
Donderdag 5 oktober 1978
45e jaargang nr. 31

Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschynt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 26,—
per jaar.

Kor respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolhert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

MODESHOW FA. VISSER
TOONDE HET NEUSJE VAN DE ZALM!

Aan de rechterzijde van "De Schuur" is
een lange zitbank geplaatst met daar-
voor een aantal leuke tafeltjes. Zowel
aan de voor- als achterzijde is een termo-
peenbeglazing aangebracht. Een blik
naar buiten verhoogd ongetwijfeld de
gezelligheid want aan de voorzijde op
het terras is een fontein geplaatst
waarbij het water "in drie kleuren"
omhoog spuit. De gehele verbouwing is
tot stand gekomen door onder meer de
medewerking van de firma Klein Leb-
bink uit Wichmond (c.v. elktr. en
sanitair); fa. Kok, Apeldoorn (tegel-
werk) fa. Boerstoel, Vorden (glas); fa.
Kettelerij, Vorden (aanplant en bestra-
ting) fa. D. Tjooitink, Baak (rietdekker)
fa. van Leeuwen, Wezep (meubilering,
haard en bar). Behalve de zojuist
genoemde "schuur" is ook het hotel-
gedeelte vernieuwd, waardoor de capaci-
teit flink is toegenomen. Verdeeld over
onder andere de open haard zaal (spe-
ciaal geschikt voor bijvoorbeeld familie-
feestjes van ca. 25 personen) het voorste
gedeelte van het hotel (cap. ca. 60
personen) plus het restaurant (40 perso-
nen) betekent dat hotel Bloemendaal is
uitgegroeid tot een hotel met vele

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

mogelijkheden. Onder andere treft men
er een sauna waar veel gebruik van
wordt gemaakt. Het hotel telt 20 bed-
den.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Donderdag werd in Hotel Bakker, dat door de fa. Kettelarij fleurig gedecoreerd was met bloemen, een modeshow van de fa.
Visser gehouden. Dat men niet speciaal voor de mode naar de grote stad behoeft te reizen bewees de fa. Visser. Alles op 't
gebied van de modernste mode werd getoond, zelfs de laatste snufjes waren te zien.
Dat men tegenwoordig juist van de grotereplaatsen naar de dorpen trekt, mede door de parkeer mogelijkheden, is uiteraard
mooi meegenomen. Dat de fa. Visser juist hierop mikt door mee te gaan met de mode, is goed gezien.

"De Schuur"
nieuwe aanwinst van Hotel Bloemendaal
Toen de heer J.M.R. Dadema zo'n zes jaar geleden samen met zy'n vrouw de
scepter ging zwaaien over hotel Bloemendaal is hu eigenlek vanaf dat tijdstip
voortdurend bezig geweest met uitbreidingen, verbouwingen etc. Kortom het
geheel aan te passen aan de eisen die tegenwoordig aan een modern hotelbedryf
worden gesteld. De heer Dadema is daar goed in geslaagd.

een oppervlakte van 110 m2. Wil mer
een dansje maken dan kunnen er altijt'
toch nog 85 mensen in ondergebracht
worden.

Zaterdag 7 oktober zal de nieuwste loot
aan de stam voor het publiek worden
opengesteld. De naast het hotel gelegen
oude schuur heeft namelijk een meta-
morphose ondergaan en is geheel ver-

bouwd tot een fraai en leuk ingerichte
zaal voor feesten en partijtjes. Het
echtpaar Dadema gaf het de toepas-
selijke naam "De Schuur". Het biedt
plaats aan zo'n 100 personen en heeft

Bi j de t e treft men een leuke receptie
met garderobe. Bij binnenkomst in "De
Schuur" valt direkt de fraaie leefkuil op.
Gezeten rondom de open haard kunnen
er 25 personen een plaatsje vinden. De
bar biedt plaats aan 15 personen. Boven'
het buffetgedelte is een rieten overkap-
ping aangebracht, hetgeen een aparte
sfeer geeft aan het geheel. De met de
hand gemaakte houten bierpomp sluit
hier goed bij aan.

Citroen Automobielshow
Met de

nieuwe types en
ÉRirenvoor 1979

Vrijdag^ oktober van 10 - 21 uur
en W
zaterdag 7 oktober van 10 -17 uur
AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo - Telefoon 05735 -1753

CITROEN^

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Subsidiëring brandveiligheidsvoorzie-
ningen logiesbedrijven 1978.

