hz-13.000Hz(±3dBiLowNoiseband
20 Hz - 15.000 Hz ( ±3 dB) CrO^ band

Signaal ruis-verhouding:
Uitgangsspanning:

Stereo-kanaalscheiding:
Overspraak:
Opgenomen vermogen:
Bijzonderheden:

Aansluitingen voor:

Afmetingen:
Gewicht:

50 dB (Dolby uit >, 60 dB (Dolby aan)
Lijn: 700 mV (O-VU 100 kOhm),
Hoofdtelefoon: 31 mV (O-VU 8 Ohm)
35 dB (Low Noise band)
60 dB (Low Noise band)
16 Watt
Uitstuurmeters voor opname en weerga-
ve, indikatielampjes voor opname en
Dolby, bandtelwerk, LED piek-indikatie
voor 2 x 6 niveau's.
Mikrofoons, hoofdtelefoon, lijn-ingang,
lijn-uitgang, DIN-aansluiting
B x H x D: 448 x 148 x 305 mm
7,5 kg netto

DEALER VOOR VORDEN EN OMGEVING

OLDENKAMP
RADIO TV SPECIAALZAAK

it

n
Stationsweg 1, Vorden. Tel. 2577 Dealer voor ITT, L€tG, HANDIC, NORMA

SIGARENMAGAZUN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

eleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Gratis
leurvergroting

[ 3 x l 8 e n 1 3 x 1 3
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: mooie kerstbomen,
alle maten. Bestellingen kun-
nen eventueel thuis bezorgd
worden. Peppelman, Kerk-
hoflaan 3, Vorden. Tel.
05752-2728.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
,,De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . .̂
SIGARENMAGAZUN
„DE OLDE MEULLE"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Yprden. Tel. 1301

adverteren doet

verkopen!

Vakwerk
is nu voordeliger

tot 9 maart ƒ 30,- per dag
per man op het binnenwerk

Voor al uw
— SCHILDER-,
— GLAS-,
— EN BEHANGWERK

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28,
Vierakker. Tel. 05754-361

KERSTDAGEN
PRETTIGE DAGEN
Breng de juist e sfeer met brood en gebak
van de echte Warme Bakker

Bestelling gaarne vroegtijdig

,'t Winkeltje"
. G. SCHURINK

Burg. Galleestraat 22, Vorden.

Wij verzorgen voor U:
D weinachtstollen
D kerstkrentebrood
D kerstrozijnenbrood
D sausijzenbroodjes
D harde broodjes
D stokbrood
D kerst-gebakjes
D kerst-taarten
D kerst-cake
D kerstkranzen

roomboter-amandel

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

Alles voor de Kerst

erstgroepen

Kerstverlichting

Kerstversieringen
; j-:

fAX-.w: s"-''

mik enz. enz.

\

Bazar H. J. S u eters
KRANENBURG — VORDEN

Wist u ook
dat u
kunt
adverteren
in de
edities
Ruurlo
of Hengelo
voor
half geld?



, BOOMKWEKERI JEN

M. G. SPIEGELENBERG B.V,
Ruurloseweg 26, Vorden - TELEFOON 05752-1464

/TicHTine
/ OORP/CEflTRUfn

Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

PIPO DE CLOWN
het vriendje van alle grote kleine dikke dunne kinderen

MAMMALOE
in nieuwe spannende avonturen op het toneel

27 december 1978 in de grote zaal van het
DORPSCENTRUM IN VORDEN

Aanvang 14.00 uur

Kaarten vanaf 20 december a.s.
aan de zaal verkrijgbaar a f 3,- p.p.

DE WINTERSCHILDER
VOOR HET BETERE WERK
Als U écht handig bent, belt U de vakman met z'n premie
Als U tot en met 9 maart 1979 binnenschilder- of behangwerk
laat uitvoeren dat minstens 3 mandagen vergt heeft het
Bedrijfschap Schildersbedrijf weer een aantrekkelijke
premie voor u

van maar liefst 30 GULDEN per man, per dag!

