Donderdag 23 september 1976
38e jaargang nr. 29
Uitgave: Drukkerfl Weevers B.V. - Nieuwstad 12
Vorden
Postbus 22
Telefoon 05752 - M04
Giro 1205867 - Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ22,50 per jaar.
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telef. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telef. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Grondverkoop aan
Bronkhorst Industries B.Y.
In de raadsvergadering van dinsdagavond
28 september zullen B. en W. de raad voorstellen 1200 <m2 grond te verkopen aan
Bronkhorst Industries B.V. te Steemieren.
Op dit bouwterrein, gelegen In het industrieterrein wil genoemde firma een montagehal bouwen. De verkoopprijs van de
grond bedraagt ƒ26.800,—.
Verder aal het voorstel ter tafel komen om
aan de heer W. A. A. Wolbert, Ruurloseweg 66 te Vorden een bouwkaveil te verkopen, groot 760 m2 en gelegen in het bestemmingsplan Kranenburg. De prijs van
de grond bedraagt ƒ37.000.
De verkoop van deze grond is al eens eerder in de raad aan de orde geweest doch
toen aangehouden. De raad was nl. van
mening dat aüjvorens nog bouwgrond verkocht zou worden, in principe eerst onderzocht diende te worden of het mogelijk zou
zijn in de algemene verkoofpvoorwaairden
een zgn. aniü-speeulatiebading op te nemen.
Het college heeft hierover advies ingewonnen en zal zo snel mogelijk een concreet
voorstel doen aan de raad. De speciale
voorwaarde (betreffende de doorverkoop
binnen een bepaalde termijn) zal wat de
redaktüe ervan betreft worden besproken
met de commissie voor algemeen bestuur.

Parkeerverbod oostzijde
van de Schoolstraat
Het internationaal! transportbedrijf J. J.
Woltering1 en Zn. bjv., Het Hoge 27, heeft
vorig jaar verzocht de mogelijkheid te
overwegen om naast de Smidssttraat óók
voor de Schoolstraat een eenzijdig parkeervertbod in te stellen.
Toen werd een dergelgike maatregel nog
niet nodig geacht, maar het is echter gebleken, dat er op gezette tijden in de
Schoolstraat zodanig wordt geparkeerd dat
het doorgaande verkeer moeilijkheden ondervindt.
Op veraoek van B. en W. van Vorden
heeft de groepscommandant van de Rijkspolitie hierover advies uitgebracht. Hij zegt
hierin da!t huismoeders, die met hun auto's
de kinderen van de kleuterschool afhaalden, af en toe hiun auto's aan beide kanten
van de Schoollstraa<t bij de ingang van het
schooltje plaatsten. Hierdoor gebeurde het

Mooi succes
Op de vorSg-e week in Middelburg gehouden landelijke kaaskeuring behaalde de
Vordense Ooöp. Zuivelfabriek met haar inzending Goudse kaas een gouden medaille.
Van de in totaal 120 inzendingen werden
8 fabrieken met goud bekroond. Van de
fabrieken in GeOdenland en Overijssel was
de fabriek in Vorden de enige met deze
onderscheiding.

dat het doorgaande verkeer moeilgkheden
ondervond.
Hij acht 't daarom wenselijk langs de oostzijde van de Schoolstraat een parkeerverbod in te stellen. B. en W. stellen de raad
voor aldus te besluiten.

WORDT DONOR Uw bloed kan een leven redden!

Deze keer eens igeen aanslag op uw portemonnee, maar alleen het verzoek van het
Rode Kruis iets van uiw bloed of te staan:
rvoor u een (kleine moeite maar voor uw
zieke medemens van grote betekende.
Regeling DistrictsgezondheidsReeds dn de oudheid kende men aan bloed
grote kracht toe en probeerde men al op
dienst Geest Midden Usel
allerlei manieren patiënten met 'bloed te
Burgemeester en we ummuiuwns van Vorden genezen, oja. door het laten drinken van
stellen de raad voor een regeling aan te (bloed en door eht op een of andere manier
gaan met de Regeling Distriotsigezond- overbrengien van dieriyk ibloed op patiënten.
heddsdienst Gewest Midden LJsel. Er wordt Ook liet men patiënten In Ibloed baden, in
in verband hiermee ook gevraagd in te de hoop dat dd!t genezing EJOU brengen.
stemmen met een jaarlijkse bijdrage van Zo trachtte men in de loop der eeuwen
35 cent per inwoner voor een periode van steeds op allerlei manieren patiënten met
twee jaar als aanloop-subsidie vanaf het bloed en door het op een of andere manier
ogenblik dat de Geneeskundige Diensten ndig succes doordat men nog onvoldoende
van Deventer en Zuitphen zijn opgehaven. | kennis had omtrent de eigenschappen van
Het college stelt ook voor, zodra de Dis- menselijk bloed.
toctsgezondheidsdienist
Gewest Midden Thans is de wetenschap op dot .gebied enorm
LJsel voor een aanvaardbare vervangende uitgebreid en is een (bloedtransfusie 'n norregeling kan zorgen, om uit de Schoolart- male zaak geworden, waaraan elk jaar
sendienst Kring Borculo te treden.
duizenden patiënten 'bun leven hebben te
De nieuwe dienst zal o.a. beginnen met de danken.
opmehlting, het beheer en exploitatie van In ons Hand heeft het Rode Kruis een belangrijke itaak (gekregen bg de werving van
een regionale ambulancedienst.
vrijwillige donors en EO zfln er over het
Verder zal aan de raad van Vorden de ge- hele land verspreid ongeveer 300.000 domeente-rekening 1975 en de rekening ge- nors die regelmatig bloed afstaan.
meentelijk grondbedrijf 1975 worden aan- En denkt u nu niet diat dut wel voldoende
geboden.
is en dat u dus niet behoeft mee te doen,
want juist door de toenemende kennis kan
met bloed stteeds meer .worden gedaan en
kunnen steeds meer mensen met bloed of
met daaruit bereide geneesmiddelen worden

Kennismakingsavond 1e klas
Huishoudschool

De heer Schouten, voorzitter van de Oommissie van Beheer, opende de avond met
het lezen van een bgïbelgedeelite en h<
de talrijk opgekomen ouders van ha:
welkom.
Daarna vertelde mejuffrouw Nyhoff, direktrice van de school, in het kort over de
foinktie van de school en over de totaal
veranderde inhoud van de lessen. Vroeger
leidde men op tot huisvrouw, tegenwoordig Egt het accent meer op de algemeen
vormende vakken.

VAN DE

Telefoon gemeentehuis 05752-2323

. Wilhelmina
Fonds

KERKEN
BLOEMENDIENST

A.s. zondag is er weer een Bloemendienst
in de Herv. kerk, waaraan ook de kinderen van de zondagsschool in het Medler en
het dorp meewerken.
Vanuit deze dienst wordt er een bloemengnoet gebracht door de kinderen aan zieken en bejaarden. Zaterdagmorgen bestaat

cassettes
X I L V B M W I T • D B U«TAAC

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week zaïl endge aandacht worden besteed aan de raadsvergadering van 28 septemiber a.s.
In deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Aanbieding gemeenterekening over '75.
2. Ajanbieding rekening 1975 gemeentelijk
grondbedrijf.
3. Vaststelling „Procedure-verordening
Plansohadöverigoeding 1976".
4. Aangaan gemeenschappelijke „Regeling
Districitsgeizondhieddsdienst Gewest Midden-Usel".
5. Instelling parkeerverbod langs de oostzijde van de Schoolstraat.
6. Venkoop bouwperceel in bestemmingsplan „Kranenburg" aan de heer W. A.
A. Wolbert, Ruiuirioseweg 66 te Vorden.
7. Verkoop perceel grond op heit Industrieterrein aan Bronjkihorst Industries b.v.
te Bronkhorst.
Ten aanlzien van het onderwerp 4 geven wfl
u onderstaand een kleine uiteenzetting:
Inhoud ontwerp-regeling.
Bij schreven van 2 juli 1976 is door het
Dagelglks Beötuur van het Gewest aan de
colleges van burgemeester en wethouders
van de aangesloten gemeenten medegedeeld, dat een gefaseerde opbouw van de
Districtsgezondheddsdienst een belangrijk
uitgangspunt is geweest bij het opstellen
van de gemeenschappelijke regeling.
Concreet wordt in artikel 4 van de ontwerp-regeling gesteld, dat de districtsgezondheddsdienst aJal beginnen met:
— de oprichting, het beheer en exploitatie
van een regionale ambulancedienst;

— het exploiteren of het doen exploiteren
van een centrale post als bedoeld in de
Wet Ambulancevervoer;
— de oprichting en het beheer van een
jeuigdigeaondheddsdiensit ten behoeve van
de gemeenten Bathmen, Deventer, Diepenveen, Holten, Olst en Raalte voorzover heit betreft het geneeskundig en
hygiënisch schooltoezicht.
A. Ambulancevervoer/Centrale Post
De Wet Amlbuliancevertvoer van 23 april
1971, gedeeltelijk in werking getreden bij
Koninklijk Besluit van 15 januari 1973, bevat een aantal bepalingen betreffende de
taken van de provinciale en gemeentelijke
besturen in het kader van de organisatie
en de uitvoering van hot ambulancevervoer
en de door het Rjjik te stellen eisen ten aanzien van diat vervoer. De door de wet beoogde coördinatie zal binnen de door het
provinciaal bestuur vasit te stellen gebieden geschieden door Centrale Posten. De
gemeentebestiuren, die liggen binnen een
door Provinciale Staten aangewezen gebied, zijn verplicht binnen een door Gedeputeerde Staten te stellen termen een gemeenschappelijke regeling tot het instellen
en instandhouden van een Centrale Post
aan te gaan.
Provinciale Staten van Overgssel hebben in
overleg met het provinciaal bestuur van
Gelderland aJls zodanig een gebied aangewezen overeenkomend met de gemeenten
aangesloten bij het Gewest Midden-IJsel.
Voor wat betreft de Centrale Post in het
Gewest Midden-IJsel is er bjj de kostenopzet vanuit gegaan, dat deze post niet
alleen meldling en alarmering voor de ambulances maar ook voor de brandweer in
het gewest zal gaan verzongen. Dit laatste
is ook aan de orde geweest in de vergadering van de raad van 29 juni 1976, in wel-

De grote Koningin Wilhelmina Fonds kollekit^^ehouden in het kader van de landelijik^Hktie 1976, heeflt in Vorden ƒ4313,36
opgeroracht. In 1975 bracht de kollekte
ƒ4335,28 op.
Hartelgk dank voor uw medewerking en
uw financiële bijdrage.