Wij maken belanghebbenden erop at-
tent dat door het Ministerie van Econo-
mische Zaken een subsidieregeling is
ingesteld ten behoeve van brandveilig-
heidsvoorzieningen logiesbedrijven. Uit
de richtlijnen hiervoor noemen wij de
volgende punten:

1 De subsidieregeling is ingesteld in het
kader van de bevordering van de werk-
gelegenheid en betreft bouwkundige
voorzieningen. De regering heeft daar-
voor een bedrag beschikbaar gesteld.
2 In aanmerking komen o.m. logies-
bedrijven die vóór l januari 1975
gevestigd zijn en inschrijfplichtig zijn bij
het bedrijfschap voor het hotel-restau-
rant, café en het pension en kamer-
verhuurbedrijf en aanverwandte bedrij-
ven (Horeca) te Den Haag.
3 De subsidie kan slechts worden ver-
leend:
a. voor het aanbrengen van door de
gemeentelijke overheid noodzakelijk ge-
achte brandveiligheidsvoorzieningen van
bouwkundige aard;
b. indien de voor de bedrijfsuitoefening
vereiste vestigingsvergunningen aanwe-
zig zijn;
c. indien de brandveiligheidsvoorzie-
ningen worden aangebracht door aan-
nemers en onderaannemers, die in het
bezit zijn van de krachtens de Vesti-
gingswet Bedrijven 1954 voor het uit-
voeren van de betrokken werkzaamhe-
den vereiste vergunningen;
d. indien de investeringskosten hoger
zijn dan ƒ 10.000,-;

e. indien de investeringskosten zijn ge-
maakt na honorering van de aanvraag
om subsidie.
4. De subsidie wordt verleend aan de-
gene, te wiens laste de investerings-
kosten komen.
5 De subsidie bedraagt 33 1/3% van
deze kosten, met een maximum van
ƒ 100.000,- per logiesbedrijf.
6 Logiesbedrijven waaraan op grond
van een vroegere regeling voor dit doel
reeds subsidie is verleend kunnen niet
opnieuw voor subsidie in aanmerking
worden gebracht.
7 Bij de verlening van subsidie kunnen
voorwaarden worden gesteld; daarbij
kan worden bepaald, dat op grond van
het niet-vervuld zijn van of het handelen
in strijd met de voorwaarden, krachtens
de verleende subsidie nog te verrichten
betalingen niet zullen plaatsvinden en
reeds uitbetaalde bedragen kunnen wor-
den teruggevorderd.
8 De subsidie wordt geweigerd wanneer
het beschikbare bedrag is uitgeput.

Als toelichting hierop worden de volgen-
de werkzaamheden genoemd die voor
subsidie in aanmerking kunnen komen:

— het comform de eisen brandwerend
maken van vloeren, wanden en pla-
fonds,

— het conform de eisen brandwerend
maken van deuren van logieseenhe-
den,

— het conform de eisen brandwerend
maken van trappen en het afsluiten
van trappen van gangen door middel
van brandwerende puien met zelf-
sluitende brandwerende deuren,

- het aanbrengen van vluchttrappen,
— het onderverdelen van lange gangen

waarop uitgangen uitkomen van lo-
gieseenheden door middel van
brandwerende puien met zelfsluiten-
de brandwerende deuren,

- het aanbrengen van z.g. droge stijg-
leidingen en/of vaste slanghaspels,

— het vervangen van rieten daken door
daken met harde bedekking.

Onder de investeringskosten worden
mede begrepen de kosten voor vernieu-
wing van gas- en elektriciteitsleidingen,
indien deze vernieuwing vanwege de
gemeentelijke overheid wordt gevorderd.
Niet subsidiabel zijn de investerings-
kosten voor voorzieningen, zoals brand-
en rookmelders, nood- en transparant-
verlichting, bliksemafleiderinstallaties,
blusapparaten, niet ontvlambare textiel-
stoffen ter aankleding van het interieur
en vloerbedekking e.d. omdat hiermede
geen positieve bijdrage aan de werk-
gelegenheid in de bouwsector wordt
bereikt.

De subsidie wordt niet verleend indien
- voordat de Dienst Aanvullende Civiel-
technische Werken van het Ministerie
van Sociale Zaken definitief op de
aanvraag heeft beslist - opdracht tot
uitvoering van het werk is gegeven.

9 Een aanvraag om subsidie wordt
uiterlijk 31 december 1978 ingediend bij
het College van Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente waar het
bedrijf is gevestigd.