Als vakman geven wij U graag alle inlichtingen over de premie

Schildersbedrijf J. M. Uiterweerd
Meester-schilder - Ruurloseweg 35, Vorden - Tel. 05752-1523

voor mooie spullen
in de kerstf i i i
en leuke geschenken
onder de kerst
VOOR „KERSTGEZELLIG" WINKELEN
BENT U WELKOM BIJ

ZUTPHHNSEWEG 15 - VORDEN -TELEFOON 1261

Kerstprijzen
in laarzen
Juist voor Kerstmis heeft Wullink
leuke laarzen voor leuke prijzen.
Kom ze maar 's bekijken.

WUI NK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Tel. 1342

KERSTBOMEN
VAN l TOT 4 METER — OOK MET KLUIT -

Bij iedere kerstboom een leuke B ALP OIN T KAL) O
VOOR KERSTBOMEN DE GEHELE WEEK GEOPEND!

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

UITNODIGING
KERSTFEEST

Wij nodigen alle bejaarden in de ge-
meente Vorden uit, om samen met ons
het Kerstfeest te vieren op
woensdag 20, december
's middags om 2 uur in zaal Smit.

Opvoering van het Kerstspel:

„EEN KIND DAT GEBOREN WERD"
Avondprogramma voor eigen leden,
met o.a.
— ook het Kerstspel,
— zang en voordracht.

Aanvang 19.45 uur
eveneens in zaal Smit.

Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen,
dan dit graag doorgeven aan Mevr. v. d. Houwen,
Pr. Clauslaan 12, tel. 2112.

WINTERTIJD
SPELLEN-rpT y^
PUZZLE- 11JJJ

De Nieuwste

Ravensburger
Puzzle's '79
zijn binnen bij

Koerselman

VWIMAG DENKEN
AAN MORGEN

wij hebben spaarvqrmen
elk gezinslid

voor

Bondsspaarbank
DORPSSTRAAT 15
Dagelijkse renteberekening

In verband met de steeds drukker
wordende werkzaamheden op in-
stallatie-, radio-, en TV-gebied de-
len wij U mede dat, om in service
en bediening van onze klanten opti-
maal te kunnen zijn, vanaf heden

de heer J. KAAK, Snetlageweg te
Hengelo (Gld.)

mede de belangen op zich zal ne-
men.
Zodat wij samen U nog beter dan
voorheen van dienst kunnen zijn.

INSTALLATIEBEDRIJF

WINTERS
SpalstraatS, Hengelo (Gld.)
A. W. H. Winters

Speciale

Model 8031
2 x 22 watt
continuvermogen
Compleet rack
met boxen

Van f 3229,- nu voor

f 2498,-
EN... 3'/2 JAAR
ECHTE GARANTIE

ITT
RADIO TV SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP"
STATIONSWEG 1 VORDEN TELEFOON 2577

Al meer dan 2% jaar officieel ITT-dealer voor Vorden en omgeving.

Viert dit jaar eens een

heerlijk Kerstfeest
met produkten van uw Warme Bakker

BESTELLIJST:
Weinachtsstol 7,25 en 11,-
Kerstkrans Roomboteramandel ƒ12,-
Kerststaven 4,50
Kersttulband 12,-
Appeltaart 12,-
Kersttaarten 11,- 12,50 15,-
Bavroistaarten
Diverse soorten gebak
Cake
Appelbignets
Sausijzenbroodjes
Appelcarre's Appelrondje
Abrikozengebak enz. enz.
Krentenbrood 3,30 en 6,-
Rozijnenbrood 3,30 en 6,-
Kerstbrood met spijs.
Diversen:

6,-

KTs

*

Bestellijst gaarne voor woensdag 20 december bij ons inle-
veren of doorbellen. Telefoon 1373

Warme Bakker OPLAAT
BAKT HET VOOR U
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