Koerselman

Na deze uiteenzetting konden de ouders
twee korte lessen bgwonen om zelf een indiruk te krijgen van het onderwjjs dat op
deze school gegeven wordt. Na de koffiepauze werden er nog enkele mededelingen
gedaan en was er gelegenheid om vragen
te stellen. Daarna werd de avond besloten.

GEMEENTE
NIEUWS

Geeft u zich hiervoor op bij het Rode Kruis
afdeling Vorden. U redt misschien een
mens!
Maandag 27 september a.s. zal de jaarlykse bloedafname gehouden worden in de
Bij/,. Lagere Landbouwschool a. d. Nieuwstad. Het comité hoopt dat al degene die
een oproep heeft gehad ook werkelijk komt.
Verder kunnen we nog veel nieuwe leden
gebruiken, daar door verhuizing enz. elk
jaar weer leden afvallen.

de gelegenheiid om in de kerk bloemen te
brengen zodiat het voor veel zieken en bejaarden een blijde dag zal worden!

NIEUWS

Voor de ouders van de leerlingen van de
Ie klassen van de Huishoudschool werd dezer dagen een ouderavond gehouden. D<
avond was bedoeld om kennis te mal
met de school en met de leerkrachten.

geholpen (bjj grote operaties, verkeersongevallen, allerlei bloedziekten etc.).
Indien u zelf gezond bent, is het dan niet
voor de hand liggend dat u uw dankbaarheid toont door één of (tweemaal per jaar
iets van uw bloed af te staan?
ledere (gezonde volwassene tussen 18 en 65
jaar, die niet als „vaste" donor bjj een
bloedtransfusdedienst of bloellbank is ingeschreven en die in het afgelopen jaar geen
geelzucht, een andere ernstige ziekte, een
operatie of een bevalling heeflt doorgemaakt
en die niet onder (regelmatige behandeling
van een arts dis, kan aonder bezwaar wat
bloed afstaan (nog geen halve liter). De
normale hoeveelheid bloed van een volwassene is ongeveer 5 'liter en de afgestane hoeveelheid wordt binnen enkele weken weer in het lichaam aangemaakt.
Binnenkort organiseert het Rode Kruis een
bloedafname-ajvond en doet een beroep op
adle gezonde volwassenen een halve liter
bloed af te taan.

ke vergadering werd besloten tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling
„Regeling Brandweer Samenwerking Gewest Midden Usel".
B. Jeugdgezondheidszorg
In dit rapport met betrekking tot de oprichting Di3tric|tsgesx>ndheiidisdlienst wordt
gesteld, dat in alle gewesitjgemeenten (ten
dele 'verschillende) schoolartsendiensten
funktioneren. Zo heeft de gemeente Deventer een eigen dienst; zgn de gemeenten
Bathmen, Diepenveen, Holten, Olst en
Raalte aangesloten bij de schoolartsendienst Rassen; de gemeenten Gorssel, Lochem, Wamöveld en Zutphen aangesloten
bij de schoolartsendienst Zutphen en is de
gemeente Vorden aangesloten bij de dienst
Borculo.
Hieruit blijkt wel dat de indeling niet parallel loopt met de huüdige gewesten; een
herindeling zal derhalve nodig zijn.
C. Districtsgezondheidsdienst in
engere yin
Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de
medewerking aan medisch-stattotisch onderzoek, adivisering aan de colleges van
bungemeeöter en wethouders, advisering
aan instellingen op het gebied van volksgezondheid, aanstellingskeuringen (voor personeel
gemeenten,
inter-igemeenteltjke
lichamen en het gewest) en bedrijfsgeneeskundige begeleiding.
De Districtsgezondheidsdaenst in engere
zin moet worden gezien als een onderdeel
van de Ddstrictsgezondheidsdienist en al
naar gelang de behoeften van de gemeenten daaraan zal het taken-pakket uitgebreid kunnen worden.

Volgend jaar gaat
Sport Real verder
Op de laatste dinsdagavonden konden al
geen aktiviteiteii meer worden ontplooid
In verband met het feit, dat het 's avonds
vroeger donker wordt.
Om op de zaterdagen nog enige evenementen op touw te zetten heeft het comité
Sport Real de sporftverendgüngen gewaagd
om opgave te doen van eventuele plannen,
die dan in overleg met de verenigingen nader vastgesteld konden worden.
Geen enkele vereniging heeft echter gereageerd, hetgeen ook wel enigszins te begrijpen vaut, daar deze hun eigen werkzaamheden hebben nu de competitie ajs. is
of reeds van start is gegaan.
Hoewel, het moet ons van het hart, dat de
belangstelling voor de activiteiten, die hebben plaaltsgevonden, vooral kwam van degenen, die een of andere sport beoefenden.
Het is de bedoeling volgend voorjaar weer
verder te gaan en laten we hopen, dat dan
nog meer ndet-sporters de drempelvrees
zullen overwinnen, want Sport Real is in
de eerste plaats bestemd voor deze categorie mensen.
Tenslotte: mochiten er nog verenigingen
zijn die of zelfstandig of in overleg met
Sport Reail één of andere sportgebeuren
willen organiseren dan wensen we deze al
vast veel succes toe!
Het comité Sport Real

Geboren: Lazet Gotink.

Wethouder H. Bogchelman zal donderdag Ondertrouwd: H. J. Breukink en E. Cnos23 september a.s. geen spreekuur houden. sen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 26 september: 10.00 uur ds. J. Veenendaal, Bloemendienst mjm.v. Zondagsscholen
KAPEL DE WIUDENBORGH
Zondag 26 septemlber: 10.00 uur de eerw.
heer M. C. W. Smit (Vorden)
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 26 septemlber: 10.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier; kindernevendienst klassen l,
2 en 3; Mnderoppasdienat; 19.00 uur W.
v. d. Kooy te Dochem
R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche)
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis); dinsdag om 19.30 uur en vrftdag om
8 uur; woensdagavond om 19.30 uur.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk tussen 9.30-40 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEEKENU-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagDe daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendiiks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtfkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-0.3.30 uur in het wflkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedrecepten
TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand sept. mevr. Takkenkamp, tel.
1422, graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het poütieburo, tel. 1230
of de families Etjerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren Jeddster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konslstoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2120
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2345
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-4.9 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanrjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
SPREEKUUR OGZO

agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 0575015603. Openingatyden: ma., dl, do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 J r.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00nl7.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorieeshalfuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrtjdag
14.00nl7.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

altijd
Superkoopjes
in de r

Iets doorregen
500 gram

RUNDER
LAPPEN

Aanbieding

PIGNONS

MALSE

Hachevlees
300 gram
GRAND YIN

ROSE
2 flessen van 650 voor

HOLLANDSE

Ossestaart

Bloemkool

500 gram

per stuk
GOUD BAND

KOFREMELK
Friese Vlag y> liter

MALSE

FRANSE GOLDEN

Biefstuk

Delicious

250 gram

l/2 kg
LASSIE

TOVERRIJST
ONZE •
KNALLER VAN DE WEEK:

400 gram van 169 nu

MALSE

Riblappen

BLUE BAND

500 gram

,RON.
VLEESWAREN

LEVER
100 gram

Gebr. gehakt

KOEK

MARGARINE

sucade-gember
van 199 voor

250 gram van 67 voor

Bi

REERUGJES
NOBO

KOFFER

OMO

100 gram
HAAGSE

van 685 voor

Leverworst

grote baal 500 gram

150 gram

Zak è 14 doosjes

ROLLADE
Uit eigen grill
100 gram

ROZIJNEN

AR1EL

„SUN MAID"

KOFFER
van 798 voor

DIEPVRIES

Beschuitbollen
pak a 7 stuks

BBB
GESNEDEN

ROYCO
kippe- of groenteper zakje

450 gram

BRUIN BROOD
800 gram

Kapucijners

mm

Hterbllk

UNOX

van 119 voor

dan
voordelig

ROOKWORST
250 gram van 249 voor

UNOX

ERWTENSOEP
extxra gevuld van 245 voor

:ï'tfmtït'.

GROLSCH
BIER 1098
crot è 24 oiioies nu

• ^^ ^^ ^^

;

ALBERS - VORDEN
Geldig van 23 september t.m. 29 september

Mett blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
LLZET
Jan, Minie en
iNynke Gotdnk
Vorden, 17 september 1976
Rrandeniborgiweg l

Citroen
brandewij

Voor allen die ons gesteund
hebben na het overlijden
van onze Meve man, vader
en pleegivader
Gerrit Jan Partiys
betuigen wfl u onze hartelijke dank.
Uit aitesr naam:
Fam. A. F. PardtysBruil
Vorden, september 1976
Oklhorstweg 5
Toneelvereniging ,KBATO'
geeft op 25 september a.s.
een uitvoering van het blijspel „De Kerkestraat is een
keurige straat" in zaal
Schoenaker, Vorden-Kranenitaurg, aaiw. 20.00 uur.
Te koop: gjoJh. Moibyiette,
met helm en varsBekering.
De Haar 16, Vorden.

GANZEBOOM

Jonge Jenever

Te koop: 30 m polycthyleen giasledddinjg, maat 63 x
95.8 mm (2"). W. Koerselman, Overweg 2, Vorden,
tel. 05702-2138.

liter

FLORYN

VIEUX
liter min. prijs

1350

Toneelvereniging ,KRATO'
geeft op 25 september a.s.
een uitvoering van het blijspel ,,De Kerkesitraat is een
keurige straalt" in zaal
Schoenaker, Vqrden-Kraneniburg-, aaiw. 20.00 uiur.
Gevraagd: hulp in de huishouding1 voor 2 morgens
per week. Mevr. Bosboom,
Zuitphenseiweg 40, tel. 2091.