10 De aanvraag (waarvan het model

door de Minister is vastgesteld) dient
vergezeld te gaan van een gespecifi-
ceerde beschrijving van de door de
gemeente noodzakelijk geachte te ver-
richten werkzaamheden en de voor elke
post begrote investeringskosten, ge-
splitst in materiaal- en loonkosten.
11 De aanvraag dient voorts vergezeld
te gaan van een kopie van de Vesti-
gingsvergunning indien deze voor de
bedrijfsuitoefening vereist is en van een
uittreksel van de inschrijving in het
handelsregister.
12 Een kopie van de aanvraag (zonder
de bijlagen) dient gelijktijdig met de
indiening bij de gemeente te worden
gezonden aan het Directoraat-Generaal
voor Handel, Ambacht en Diensten,
Postbus 20101, 2500 EC 's Gravenhage.
De ontvangst zal schriftelijk worden
bevestigd.

Van gemeentewege wordt hieraan het
volgende toegevoegd:
Op grond van de gemeentelijke brand-
beveiligingsverordening is o.a. voor di-
verse horecabedrijven een gebruikstoe-
stemming nodig. Deze toestemming is
nog niet voor alle bedrijven verleend of
zelfs aangevraagd. De op grond van
genoemde verordening te treffen voor-
zieningen dienen op korte termijn te
worden aangebracht, ongeacht of daar-
voor wel of niet subsidie wordt verleend.
Wij raden belanghebbenden derhalve
aan van de geboden gelegenheid gebruik
te maken. Aanvraagformulieren, nadere
inlichtingen en de volledige teksten van
de aanschrijvingen zijn beschikbaar bij
de afdeling Bouwtoezicht, de Horster-
kamp 12 tel. 2323.

Bloedaf nameavond
Ned. Rode Kruis
Op maandag 25 september j.1. was het
weer enorm druk bij de jaarlijkse bloed-
afnameavond. We konden deze avond
weer een groot aantal (235) flessen bloed
meegeven naar Amsterdam, dankzij u
welwillendheid om deze af te staan.
70% van de opgeroepen donoren (zijnde
299) hebben aan de oproep om te komen
gehoor gegeven. Verder konden we deze
avond weer 35 nieuwe donoren in-
schrijven. Alle gevers/sters, medewer-
kers/sters heel hartelijk dank voor dit
grote succes.

Herfstfietstocht
Zondag 29 oktober organiseert de rijwiel
toervereniging "Toerploeg Vierakker,
Wichmond" een fietstocht waaraan een
ieder kan deelnemen, dit is het gevolg
van de in het voorjaar georganiseerde en
met zeer veel succes verlopen rijwiel
avondvierdaagse, de fietstocht gaat over
goed begaanbare wegen en door een zeer
bosrijke omgeving zodat men met volle
teugen kan genieten van de prachtige
herfstkleuren wat dit jaargetijde juist zo
aantrekkelijk maakt. De fietstocht heeft
een lengte van ca. 35 km. elke deel-
nemer die de tocht uitrijdt ontvangt een
herinneringsmedaille. De voorinschrij-
ving voor deelname aan deze fietstocht is
opengesteld tot 21 oktober.

BURGERLIJKE,
STAND

^Kerkdiensten

Oecumenisch avondgebed
vrijdagavond 19.30 uur in de

Herv. Kerk;
voorganger Ds. Krajenbrink

Geboren: geen.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: M. Bronkhorst en A. Smits.
Overleden: geen.

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 8 oktober 10.00 uur Ds. J. Vee-
nendaal.
Vrijdag 6 oktober: Avondgebed Raad
van Kerken.

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

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. L. Raven, Haren Gr.;
bevestiging Ds. J. R. Zijlstra.
15.00 uur Ds. J. R. Zijlstra, Vorden;
intrede.

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 ur;
Dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

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

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, u
05752-1256 b.g.g. en in het weekend l!

WEEKEND-, AVOND- EN NACH'
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
W. L. Kwakkel, Didam. Tel. 08362-
3097; H. van Baren, Lochem. Tel.
05730-1870.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand oktober mevr. Wolters,
tel. 1262; Graag bellen voor 89.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30 - 9.30 uur en 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.

GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag,dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, Kamer 26, tel. 2129.

1 Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
8.30-16.30 uur, tel. 05753-2345.



A&O

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's ter gelegenheid
van ons huwelijksfeest ont-
vangen zeggen wij u heel har-
telijk dank.