OFFIEY

SHERRY
van 10,95 nu

ROBERTSONS

PORT
van 975 nu

Maandag 27 september

ZUURKOOL
VERS UIT HET VAT
500 gram

Dinsdag 28 september

Grratis af te halen jonge
hond. G. J. Voskamp, Larenserweg 4, Vorden.
Toneelvereniging ,KRATO'
geeft op 25 september a.s.
een uitvoering' van het blijsipel ,,De Kerkestraat is een
keurige straat" in zaal
Schoenaker, Vorden-Kraaanv. 20.00 uur.
re koop: dragende vaarzen. B. Wunderfnk, Ruurloserweg: 85.
Toneelvereniging ,KRATO'
op 25 september a.s.
uitvoerimg van het blijspel ,,De Kerkesstraat ia een
keurige straat" in zaal
Schoenaker, Vorden-Kranenibuirg, aanv. 20.00 uur.
Te koop: Faato geiser,
door venhiudzüng1 overkompl.
Z4gja.n. ƒ270,—. Tefl. 057521020.
Welk jong meisje wal enkele dagen p. week voor onze
balby zorgen en daarnaast
(ichite hmsQuoudeiyke werkzaamheden verrichtten?
Mevr. Jansen van den Berg-,
tel. 1007.
Toneelvereniging ,KRATO'
geeft op 25 september a.s.
een uitvoering van het blijspel ,,De Kerkestraat is een
keui%e straat" in zaal
Schoenaker^ Vorden-Kraneniburg, aanv. 20.00 uur.
Te koop: SchaMtemaker
mesttwagen; gizeren zaadeggen (5 stuks); l knmistmestsltrooier en een ud)t_
trektafed. Deldenseweg1 4,
Vonden, tel. 1665.

MAGERE

Op woensdag1 29 septemlber hopen

BERNAiRJD IHELMINK
en
RIEKY

A. ELSMAiN
en
B. HDSMAIN-IVAiN KOOPEREN

hebben de eer u, namens wederzijdse
ouders, kennds te geven van hun voooigenomen hoiwelijk op donderlag 30 september
ajs. om 10.00 uur in het gemeentehuis ven
Vorden.
De huwelgksvoiltreikiking zal plaatsvinden
om 11.00 uur in de RJK. kerk te Keyenborg.
septemlber 1976
De Horsterkiajm(p 21, Vorden
Keveroborgseweg 2i2, Zeflihem

meit h/un kinderen en Mednkiinderen hun
50-jaiii|g huwelijk te herdenken.
Hiun diankfbare kinderen
en Meinkdnderen.
Vtarden, septemlber 1976
Deldenselbroekiweg 11
Receptde van 15.30-il7.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10, Vorden.

Dag-adres:
aaal Schoenaker, Kraneniburg-Vordten.
GtelegeniheM 'tot felicdita-tie tussen
14.OOJ16.00 uur.

Na een moedtiig gedragen ziekte is nog plotseling
van ons heengegaan onöse innig geflüefde man,
vader en opa

Tbekcanstiiig adres:
Ztotphenseweg 24, Vorden

WIM PONGERS
op de leeflttyd van 60 jaar.
Bruminen: J. J. Pongers-iLammers
Wün/terswtjk:

JAN G(E>FtAjRlD ViAiN GBENHUÏIZEJN

Oegatg-eest: Henk en Annemdeke
E3ULY TÜBSSJiNK

geven u, mede namens hun oudera, kennis
van hun voorgenomen hiuweiyk op vrijdag
24 septemlber ajs. om 14.15 uur in het
gemeentehoids te Hengelo Gld.

Brfummen, 16 septemiber 1976
Troeüaltrailaan 14
De begrafenis heeft 20 september te Vorden
pla-at sg>ehad.

inaegeminig om 15.00 uur in de
Herv. kerk te Hen(g«fl)o Gld., door de weleeirwaarde heer ds. Veenendaal.
Bedroefd nxaar danklbaar voor alles wat ze voor
ons heeft betekend, is heden geheel onverwacht
van ons heengegaan, myn lieve vrouw, onze
moeder en oma

september 1976
Hengielo Gld^ iRustihoek 112
Vorden, Deldenselbroekiweg 5
Recep'tAe van 16jOO-(17.30 uur in zaal
Qoncordtia te Hengelo Gld.

GERRIE VAN BARNEVELD
echtgenote van E. J. Dykman

Toekomstig adres:
de Hemrne 24, HentgeUo Gld.

op de leeftijd van 65 jaar.
E. J. Dijkman
Annie en Jan
Herman, Gerry en John
Henk en Tnuus
Sdüivia

Dinsdag 28 september ajs. hopen wg met onze
kinderen ons 25-o'ari|g hiuwefltj'ksifeejst te vieren.

Arte en Bep
Freddy en Jeroen

«. v. d. MEIJ
H. C. v. d.

Gerrie en Dick
DLcfk en Steven

Vorden, september 1976
Brinkerfhof 34

Eef en Gerdia

G^legenlheid tot feliic^^fcen van 15.i30-17.00 uur in
„'t Wapen van Vorden^ (zaal Smit).

Op donderdag 30 septemiber hopen onze lieve
ouders en grootouders

Vorden, 21 septemlber 1976
Kerkstraat 21
Geen bloemen.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 24 september om 13.05 uuo* in auüia I van het crematoirium te Dieren.

G. J. VOSKAMP
A. R. VOSKAIMP-JGROOT EJNEERINK

.

hom 40-/jairfjg huwelijksfeest te herdenken.

Speciale aanbieding
We zijn weer gestart met de verkoop
van al onze

Dalt zij deze deug in ons m&dden mogen
vieren en vele jarwn mogen herdenken is
de wens van

VERHUURFIETSEN

Wüllemien en Henk
Ada - Erma
CJorrlie
Geit en R4a
IMMce
Geüegertheid tot feüoiteren van 16.00 tot 18.00
uur in zaaJ Smtft, Dorpsstraat 10 te Vorden.
Vorden, septtemlber 1976
Darenseweg 4

dn de merken Empo - Qazelle Batavus. Slechts 4 maanden gebruikt. Verder mriuaffljetsen in groot
en kledn
Grtfpt uw kan» totf TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
Telefoon 1893

Wiamsveüidi, 21 september 1076
Met ingang van vrijdag l oktbober 1076 aal ons aannemersibedrflf worden
overgenomen door de heer J. Dijkman die al gedurende enkele jaren medewerker van ons bedrjjf is.
B$ het overdoen van de zaak, waaraan wij ged/urende vele jaren onze beste
krachten hebben gegeven, past een hartelijke dlank aan onze klantenkring
voor het gestefljdie vertrouwen, alsmede voor de vaak erg harteltjke persoonflijke relatie.

SPEKLAPPEN
500 gram

Wfl hebben in de heer J. Dijkman een waardig opvolger gevonden en
wensen hem en zfln vrouw veel succes toe in de voortzetting van ons
bedrtjf.

ANDIJVIE
PANKLAAR
500 gram

Iet en Afo
Annet

AANNEMERSBEDRIJF G. ADDINK
Hkxftweg 30 -

WAIRNSVIEILD

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Sigarenmag. BOEBSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553
PEUGEOT 104, bj. 1973,
kim 48.000, Bovag garantie.
GARAGE KUBZ
Lnduötiriieweg 6 - Vorden Telefoon 05702-1649.

Grote voorraad
nieuwe en gebruikte
0 Gas,- olie. en
A Kolenconvectors

Aansluitend delen wij u mede dat wij met ingang van vrijdag l oktober
1976 het aannemersibedirijf van de heer G. Addink zullen overnemen.

Woensdag 29 september
VLEESGEHAKT
500 gram
GROENE

PAPRIKA
4 stuks

U kunt ervan verzekerd zijn dat wfl met de volle iniset van onze kraohten
u van dienst aufllen zijn, zodat de kwaliteit van het werk en de service
dfte u gewend bent volleddg gehtandihaafid bljjift.
Te koop: ddkfbevlieesde vlerdels van een pink en een
stier. Redntjes, Ijochem,
tel. 05730-2014.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggiok, Emmeloord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

Wij danken de heer G. Addlnk voor het vertrouwen dat hij in ons gesteld
heeft.

BOUWBEDRIJF J. DIJKMAN
v/n G. Addink
Hofiweg 30a - IWARNiSVELD
Telefoon 057150-113887, b.g.g. 06730-3918
Donderdag 30 september 1976 van 17.00 uur tot 18.30 uur houden wij
receptie in Café-Restaurantt „den EDtier" te Wamisveld.

D. JANSEN EN ZN.
BUeekstraat l, Hengelo Gld.,
telefoon 05753-1360
DAF 55, bj. 1971. km 60.000
GARAGE KURZ
Indiustirieiweg 6 - Vorden Telefoon 05752-1649.
KiinstgebittenreparatJe

Drogisterij
TEN KATE
Zfutphenseweg1 2 - Vorden
Telefoon 2219

HERFSTTIJD
KLEUREN T,V,-TIJD

Bij Modecentrum Teunissen-Ruurlo
vindt u de

NIEUWE HERFSTMODE

U denkt eraan om een kleuren tv te kopen, maar u vraagt zich af:
* Hoe krijg ik de beste beeldkwaliteit
* Waar betaal ik een eerlijke prijs
* Wie geeft me een zorgzame service

in aktuele kleuren en dessins

VREDEGOOR ELEKTRONIKA HELPT U!

Mantels
in modieuze stoffen t.m. 52

o
Restanten

Coats en Joppers
Japonnen

van 6s.oo -195,00

in unie, mohairs, folklore stoffen t.m. 51 vanaf

2. Door eigen import hebben wij
steeds de nieuwste typen van bekende merken op voorraad
(Philips, Grundig, Blaupunkt)

79,00

Pakjes

en
mantels

o.a. Jin, Yersey, Fiorani, Lucie Linden

Blouses en Rokken vanaf

vanaf

ook al is dit in de fabriek reeds gebeurd. Het resultaat is: een nog
briljanter beeld!

1. Wij beginnen met een zorgvuldige
voorlichting

125,00 - 315,00

3. Als de KTV bij u afgeleverd moet
worden, worden eerst alle instellingen van het toestel in onze technische dienst opnieuw afgeregeld,

139,50

24,95 en 32,50

4. Voor alle zekerheid verlengen we
de fabrieksgarantie met 'n l/2 jaar
5. Vlotte en deskundige reparatie.
U betaalt uitsluitend de reparatiekosten en niet nog een achterstallig gedeelte van de aankoopprijs,
zoals bij dubieuze zaken steeds
gebruikelijker schijnt te worden.

EN NU DE PRIJS....
We besparen u een opsomming, maar volstaan met het vermelden van de volgende typen:

39.50 • 59,50
69,50

HET TOPMODEL VAN

O

PHILIPS 66 cm inline

RUURLO
Vrijdags koopavond

DATiSUN OHEKRY 100A, TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
bj. 1974, km 61.000, Bovag
HEUGAFLOR
garantie.
Autobedrijf
TAPIJTTEGELS
GARAGE KUBZ
van 48,50 voor
Bennle Wenting biedt te koop:
Indusitrieweg 6 - Vonden Telefoon 05752-1649.
36,00 p. m2
PEUGEOT 304
1973
PEUGEOT 404 Diesel
1970
Lubbers
UNIQUE
PEUGEOT 504 Diesel
1972
Woninginrichting
hondenpension
OPEL KADETT
1969
Raadhuisstraat, Hengelo
OPEL
KADETT
nov.
1973
hondenkapsalon
GUL, telefoon 1286
OPEL KADETT Ooupe
1968
Prima verzorging van uw
FORD 15M
1971
hond tijdens vakantie of
CITROEN 2CV4
1971
weekend.
CITROEN AMI super break
Veterinair toezicht. Nieuw
met GS motor
1973
gebouwde, 's winters verFIAT 600
1971
warmde kennels. Opname
„Woongaard"
VW K70 LS
1973
van loopse teven.
het landeiyk onroerend
VW Piokup
1971
Wassen, trimmen, scheren
B goed magazine?
en showklaar maken van
Vraag uitgebreide dokumentatie van de
alle hondenrassen.
Dat is mogelflk via elk bfl
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.
Diepgevroren gemalen
het Makelaars Computer
runderpens p. kg 1,75
Centrum aangesloten
Runderpens in
makelaarskantoor.
stukken p. kg
2,—
„Woongaard" bfl
OFF. TOYOTA-DEALER
Gemalen roodMakelaarskantoor
o.g.
vlees p. kg
2,15
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
Pittah hondenW. J. de Wilde Jr.
Tevens vragen wij voor ons snelgroeiend
brokjes p. 25 kg
37,50
B.Y.
bedrijf een
Rijksstraatweg 134
Wamsveld Md NBM/MCC
EERSTE MONTEUR
telefoon 05750-16627
A Sla, Kuurlo, telefoon
05736-386.
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

VOOR DE KLEINERE KAMER en hagelscherp beeld

GRUNDIG 51 cm type 2200
koude kathodesturing, tiptoets, inline, mooie vormgeving
Adviesprijs 1719,00
KOST BIJ ONS

U ziet, wij zijn echt niet te duur en zeker niet als u weet
dat er een betrouwbare zaak altijd achter u staat!

Zit u in, de pure
doordat ze u in de steek laten met de service, neem dan eens kontakt op met
onze technische dienst. Zij helpen u als u een ingevuld garantiebewijs, ook al is
dit verlopen, bij het apparaat voegt.

• VREDEGOOR

OP 23, 24 EN 25 SEPTEMBER 1976

IN AMPHION
DOETINCHEM

UNIQUE

ELEKTRONIKA
STEENDEREN (bij Bronkhorst)

20-40% KORTING met tal van aanbiedingen voor nog eens

Diepvriezers:
AEG 220 liter
Bosch 210 liter
Bosch 260 liter
Bosch 330 liter
Bosch 400 liter
Bosch 500 liter
Friac 200 liter
Gram 325 liter
Hfllton 300 Mer
Esba 200 liter
Bsta 300 liter
Esta 420 liter
Dinde 220 liter
Ldnde 350 liter
Lóndie 500 liter
Gram 9OO liter
Baiufcnecht 225 liter
Baukneeht 350 liter
Bauiknecht 450 liter

448,498,598,698,828,878,448,698,598,428,528,598,448,698,848,1498,498,698,798,-

Bij ons de laagste prijs, dan
een inruilprys voor uw oude
AEG bovenHader 5 kg
AEG Prinses SL
Bauiknecht 4704 S
Bauknecht W.A. 600
HMtton 747
Beatrox 6 kg
Indesiit
Dedila
Bauknecht W.A. 632
Bauikneoht W.A. 616

ook nog
machine
698,—
1048,—
548,—
648,—
748,—
698,—
848,—
448,—
1198,—
898,—

MIELE WASAUTOMATEN
bij ons de scherpste prijs

Gasfornuizen:
Etna - Sauter - A'tag _ Pelgrim
met tlhermostaaJt, ruilt, lade en
afdeklblad vanaf
898,-

Stoomlbouten vanaf
Strfllkibouten vanaf
Tosty tfzers vanaf
Broodroosters vanaf
Haarföhns vanaf
HaarQcruflisets vanaf
HaarkTaiiltanigen vanaf

- DORPSSTRAAT 2

Vaatwassers:
Bosch - Bauknieohit vanaf ... 648,—

KNALPRIJ

Voor een diepvriezer slaagt u zeker
hij Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Keus uit meer dan
80 modellen. Het adres met het beste
advies en de langste ervaring.

BEZOEK ONZE

HI-FI SHOW

BENNIE WENTING

EXT

2550,1598,-

afstandsbediening, visuele afstemming op scherm,
computergeheugen voor instelling
Adviesprijs 2995,00
KOST BIJ ONS

Droogtrommels:
89,95
19,95
89,95
39,95
29,95
39,95
9,95

Rendlix - Zaniker - Bauknedht
Enigdish Blectrix vanaf
298,-

-

TELEFOON 05755-377

B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING
NII.FISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER
UIT DENEMARKEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS
REMINGTON
SCHEERAPP ARATEN
bij ons altijd 25% korting

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - lage prijs - vloltte levering
• Eigen senvacedli ernst

Kleuren TV-s:

• Deug en nacht service op diepvriezers

U betaald b}j ons de laagste pr\js
daarbij ook nog een inruilprtys voor
uw oude TV
Schaulb-Doreniz 1644 67 cm ... 1848,—
Sctauib-iorenz 51 cm
1298,—
Graetiz 51 om
1398,—
Teleffunken 67 om
1748,—
Doewe Opta 67 cm
1698,—
Sony 46 om
1898,—
FhMips 67 cm
1848,—
Nordmende 67 cm
1748,—
Draagfbane TV's

• 24 uur service op wasauitomaten etc.
• Vakkundige reparaties en aansfliuitinigen
• EdJgen oniderdeilenimag'ajzrjn
• Wjj staan 365 dagen per jaar voor u klaar
• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondtidtaes

268,—

SPECIALE AANBIEDING

Klein
298,_
Huishoudelijk:

Telefumlken stereo Tadüo 2xlö WatJt
incL boxen
898,—

Rulni gesorteerd in alle maten
DIEPVRIESKASTEN
120 liter vanaf

Koelkasten tafelmodel
145 liter vanaf
248,Koelkasten diuibbeldeuns 240 liter
ind. 60 liiter vriesvak vanaf 448,Koelikasiten half koel haUf vries
350 liter vanaf
848,-

Stofteuigers sdeernlodiel
Centrifuiges vanaf
GriM's vanaf
Aiftejuigfeappen vanaf
Radiatoren op oliebasiis met
ithermostaat 2000 Watit vanaf
Tafelgriü's vanaf
Elektr. kookplaat 2-pdtis v.a.

Schaufo-Ixxrenjz stereo radio 2x20
Watlt incl. boxen
898,—

98,98,79,184,98,98,79,-

Stereo koimlbinaiti'e
radüo-cassette - picik-up
2x20 Watt vanaf

698,—

Radio-cassette recorder v.a.

128,—

Transistor radio op batiterjj
en lichtnet vanaf

89,—

GROOTHANDEL B.V.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 35 31
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

TWEEDE BLAD CONTACT-

Donderdag 23 september 1976
38e jaargang ar. 29

KASTELENMARATHON TE VORDEN
SUCCESVOL VERLOPEN

Brandweerwedstrijden en demonstraties trokken veel bekijks

De derde kastelenmarathon die zaterdag te Vorden werd gehouden is een succes geworden. Deelnemers en publiek hebben volop kunnen genieten van een dag paardesport onder ideale weersomstandigheden. Dit laatste kwam voor al de deelnemers van
de 30 kilometer lange toertocht van pas die het toch hoofdzakelijk van het „kijken"
moeten hebben.

Nadat zaterdagmorgen de jongens en meisjes van de lagere scholen een tochtje hadden gemaakt in een „echte" brandweerauto werden zaterdagmiddag aan Het Wiemelink demonstraties en wedstrijden gehouden die heel wat belangstellenden op de
been brachten.

Cflirca 170 personen gingen zaterdagmorgen voor deze tocht van start. Door sommige ruiters is deze toertocht onderschat
want sommige paarden kwamen verre van
fit aan de fünisfa. Uit gesprekken met enkele deelnemers bleek edhter wel dat iedereen het een prachtige tocht hebben gevonden die zonder incidenten is verlopen.
Het was overigens voor de plaatselijke
EHBO toch een gemakkelijke dag want ook
bij de samengestelde wedstrijden was voor
hun geen werk aan de winkel.
Deze samengestelde wedstrijden waren verdeeld in een lidhte klasse en in een middenklasse. Van de 50 gestarte ruiters in
eerstgenoemde klasse reden er 30 de wedstrijd tuit. De uitvallers werden genoteerd
bij het sprangconcours. De middenklasse
daarentegen (hier gingen 39 ruiters en
amazones van start) telde de meeste uitvallers bij de cross. Zeventien personen gaven onderweg de pijp aan Maarten.
In bedde Wassen is het een spannende strijd
geworden om de hooffidiprjjis de fiets in de
wacht te kunnen slepen. Uitermate sneu
verliep de strijd voor W. Ruiterkamip uit
Twelo met zijn paard 'Irma. Na de dressuur en de cross had Ruiiterkamp de beste
papieren, terwijl hij bovendiLen bij het springen een op het oog foutloos parcours reed.
Helaas voor hem constateerde de jury dat
hij niet de juiste volgorde had aangehouden. Weg füets. Ruiterkamp toonde zidh een
sportief verliezer en reageerde lakoniek:
„Ttoen ik boven die ene hindernis was wist
ik al 'hoe laat het was."
Nu ging in deze middenklasise de hoofdprijs
naar H. J. KI. Braskamp uit Geesteren,
terwijl in de lichte klasse voorzitter J. A.
Norde rnej. M. van Doo uit Ixmneker blij