Jan en Anny
Overbeek-Goossens

Vorden, oktober 1978
De Banenkamp 7

Hierbij willen wij U allen
hartelijk danken, die ons 25
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

D. Klein Hekkelder
J. G. Klein Hekkelder-

Hassink
Raadhuisstraat 14, Vorden

Wij danken u hartelijk voor
uw gelukwensen, bloemen en
kado's die wij van u op ons
25-jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen.

M. Memelink
C. J. W. Memelink-

Steege
Wichmond, oktober 1978
Okhorstweg 2

Wegens vertrek bedank ik
voor alle lidmaatschappen.
Mevr. Bougman, Ruurlose-
weg55, Vorden.

Te koop: consumptie aardap-
pelen Parel, Surprise en
Woudster. Ook bestellingen
voor winterlevering. Prijs 25
et. per kg.
A. Hissink, Heijendaalseweg
3, Vorden. Tel. 1778.

Uw nieuwe fiets is te zien in
onze showroom, deskundig
advies.
Uw tweewielerspecialist
BARINK, Nieuwstad 26, tel.
1274.

Te koop aangeboden: twee-
zitsbank en bijbehorende fau-
teuil. De Horsterkamp 23,
Vorden. Tel. 2262.

Te koop: prima jonge hennen
Bretveld, Ruurloseweg 88,
Hengelo (G.) Tel. 05753-7282.

Te koop: eetaardappelen Sur-
prise. G. Hummelink, Spie-
kerweg4, Vorden. Tel. 1252.

Te koop: 3 ha. snijmais en
3,20 ha bietenkoppen, ook in
gedeelten. Briefjes voor zat. 7
oktober 13 uur.
Tevens trekhaak Peugeot 504.
Luchtbuks 4,5 mm. z.g.a.n.
A. J. Vruggink, Riethuisweg
4, Vorden.

Te koop: l hectare kuilgras
bij B. Lebbink en slachtkip-
pen B. F. Lebbink, alles
Eikenlaan 27, Vorden. Tel.
6739.

Te koop: l ha. zware mais bij
G. van Ark, Wildenborchse-
weg!9. Tel. 6651.

Bij inschrijving te koop: 2 ha
Kuilgras. Briefjes inleveren
voor of op 6 okt. 20.00 uur.
Gunning voorbehouden.
A. Hietveld Heekman, Hoe-
kendaalseweg l.

Jong Gelre organiseert een
dropping a.s. vrijdag 6 okto-
ber. Vertrek 20.00 uur bij
Hotel Bloemendaal.

Te koop: 2 schapenrammen,
v. Hamond, Overweg 3, Vor-
den. Tel. 1755.

Te koop: l ha. suikerbieten-
koppen bij Norde, Kostede-
weg2.

Te koop: een NSU 1200 en
een Eend voor de cross.
Krijt, Delden

TUIN BESPROEIEN?
Dat gaat het gemakkelijkst
met een zwenksproeier.
Nu in de aanbieding:

Hozelock zwenksproeier
Slechts ƒ 19,75

Ook voor de ideale Hozelock
slangkoppelingen kunt u
terecht bij
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
IJselweg 20, Vierakker.
tel. 05750-20743.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGIST%RIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

HANS KOLENBRANDER
en
JOKE BREUKINK

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk.
De voltrekking vindt plaats op vrijdag
13 oktober a.s. om 13.30 uur op het ge-
meentehuis Kasteel Vorden.
Kerkelijke bevestiging door de weieer-
waarde heer Ds. J. Veenendaal 14.30
uur in de Hervormde kerk te Vorden.

Receptie van 16.15 tot 17.15 uur in café-restaurant
Mijnen, 't Molentje, Molenweg 3 te Silvolde.

Toekomstig adres: Pr. Christinastraat 15, 7064 EW
Silvolde.

Toldijk 10, Silvolde
Zomervreugdweg 2, Vorden

Dokter Vaneker
IS AFWEZIG VAN

6 oktober t/m 15 oktober.

Patiënten wiens achternaam begint met de let-
ters A t/m K kunnen zich wenden tot dokter
Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 1255.
Patiënten wiens achternaam begint met de
letters L t/m Z kunnen zich wenden tot dokter
v. Tongeren, Christinalaan 18, tel. 1678.

DICKWULLINK
en
MIA BRANDENBURG

gaan trouwen op vrijdag 13 oktober a.s.
om 12.00 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden" te Vorden.
De kerkelijke bevestiging zal plaatsvin-
den in de Ned. Hervormde kerk te Hen-
gelo (G.) door Ds. M. Jansen om 13.00
uur.