kon maken met een füets van Vordens makéiy.
Tijdens deze prg'suiifcreiikmg die plaatsvond
in de grote consumjptietent nabij de heer
Lajchitenlbarg, bedankte de heer Norde allen
die hun terreinen beschikbaar hadden gesteld om deze dag te doen slagen.
Uitslag samengsetelde wedstrijd (lichte
klasse): 1. mej. M. van Doo met High Way
uit Lonneker 236 pnt.; 2. B. Schuurman
met Ulrieke uit Ruiuirflo 232 pnt.; 3. J. Kroese met Nordiwfin uit Ootmarsum 229,5 pnt.;
4. H. Poste! met Oobi uit Daren 226 pnt.
(St. Steffenrijders); 5. J. Mulder met Morgana uit Velp (IJsselzoom) 225 pnt.; 6. W.
Mulder met Nadeem uit Ruurlo 217 pnt.; 7.
mej. A. Martin met Amaryve uit Rijswijk
(De Boogaardnuitens) 215 pnt.; 8. mej. H.
Koeslag met Nimrod uit Ijaren (St. Steffenrui/ters) 215 pnt.; 9. M. Mulder met N.
Gdübert uit Velp (Ussetooom) 213 pnt.; 10.
J. Daarfhuis met Schiwartze Katze uit Ootmarsuan 211 pnt.
Uitslag samengestelde wedstrijd (middenklasse) : 1. H. J. KI. Braskamp met Joretta,
Geesteren (Hamelandse Ruiters) 239 pnt.;
2. J. Dutke Willink met Fuïco, Geesteren
(Hamelandse Ruiters) 230 pnt.; 3. M. Westenfbiink met Olaf, Noord-QostipaLder 220
pnt.; 4. mej. H. Toevank met Maykel, Ruurlo 220 pnt.; 5. B. Wagenvoort met Lightfeet,
Vorden (De Graafischap) 215 pnt.; 6. H.
Hesselink met Oscar, Neede (De Pasruiters) 205 pnt.; 7. G. Reocwinkel met SMppy,
Rekken (De Molenituiters) 204 pnt.; 8. T.
v. d. Worp met I Oomtesse, Zwolle (RIK)
200 pnt.; 9. W. de Lange met Woodpecker,
Ruurlo 198 pnt.; 10. B. v. d. Uinden met
Dodewijlk, Ruurlo 198 pnt.

Voorronde bij Fa. Koerselman - Vorden

Wie wordt LEGO-kampioen
van Nederland?
In het kader van de Nationale LEGO
Bouwwedstrtfd 1976 organiseert de fa.
Koerselman, Burg. Oalleestraat 12 in Vorden een voorronde, waarin deelnemers niet
alleen aantrekkelijke prijzen kunnen winnen, maar zich tevens kunnen plaatsen
voor een landelijke finale welke later dit
jaar in Amsterdam wordt gehouden. Over
het gehele land worden 200 van deze voorronden georganiseerd.
Deelname aan deze voorronde van de Natüonele LEGO Bauwrwedstrijd staat open
voor jongens en meisjes van 3 tot en met
12 jaar. Om ook de jongere kinderen een
kans te geven op het winnen van een prijs
en mogelijke aftvaanddigftng naar de landelijke finale, zijn twee leeftijdsgroepen ingesteld: 3 tot en 7 en 8 tot en met 12 jaar.
In beide kategorieën wonden een eerste,
tweede en derde prijs beschikbaar gesteld
bestaande uit LEGO geschenkdozen. Beide
eerste prijswinnaars plaatsen zich voor de
landelijke finale. Jongens en meisjes die
aan de wedstrijd deelnemen zijn vrij in het
kiezen van een onderwerp dat thuis, en
zjonder hulp, gebouwd dient te worden.
Tussen 20 en 28 september kunnen de
bouwwerken worden ingeleverd bg de fa.
Koerseliman.
Bij de beoordeling zal vooral gelet worden
op het idee, fantasie en uitvoering. In de

jury hebben zitting: de heer Bakker, architect; mevr. Holleman, hoafidleidster
kleutersohool (De Springplank; de h«
Noorman, onderwijzer Openbare Dorpsschool; de heer Overmars, hoofd R.K.
school De Vordering.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 9 oktober a.s. in zaal Smi1
Hierbij zal een LBGO-fnlim vertoond worJ
den.
De landelijke finale van deze Nationale
LEGO BouwiwedStrijd 1976 wordt gehouden
op donderdag 21 oktober a.s. - tijdens de
herfstvakanties - in het RAI Congrescentrum in Amsterdam.
Hier worden oirca 400 finalisten verwacht
uit het gehele land, plus hun begeleiders.
Naast de bouwwedstrijd _ tijdens deze finale moet ter plaaJtse worden gebouwd staan op het programma een rondvaart
door de Amsterdamse grachten; optreden
van bekende artiesten; en een feestelijke
uitreiking van vele prijzen.
De eerste prijswinnaars in deze landelijke
finale krijgen een twee-daags bezoek aangeboden aan het familiepark LEGOLAND
in Biillund, Denemarken, waar ook de LEGO-flaibrieken zijn gevestigd. Tijdens de
reis, welke gemaakt wordt met een direktievlieg'tuig van het bedrijf, kunnen de
winnaars zioh laten vergezellen door een
familielid.

Doe mee aan
onze LEGO
bouwwedstrijd!
Hoera!
Da's pas een leuke wedstrijd. Spelen
met LEGO. En dan nog prijzen
winnen ook. Voor alle kinderen in de
leeftijdsgroepen 3 t/m 7 en 8 t/m 12
jaar. Er zijn prachtige hoofdprijzen.
En leuke troostprijzen. Haal heel snel
de folder met alle informatie bij ons.
INLEVEREN
tot en met 27 sept. a.s.

Koersolman
Burg. Galleestraat 12
Vorden. telefoon l 364

De demonstraties wenden verzorgd door de gen) en de school WiMenibordh (2 ploegen).
brandwaarborg maatschappij Vorden in De eerste prijs (beker) werd gewonnen
samenwerking met de plaatselijke brand- door het tweede team van de school Het
weer die onder leiding stond van de com- Hoge (DÜick van Aisselt en Rob Goldstedn).
l Tweede prijs (medadUle) school Kranenburg
mandant de heer J. v. d. Broek.
Eerst werd een demonstratie gegeven met II (Harry Haviekes en Harold Geesdng).
aOilernand brandblusitoestelilen waarbij de Derde prijs (medaille) R.K. school dorp I
heer Hanmsen een explicatie gaf. De aan- (Bennde Scholten en Monique Hartman).
wezigen werd voorgedaan hoe oliebranden, Voorts Meld de landlbouwsöhool te Vorden
beoicjinebranden exl. bestreden moeten wor- een onderlinge wedstrijd waaraan door 4
den. Ben spectaculair gezicht was het be- ploegen werd deelgenomen. Winnaar werd
ploeg II (Peter Bobbïnk en Gerrit Roman).
atrijden van een brandende auto.
Na de demonstraties werden er wedstrijden Verder was er nog een spuittdenionatratle
gehouden, waaraan werd deelgenomen voor de leerlingen van de landbouwhuisdoor de school Het Hoge (4 ploegen); houdschool, waarbij een cadeaubon werd
openbare school dorp (4 ploegen); R.K. gewonnen door: Anke van Heerde, Ans
school dorp (2 ploegen); R.K. school Kra- Wiassink, AJjberdine Oosteitnk en Inge Benenburg (2 ploegen); Medlerschool (2 ploe- rendsen.

Gastvrij kampeerweekend op
de Wienstjesvoort
Honderentachtlg Nederlanders zyn het afgelopen weekend de gast geweest op het
landgoed-camping De Wientjesvoort gelegen tussen Vorden en Ruurlo. De eigenaar
Frelherr E. A. S. von Mengden en zyn echtgenote - wiens landgoed van 25 ha een onderdeel is van de Vereniging van Landgoed en Kasteel Campings (LKC) - gaf de
kampeerder de gelegenheid om hier te genieten van een rustige, landelijke sfeer in
een prachtig parklandschap.
Het gastvrije weekeinde was opgezet tezamen met de fürtma Erdman Schmddt, lichtgewicht- en builtensportartiikelen te Hilversum. „Wij hebben ao vaak met onze
cliënten een zakelijke boom opgezet," aldus
de heer Erdman Schmixit, „wjj willen nu
een tent met hen opzetten en zonder dat er
een kassa in de buurt is gezellig en ongedwongen bij elkaar zijn. Het is hier een bijzonder leuke omgeving, eigenlijk nog uniek
voor Nederland omdat je hier niet als een
pakhuis op elkaar geperst zit."

Op De Wientjesvoort kampeerden vooral
de gezinskamipeerders, die geen aanhangwagen of iimperdal walen hebben en zodoende zijn uitgerust met lichtgewicht artikelen.
De gasten van De Wientjjesvoort, die vrijdags al arriveerden, maakten er zaterdagmididags al een gezellige boel van, toen
meer dan honderd kippen werden gegrilled
op de binnenplaats bij het landgoed,
's Avonds was er een gezellig samenzijn in
de verbouwde salon waarbij Freihenr von
Mengden en zijn echtgenote zich een goede
gastheer/vrouwe toonden.
Het ES-JKakelweekend werd zondagmorgen
vervolgd inet een aangeboden rijtoer in
ouderwetse rijtuigen (jachtwagen en 2 Jan
Pleziers van Hotel Bakker), waarbij de gasten beurtelings door de mooie omgeving van
Vorden werden rondgetoerd. In de loop van
zondag vertrokken de gasten weer. DLt ESKakelweekend zal elk jaar worden herhaald; elke deelnemer kreeg tot besluit een
herinneringsvaantje.

chtpaar Van Lochempleepte
Vordense tennistitels in de wacht
Op de banen van het Vordens Tennispark
^organiseerde de tennisvereniging Vorden
Ie afgelopen twee weekends een in alle opzichten geslaagd toernooi, waarbij om het
kampioenschap in de verschillende categorieën werd gestreden.
De belangstelling voor dit toernooi was
groot. In totaal moesten er 123 wedstrijden
worden gespeeld, verdeeld over zeven groe-

Programa
Stichting Jeugdsociëteit Vorden
Ook In het nieuwe seizoen, nu alweer het
zesde in 't bestaan van de Stichting Jeugdsociëteit Vorden biedt zfl de jeugd van de
gemeente Vorden een zeer gevarieerd programma-pakket. A.s zaterdag wordt begonnnen met het draaien van een karate,
film getiteld Kun g Fu Slavinnen. Er voor
zullen filmopnames worden vertoond ge.
maakt by de Veronica-Drive-In show, welke in juli Vorden bezocht.
Op 9 oktober a.s. komt op veelvuldig verzoek voor de tweede keer de foJk-blues formatie The Joflly Good Oompany naar Vorden, welke op 30 april een grandioos optreden gaf in de grote zaal van het Jeugdcentrum. Dit optreden wordt georganiseerd
in samenwerking met de raddo-tv-platenhandel fa. Oldenkamip.
Op zaterdag 23 oktober wederom een film
getiteld Paniek in het Grand Restaurant
met in de hoofdrollen Louis de Funés en
Bernard Blier, een film welke zeer zeker
een succesvolle aanval aal doen op de lachspieren.
Op zaterdag 6 november volgt een dropping, waarvoor zich alléén deelnemers van
de Stichting Jeugdsocdëteit Vorden zich
kunnen opgeven.
Zaterdag 20 november vertonen we de film
Inpikken en Wegwezen, autodiefstal op
grote schaal, met Toby Halicky in de hoofdrol, gevolgd door de flilm Luchthaven in
Alarm op zaterdag 18 december.
Dit jaar voor het eerst een kerstfilm: op
zondag 26 december wordt de film The
Stang met in de hoofdirolen Paul Newman en Robert Redtford vertoond.
Tot zover de programma's in 1976, eventuele aanvullende programma-onderdelen
alsmede wijzigingen zullen ook in het Contact worden bekend gemaakt.
Verder wijst het bestuur van de Stichting
Jeugdsociëteit Vonden er nogmaals op dat
alléén z$ toegang tot de jeugdsociëteit
hebben welke niet jonger zijn dan 14 jaar
en niet ouder dan 21 jaar. in het bezit zijn
van een geldige deeflnemerskaart en bovendien woonachtig dienen te zijn in de
gemeente Vorden.
Voor de ouders van jongeren doe onze
jeugdsocSëtedt bezoeken vermelden we nog
even ons t^efoonnummer waarop we tijdens de openingstijden (zie agenda) te bereiken zijn, dit nummer is 1894.

pen.

Aan het heren enkelspel namen 24
deel. Poulewinnaars werden H.
». Huizinga, J. ten Brake, J. T. Honig, J. Oostenertk en H. van Lochem.
De finale werd gespeeld tussen J. Oostenenk-H, van Lochem. Laatstgenoemde won
met 2—6 en 3—6 en werd kampioen van
Vorden.
Dames enkelspel (13 deelneemsters): halve finale A. van Lochem_J. de Gruyter

6—0 en 6—0; C. v. d. Meer-J. van Wijk
O—6 en O—6. Finale A. van Lochem-J. v.
Wijk 6—4, 4—6 en 6—2. Mevr. Van Lochem werd kampioen van Vorden.
Heren diulbbel (24 deelnemers): halve finale
Roodnat/Ten Brake-'Brastz/OPiJnappeil 2—6
en 2—6. Oostenenk/De Gmyter-HuiiZinga/
Emsfbnoek 6—11 en 6—4. Finale: J. Oostenenk/J. de Gruy*ter-IH. Brasz/P. Pijnappel
6—2 en 6—4.
Dames dubbel (12 deelneemsters): halve
finale A. van Hees/J, de Gruyter-F. Oostenenk/E. Pijnappel 4—6, 6—4 en 6—3.
mevr. HJolilenJbach/J. van Wijk-C. v. d.
Meer/H. Sltertefeld 6—>2 en 6—4. Finale:
A. van Hees/J. de Gruyter-mevr. Hollenbaoh/J. van Wijk 4^6 en 1—6.
Gemengd dubbel (32 deelnemers): halve
finale Van Wijk-Ooötenenk 6—3 en 6—4.
Andere halve finale werd wegens niet opkomen niet gespeeld. Finale echtpaar Van
Wijk^echtpaar Honig 6—tl en 6—2.
Jongens tjrc. 17 jaar (S deelnemers): halve finale: P. PijnappelJP. Steenibreker 6—O
en 6—0. V. v. d. VoortjB. van Goethem
6—'l en 7—5. Finale: P. Pijnappel-V. v. d.
Voort 6—4 en 6—0.
Meisjes t-im. 17 jaar (9 deelneemsters):
winnaars poule A C. v. d. Voort en J. Groters; poule B P. van Goethem en E. Beek;
poule C H. Wagenvoort en F. Stertefeld.
Finale P. van Goetihem-C. v. d. Voort 6—4
en 6—2. De kampioenen zullen op de feeatatvond (l oktober) worden gehuldigl.

Zilver voor
Dirk Buunk
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bood de direktle van Wesselink bouwmaterialen b.v. vrijdagmiddag
haar medewerker de heer D. Buunk uit
Vorden in hotel Bakker een receptie aan.
Ruim 46 jaar heeft de heer Buunk by deze
firma gewerkt.
Direkteuir W. Rood beschreef de heer
Buunk als de schakel tussen direktie en
klanten. „Er was altijd een goede samenwerking. U hield niet veel van woorden,
wel veel van daden," aldus dürekteuir Rood,
die hoopte dat de jubilaris van een welverdiend pensioen aou gaan genieten.
Mede-direktielid Lefevre, die eveneens een
itoespraak hield, was van mening dat de
heer Buunk het hart op de juiste plaats
heeft. „U zei altijd direkt waar het op
stond. Was er eens onenigheid, dan was
het bij u altijd nadat de zaak was uitgepraat zand erover en ging het werk gewx^on door. Dat werd door ons altijd zeer
op prijs gesteld," aldus de heer Lefevre.
Namens het gemeentebestuur kwam burgemeester mr. M. Vunderink zijn opwachting
maken. „Fijn dat de gemeente Vorden nog
mensen heeft zoals de heer Buunk," zo
sprak de heer Vunderink, die de jubilaris
vervolgens de ere-anedailile in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op het
revers speldde. De heer Buunk zelf tenslotte bedankte allen voor de prettige samenwerking.

BI'J ONS IN VORDEN
Of i'j wilt of neet, zo ongemarkt kom i'j deur de reklame tot bepaolde dinge
waor a'j anders neet oaver prakkezeern zollen. Zo geet 't mien teminsten en
zo zal 't ow ok wel gaon.
Kiek now nao de sport en de trimmeri'je, a'j dat neet doet heur i'j der neet
meer bi'j. 't Metdoen an de aovundvierdaagse was mien goed bevallen, daorumme bun'k dizze zommer veur 't eerste gaon tennissen,
'k Had un goeie kennis die t'r alles af wis en mien wel wol learn hoo'k zo'n
stuk holt met draod d'r middenin vaste mos hollen en wat veur kante ikke de
bal uut mos slaon.
'k Wol ok wel les nemmen bi'j de kearl die 't un hoop anderen ok eleard hef,
maor mien vrouw von die dattug gulden in 't uur wel wat volle, veural ok umdat zee dach dat 't heie spöl wa'k mien ekoch hadde nao un paar maond
toch wel argens in un hook van de schure zol liggen te vespochten.
Maor dat is eur en ok mien met evallen. 't Ging zo goed dat ze mien anraojen
um met te doen an de wedstrijden urn 't kampioenschap van Vorden. Neet
da'k noe direkt zol winnen, maor ok 't metdoen is wichtug en neet allene 't
winnen.
Vandaor da'k zaoterdag veur acht dage ok op de bane stonne. Maor 't was
met mien wel gauw bekekken, mien tegenspöller kon 't wel iets better. Hee
leet mien van hot nao haar lopen um de bal weerumme te slaon. Too'k'inet
twee keer zes nul veloren hadde was 'k zo muu as un hond en ha'k de tonge
op 't darde knoopsgat hangen.
Nee, dan was de kampioen bi'j de kearls heel wat anders, wat kon den had
slaon. Bli'j dat ik daor neet tegen hoeven te spöllen, i'j zollen d'r met verongelukken. Gelukkig maor dat e un vrouw hef etroffen die 't ok beheurluk van
zich af kan poëten. Zee wodden teminsten ok kampioene. Wie van die twee
now de baas is mot ze in huus maor uutmaken, daor hebbe wi'j niks met te
maken.
Wieters hadd'n ze d r un mooie wagen bi'j staon veur de wedstrijdleiding.
Umdat neet iedere vereneging un weagenbouwer onder zien lejen hef, zol
't nog zo gek neet wean as de gemeente zich zo'n ding anschaffen. Zo'n
eenmaolige uutgave kan d'r nog wel bi'j en 't transport en 't onderhold kan
dan betaald wodden uut de pot waor de gebruukers 't veschuldugde in mot
doen veur 't lenen, 't Zol erg makkeluk wean met 't vogelschieten, volksfees,
cross-middage en wet ik wat al neet meer, veural a'j der metene un goeie
geluudsinstallatie in laot bouwen. Dan hold ze de papieren dreuge en waait
eur neet alles weg. Want reagen en wind zal d'r ok nog wel weer es kommen
bi'j ons in Vorden.
H. Leestman

VRIJDAG 24 Aarzel niet langer!
Koop nu voor dé
B.T.W.-verhoging
uw televisie - radio enz.
Enkele tips uit ons sortiment
STEREO KOMBINATIE

,,Erres", alfles in één. Raxföo - versterker - platenspeler - cassetteTtecordeT
en ludidispreikerbaxen. Ultgangsvermog'en 2 x 8 Watt kon/tint» ( 2 x 11 Watt
muaiekvermogen).
Uw prrjs 840,—

HIFI-STEREO KOMBINATIE
„Erres". Radio - versterker en platenspeler. Ufttgangisverimogen 2 x 20
Walt kontinu (2 x 30 Watt rrmizdekverrnogen). Twee luddisprekerboxen van
elk 20 liter inhoud worden meegeleverd voor een prrjs van
1268,—

Te bouwen aan de rondweg in het plan Brinkerhof I te Vorden

Nadere inlichtingen

LUXE
WONINGEN
waarvan nog 2 te koop aan inwoners van Vorden of met ekono-

J. W. Bijenhofs bouw b.v

mische binding aan Vorden.

Het Vaarwerk l - Vorden

HIFI-STEREO TUNER VERSTERKER
„Eires". Radio stereo FM met mididen-, Lange- en kortegolf. Udtgiangisvermogen 2 x 11 Watt kontiniu (muaielcvenmQgen 2 x 17 Watt).
Zonder luidsprekerboxen
390,—
Twee bijpassende boxen voor
160,—

SCHAUB LORENZ SRx75 PROFESSIONAL
Gevraagd:

SLIJTERIJ-VINOTHEEK

voor spoedige indiensttreding

SMIT

TWEE ERVAREN

Vorden - Telefoon 05752-1391
BOLS LIKEUREN
diverse smaken

HAIG WHISKY
GOLD LABEL

12,95
4,95
13,25
12,65

JONGE FLORYN

13,25

CINZANO YERMOUTH
CAPTAIN MORGAN
JAMAICA RUM

\

TIO PEPE SHERRY
van l l ,95 voor

8,95

MOSELBLUMCHEN
van het vat, per liter

3,25

METSELAARS

Hifi stereo timer versterker. Uitg^angvs^errnioigen 2 x 25 Watt (muzieikvermogen 2 x 40 Watt). AansOiuStlinigen voor vier boxen, pflaltenspellier, recorder en hoofdteQefoon.
Van 738,— nu 598,—
Twee bijpassende geliuddisfooxien vanaf
270,—

SPECIAL
6 cassettes C60
4 cassettes C90

Aannemersbedrijf

Kleuren Televisie

CUPPERS B.V.

KLEUREN TELEVISIE

Hengelo Gld.
Vorden

Tel. 05753-1729
Tel. 05752-6648

„Erres". Grootlbeeld 66 cm. Twaalf triptoetsen, eenmalige instelldnig, zes schuif regelaars, twee fronitluidsprekers. Aansluitingen voor extra luidspreker en hoofdtelefoon.
Nu van 2545, — voor

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop maandag 27 september

2295,-

SCHAUB LORENZ

Na een lange, hete zomer
hoeft u niet op te zien tegen
een gure herfst en koude winter!

l

Dekens
in wol en draion

grootbeeld 66 cm, kleuren televisie. Nieuwste model
1744. Acht taptoetsen, vder schuif regelaars, ideal kfleurentoets en klankitooets. Zeer lage prijs van 2528, — voor
kleinlbeéld 51 om kleuren televisie. Nieuwste model
1742. Diezelfde rnogelfjlklheden als het girootbeeld apparaat. En de prijs van 1788, — n/u

Donsdekbedden
Matrassen
Kussens
Spreien
Plaids

1998,-

SCHAUB LORENZ

in zuiver en half dons
vanaf
129,00

GROTE VERKOOP

voor
ivoor

1525,-

•

Alles met volledöige garantie

•

Eigen technische dienst

•

Antenneverzorigdng- voor stereo en televisie

KOM HET ZIEN EN HOREN BIJ DK

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Warm aanbevolen
UW ADRES

10-13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit
14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

Verbouwings-opruiming

16 - 17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg
RUURLO
ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:
wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tropenschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en waterdicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!
Ontvangen een prachtige sorterihg diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.
Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine iongensschoenen, maten 28-39. Hoge bruine schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen
Nieuw! Rubber-laarzen, iets speciaals, kort en lang.
4-aderige rnbberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F* W, VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD

Telefoon 1451

ENORME KEUZE

gaat door tot en met zaterdag 25 september
U kunt nog volop profiteren van de vele

voordeelaanbiedingen

Maandagavond 27 september a.s.

BLOEDAFNAME-AVOND
voor het Ned. Rode Kruis in de
Bij/. Lagere Landbouwschool aan
de Nieuwstad.
De oproepkaarten zjjn inimdidideLs verzonden. Zij,
diie onverhoopt geen oproep ontvingen, worden
toch verwacht.
Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00 uur;
laatste groep om plm. 20.45 uur.
Bij verMnderdng op aangegeven tjjid op oproepkaart kunt u op een willekeurig tijdstip komen
bussen boven aangegeven uren. Nieuwe donoren
zijn van harte welkom!
Het comité:
Jloh. Nonde, Burg. Gailleestraat 10, voorzitter.
G. J. Brniimmelmian, Gr. v. L&mlb. Stürunistraat 5,
secretaris.
B. Bangeman, Wildenlborchseweg 25.
J. A." Bdeumink, Kerkhofilaan 7.
H. J. Biinikerdnik, Hianekamp 11.
J. Kettelarij, Onsteaniseweg 5.
B .H. Norde, Hbekendaailseiweg 3.
H. J. Rudterkamp, Lrindesdweg1 22.
H. Scheffer, Nieuwenhudiswieig 2.
H. Smaillegoor, Ajlmensewieg1 62.
N.B. Denkt u er vooral aan de zegelkaart en de
oproepkaart mee te nemen?

X

Nog volop matrassen, dekens, zowel wol en
draion in voorraad
2-drs. kasten half leg, half hang nu 145,00
Ook in wit leverbaar
Vloerbedekking wol, 400 breed
115,00 en 149,00
Vloerbedekking nylon, 400 breed
beige groen

55,00

Biezen tegels nu per stuk

1,00

Restanten

0,70

Novilon 200 breed van 42,90 nu
Woninginrichting - Lederwaren

B. LAMMERS

Burg. Galleestraat

-

Vorden

29,50

TAPIJT-AANBIEDING
Extra zwaar

slaapkamertapijt

59,00

van 79,00 voor
en gratis gelegd
Zie onze uitgebreide kolleldie

TAPIJT in de TAPIJTSHOWROOM
Uit voorraad te leveren, niet duur en ....
op al ons tapijt 5 jaar slijtgarantie!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Overbeek nam de pHaats in van zfln broer
Bennie (Mnksmtidden) en Pons Haverkamp
werd vertvaingen door Brnest Heuvelink.
Maar ook dfilt aetlte geen zoden aan de dflk.
Doelman Hudtdnik wist door tflddg ingrijpen
nog menige bal onschadelijk te maken.
Deze derde nederlaag toonde wel duidelijk
aan dat t»jj deK ranenburgers het accent
op de voorhoede gelegd zal moéten worden; de voorhioede zal, vooral in de eerste
helft veel produ'kitliiever imoeten worden.

Zondag ontvangt Vorden Alexandiia, een
iteam waar de gieelziwiailten de vorige oompetitie drie punten aan af moesten staan.
Wel de thuisclub weet walt haar te wachten staalt en wie weet heeft dat een positief resultaat tot gevodg.
Prettig ndeuiws overigens voor de lagere
eMtaHen. Heit gemeenitebestuur heeft de
velden vrij gegeven zodat de competitie nu
pas „echt" kan beginnen. Tot dusver kon
slechts één wedstrijd per zondag wonden
gespeeld in Vorden, doch dat is nu verleden tfld.

Voetbal
OPNIEUW GELIJKSPEL VORDEN
De toch vioor Vorden altijd lastige uitwedstrijd tegen Vibs BeNtnum ia voor de geelzwarten in een l—il gelijkspel geëindigd.
EJen zellMe resultaat als de eerste competitaefwedströd tegen Balblbeiich.
De Vordenaren begonnen gioed in Belltrum
en bleken qua techniek meer in htm mars
ite helblben dan de gastheren. Het betere
spel van Vorden werd na pion. tLen minuten
spelen beloond toen Bertus Nflenlvuis
scoorde: O—1.
Vorden bleef domineren maar verzuimde de
voorsprong uit te bouwen. Bij de rust was
de stand nog steeds O—1.
Na de hervatting ging Vorden biykfbaar
miet de gedachte het veüd in om deze voorsprong te consolideren. Vfcos daarenltegen
zette afliles op alles om tenminste één puntje in hudis te houden. EJen minuut of zeven
voor tijd werd het dan toch l—l dankzij
een doelpunt van Rouiwhorst.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA

RATTI-HERCULES 0—2
Raitti heeft ook in de derde competiitiewedstrrjd nog geen punten bijeen kunnen
apelen, want het bezoekende Hercules ging
met een O—«2 overwinning Zutphenwaarts.
De thuisclub starttte weliswaar met füinke
aanvallen op het Hercules-doel, maar verder dan enkele keiharde schoten onder
meer van W. Koers kwam men niet.
De tegenpartij benutte de kansen beter;
doordat Ratti veelvuldig de buitenspelval
opzette en de dekking verwaarloosde kon
Herouiles tweemaal het net doorboren. Na
een haM uur zag een van de Hercules-voorwaarltsen kans een dieptepass uitstekend
te benutten en knalde de bal in het door
Huitink verlaten doel: 0—4. Via de rechtsbufiJten werd de stand even later O—2, wederom door te ver opdringen van de groenwitte achterhoede.
Na rust wijizigde Raltti zijn elftal. Martin

Uitslagen afd. zatefldag: Oazelle-Nieuiwland 1-SV Rsutiti 13—0; WSiliheaamna SSS 59V Raitlta 2 O—6; 'SV RaJtti 3-Berbeekse
Boys 3 5—1; Wlilhelimdna SSS 4-SV Ratti
4 l—O; SV Ratti 5-.SSSE 5 l—€.
Uitslagen afd. zondag: Vios B-Vorden l—
1; Vorden 2-IRfUiurto 2 O—0; Warnsv. Boys
2JViorden 3 2—2; De Hoven 4-Vordien 6
4—^1; De Hoven 5-Vorden 7 6-^1; AZC 6Vorden 9 l—5; Vorden al-QJV al l—4.
Programma afd. zaterdag a.s. zaterdag:
SV Ratti l^PTT 1; SV Ratti 2-CJV-ers 7;
Aümen 5-SV Raltti 3; Erica '76 2-SV Ratti
4; D2JSV 5MSV Rattd 5.
Ajfd. dames: SV Ratti I-De Hoven 1.
Programma afd. zondag a.s. izondag: Vorden-Aiexandria; Kil. Dochteren 2-Vorden 2;
Voerden 3-ffiDeroules 2; Dierense Boys 3Vonden 4; Voorst 3-Viarden 5; Vorden 6
vrij; Vorden TuDierenise Boys 4; Oeken 6Vorden 8; Vorden 9^Ratitd 3; Kon. UD alVorden al.

FOTOSTRIP.
VERHAAL

Dammen
VORDENSE DAMMERS WINNEN
EERSTE COMPETITIEWEDSTRIJD
Hiet eerste ttenital vian de Vondense damoluib DOV heeft de eerate comjpeti'tileiwedstrijd die in Dodewaard tegen OODBC
werd gehoonden met 12—S gewonnen.
De indivdiduele uitslagen waren als volgt:
H. BoteeVIlh. Slüititer O—2; K. van SchaikH. Grotenhuis ten Harkel O—2; G. BiitterB. Ntjenhuie l—il; C. Baars-iH. KI. Knanenlbarg 2—O; H. J. Roodibeen-S. Wiersma
l—1; H. Peters-A. Wassinflc l—1; J. Lazet-G. Darnmendiaaa O—2; G. de Knuif-W.
Stoeltjes l—il; C. Kapel~W. H«oivink 0—2;
J. Vinlk-J. Hoenink 2—0.

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Al een tijd loop ik met ogen vol verlangen langs het huis van mensen in
onze straat, die drie jonge poesjes hebben. Maar het staat wat gek om
zomaar aan te bellen om te vragen of je de poezen mag fotograferen.
Gelukkig zag ik de "bazin" laatst in de tuin aan het werk. We maakten
een praatje en toen was het snel bekeken. Die mevrouw vond het zelfs
leuk dat haar kleine poesjes op de foto zouden komen. En zo krijgt u
ditmaal een kattèrig verhaal in drie foto's. Elke foto is tegelijk een tip
over het fotograferen van kleine huisdieren. Want dat is dan meteen al het
eerste probleem: hoe krijg je zo'n klein en springerig beest duidelijk en
groot op de foto? Als het even kan beeldvullend?

Het advies is: zo dicht mogelijk bij het beest komen en
geduld hebben. Dan lukt het, zeker als u een voorzetlensje op uw kamera zet. Met zo'n lensje, dat verkrijgbaar is voor de meeste kamera-typen, kun je erg
dicht bij je onderwerp komen. De tweede mogelijkheid is: de foto maken van de minimum afstand
(meestal zo'n anderhalve meter) en dan een vergroting laten maken. Van die vergroting kun je desgewenst een deel wegsnijden, zodat alleen de poes
overblijft. Dat gebeurde met de eerste foto.

RADIO- TV- SPECIAALZAAK
„OLDENKAMP" BIEDT AAN:

De tweede foto is genomen vanaf de grond. De leukste dierenfoto's krijg je namelijk als je de foto maakt
op ooghoogte van het dier. Dikwijls raoet je dan wel
met de kamera plat op de grond werken.

administratiekantoor
HUIZIlfGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

Stereo 3200 Hi-Fi
2 x 30 Watt

Van 848,00 NU VOOR

598,-

Op de j.ü. gehooiden wedstiTÖiden voor 40pluasers te Loohem behaaflide Bennie Wunderinik met Exioelilenit een 4e pr$s by het
springen. Zo blrjiklt toch dat de oudere garde nog stevig in het aaide! aiit.

Zweefvliegtuig geland
Op een terrein van de heer Potokirtk in het Onstein is
donderdagmiddag een zewefvliiegtuliig geland. De piloot
van het vldegltuiig, afkomstig van Terlet bij Arnhem,
moest in verband met te weinig termiiek zijn „kist" aan
de grond zetten en belandde mudden in het bouwland
Uiteraard had een en ander veel bekjjks. In de namiddag werd het gedemonteerde toestel weer naar Terlet
vervoerd.

• verzekeringen
• boekhoudingen

2 bijbehorende boxen T230
Van 396,00 NU VOOR

328,-

Stereo 1600 Hi-Fi phono

• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken

Zware eiken meubels
af fabriek

• bedrijfsadviezen

tuner-versterker, platenspeler van ITT Schaub Lorenz
Van 1648,00 NU VOOR

CRX75 stereo cassette-recorder
met ruisonderdrukking

Paardesport

Derde punt: een klein huisdier wordt op een foto vaak
onzichtbaar door een verkeerde achtergrond. Daar
kun je bij de opname veel aan doen. Door voor een
donker poesje een lichte achtergrond te nemen. Of
voor een kleurige lapjeskat een rustige achtergrond

Van 598,00 NU VOOR

518-

GARANT
OMEORT

m/B

DOOR INRUIL VERKREGEN:

Nordmende kleuren TV
met draadloze afstandsbediening, 2l/2 jaar oud

Blaupunkt kleuren TV

riddertafel, kruispooftafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage fafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets
Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonkamer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur or na tel. afspraak.

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

na 5 uur 1617

WEGGEEFPRIJS

498Comfortabel pumpje
op geschikt hakje.
Met leren voering.

Stereo „3000"
met boxen, 2 jaar oud, 2 x 15 Watt

Voor

Philips Hi-Fi stereo cassette-recorder
van 798,00 VOOR

l [aar oud

RADIO - TV - SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP"

puilovers
LIESBETH
Makkelijk en toch
modieus, 't Soepele
chcyro materiaal en
de fijne pasvorm
maken 't mogelijk

pulli's en

64,95

rokken

Stationsweg l
UW ADRES

VORDEN

Telefoon 2577
b.g.g. 05730-2825

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

TEGER

OCCASIONS

Stationsstraat 18
FIAT
FHAT
FIAT
«FIAT
FUAT
FIAT

600
850
850 spec
127
128
124

DAF 66 Super Duxe, bj.
1973, km 45.000. Bovsug
g-ananrtie.
GARAGE KURZ
Cndaisrtaieweig 6 - Vonden Telefoon 05792^1649.

RUURLO
Telefoon 05735-1426

1970
1971
1971
1971-1972-1973
1072-1973-1974
...
1972

OETROEN 2CV
VW 1302
NSU 4
STMOA RiaMy I
OPEL ASOONA
FIAT 128 mét schade ..

1973
1972
1970
1074
1973
1972

Pe koop: zomer- en heidehiondng'. D. Pandijs, Ganize3, Kranenburg.

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavond; tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

Goede en voordelige
damesconfectle
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

Hengelo <gid>

I.AMMERS

tel.05753-1461

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Dansen
26 september

DTTROEN GS 1220, bj. '73,
tem 61.000, Bovag garantie.
GARAGE KURZ
Injdustanieweg- 6 - Vorden Telefoon 05752-1649.
Te koop: mini gaskachel
(keuken). De Ranekamip 2,
Vonden, tel. 1955.

Assurantiekantoor
Janssen
Rjuainloseweg' 20 - Vonden
Verzekeringen,
hypotheken en
financieringen
Tel. 05752-1460

bij geen gehoor
tel. 05752-2260
DATSUN 120 Y, bj. 1975,
km 28.000, Bavag garantie.
GARAGE KURZ
Indiustoiieweg 6 - Vonden Telefoon 05752-1649.

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrij vegen - met bewflis voor politie en brandverzekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?

L

IN CONTACT

Netto f 85,- meer per zeug per jaar!
Dat was het resultaat met Snelbronst op
een aantal vermeerderingsbedrijven met
berigheidsproblemen. Een probleem dat
op veel bedrijven voorkomt. Een probleem
dat wij met Snelbronst trachten te verkleinen. En met succes, zo leren de eerste
resultaten. Snelbronst van WESSANEN!
Geen wondermiddel, wel een serieuze
poging om de berigheidsproblemen terug
te dringen. Snelbronst! Het proberen
zeker waard.

Enkele feiten!
Nauwkeurige registratie van speen- en
dekdata gaf op een aantal probleembedrijven frappante resultaten te zien:
• Met Snelbronst werd 82% op tijd
gedekt, voorheen 43%.
• Met Snelbronst werden dezelfde zeugen
ruim 13 dagen eerder gedekt dan in
voorgaande cyclus.
• Naast Snelbronst werden géén
hormonen gebruikt.

Wat Ruvevo verder voor u kan doen
Ruvevo B.V. is meer dan een goede
mengvoedercentrale. U kunt er deskundig
advies krijgen, bijv. over voordelige,
arbeids- en kostenbesparende voederschema's en gunstige contractmogelijkheden voor varkens, pluimvee en rundvee.

BON

Wilt u ook betere
resultaten?

Bel ons op of stuur vrijblijvend deze bon in.

Naam;

-

»

Soort bedrijf:

-

«~...
~

Adres:
Telefoon:
Zenden in open enveloppe zonder postzegel
aan: Mengvoedercentrale Ruvevo B.V.
Antwoordnummer 32, Ruurlo.

Mengvoedercentrale RUVEVO B.V., de Venterkamp 8, Ruurlo. Tel. 05735-1646/1647

EN TOCH .

. IS

ADVERTEREN?
GOED BEKEKEN!!
ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!

Chr. Huishoudschool
Het Hoge 41? Vorden, telefoon 05752-1512
Voor de cursussen
KOKEN EN NAAIEN
kunnen nog enkele cursisten gepiliaaJtsIt wonden.

DENKT U AAN ONZE

Modeshow
op woensdag 6 oktober
in De Luifel te Ruurlo
Kaarten è, ƒ4,00 (inol. kofffie en konsumptie) verkrrjgibaar aan onze aaafk; bij Sdioenhandeil Hogevonder en Kapsaüon Masman.

/utphensewojf

.

'orden - Telefoon 05752-1514

Algemene
ledenvergadering
Z. en P.C. Yorden '64
op dinsdag 28 september 1976
in de sportzaal te Vorden
Aanvang 19.00 uur
AGENDA:

RUURLO

5.
6.
7.
8.

ELKE

GARANT maakt laarzenmode
betaalbaar. En met extra's:
met crêpezool
met sportieve look
met exclusieve lijn

Opening
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Bestaiursverkliezlinig
Aftredend: F. J. Mengerlnik (herkaesfbaar; G. v. Drjk-Verstoep
((herkdesjbiaar)
Mededelingen
Zwemitraining
Wïnterttraindnig
RonJdvraag en sluiting

PROFIJT
AANBIEDING
HOBBYBOX
van „Tomadio", helemaal nieuw. Stiapeilibaar,
passende wieltjes leverbaar. Voor veed doeleinden geschikt.
Tflldèmk van 11,50 voor
7,95

STRIJKTAFEL
met stevig metalen onderstel, wit gelakt.
Op hoogte verstelbaar. Overtrek Brabants
bont.
Ttjdedöik van 45,50 voor
29,90

HAIRSTYLER
Om lang en kort haar gemakkedtjik te drogen, modelleren en te venaorgen. Met opschtüflkammen en borstel. Twee snelheden.
Ttjideltjlk voor
89,50

VORDEN (05752-2124)

WTLSON
GLENNY
Stijl

WEEKENDAANBIEDING

De puur natuurlijke souplesse van
scheerwol, vertaald in stijlvolle pakken.
Wilson & Glenny slaagt erin,
nonchalance en elegance onnavolgbaar
te verenigen in één kostuum.

Mooie kwaliteit

spijkerbroek

8

duklusief bij hcrenkledingspecialisten

in de maten
104-176, NU

29,95
tcHtiel en mode

/choolclermcin

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

raadhuisstraat M. 1367 vorden

HELM INK

GEMS WINKEL

uitjes en datjes, tip
voor 'nbljdetijdse sport-trend:
jeans en laarzen met dikke crépe
zolen in natuurlijke materialen
en kleuren.
Deze is ook nog
met een originele
handwerksteek.

Bij de Warme Bakker
Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is l

709,95

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4

1.
2.
3.
4.

Vorden

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

Café-Restaurant

Gebr.

BAKKERIJ

Eykelkamp
Medlcr - Tel. 6634

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