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in café-restaurant
Concordia te Hengelo (G.)

Oktober 1978
Hengelo (G.), Banninkstraat 54
Vorden, W. Alexanderlaan 10

Toekomstig adres: Herman van Velzenplein 10, Hen-
gelo (G.)

OPEN HUIS
Het bestuur van de peuterspeelzaal ,,0t en
Sien" nodigt U uit op

11 oktober a.s.
van 8 tot 10 uur

voor een "OPEN HUIS" ter gelegenheid van de
ingebruikneming van de nieuwe ruimte in de
sportzaal aan Het Jebbink.

Gemeente Vorden
Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
raad dezer gemeente in zijn openbare vergadering van
19 september 1978, onder nummer 8 heeft besloten
dat voor het gebied van de gemeente Vorden, met uit-
zondering van die gebieden, welke vallen onder de
bestemmingsplannen Vorden 1975, Brinkerhof 1973,
nr. l, Brinkerhof 1973, nr. 2, Kranenburg 1971,
Medler-Tol 1969, Vorden Kom 1976, nr. l, het toe-
komstige Komplan 1977 en het Schapenmeer 1976,
een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Voor het boven-bedoelde gebied zal het met ingang
van 10 oktober 1978, zijnde de datum van inwerking-
treding van het voorbereidingsbesluit, verboden zijn
zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van burgemeester en wethouders (aanleg-
vergunning) een aantal werken - geen bouwwerken
zijnde - en/of werkzaamheden zoals nader omschre-
ven in bedoeld raadsbesluit uit te voeren, voor zover
deze werken en/of werkzaamheden niet behoren tot
de normale onderhoudswerken en/of -werkzaam-
heden.
Het voorbereidingsbesluit en de bij dit besluit
behorende, door de gemeentesecretaris, gewaarmerk-
te tekening, zomede het aan bedoeld voorbereidings-
besluit gekoppelde aanlegvergunningstelsel, liggen
vanaf 10 oktober 1978 voor een ieder.ter gemeente-
secretarie ter inzage.

Vorden, 25 september 1978.

De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink.

OPEN HUIS GOED IDEEL
Doe 5 oktober in de Voorde

met ons mee

UITNODIGING

Hotel Bloemendaal is weer uitgebreid
Er is een gezellige ruimte bijgekomen,

speciaal ingericht voor

o. a. familiefeestjes en recepties.

Om U in de gelegenheid te stellen kennis te maken met ons ge-
heel vernieuwde hotel, houden wij op

ZATERDAG 7 OKTOBER

OPEN HUIS
Wij nodigen u van harte uit deze dag een kijkje te komen nemen
tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags.

FAM. DADEMA
Vorden, oktober 1978
Stationsweg 24

NUTSKLEUTERSCHOOL
„De Kroezestulp"
Tengevolge van het teruglopen van het kinder-
tal neemt ook op onze school het leerlingenaan-
tal af. Wij zouden het betreuren indien dit ertoe
zou leiden dat wij niet langer onze twee klassen
zouden kunnen handhaven en dien tengevolge
onze school een éénklassige school zou moeten
worden. Om deze ontwikkeling te voorkomen
hebben wij dit schooljaar nog een aantal leerlin-
gen nodig.

Ouders van drie/vier jarigen
mogen wij hierbij
op Uw hulp rekenen?

Opgave is mogelijk bij onze hoofd-
leidster mej. T. A. Oosterhuis.

Bestuur Nutskleuterschool
Vorden

VOL MET
MODE

DETAHS

Met details staat u er modieus by.
Zy geven het winterse modebeeld
allure. Met riempjes, koperen gespjes, plaatjes
en leer-look opbouw hakjes ziet
de laars er opeens
heel anders uit. Door de met smaak
gekozen materialen blijft
het geheel heel erg stijlvol.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

Donderdag 5 oktober

Dag van het brood
Dit betekent:
De oogst van tarwe is binnen, dat moet

gevierd worden:

Daarom Dag van het brood

Bij uw warme bakker OPLAAT

WEEKENDREKLAME:

Originele vlaaien

Warme bakker OPLAAT
Dorpsstraat Vorden Telefoon 1373



DONDERDAG 5 OKTOBER

„DAG VAN HET BROOD"
(nieuwe oogst tarwe en rogge)

Feestelijk brood op de plank
van de echte bakker

't WINKELTJE in brood en banket
A. G. SCHURINK - Burg. Galleestraat 22, Vorden. Telefoon 1877

Veilig Verkeer Nederland
AFDELING VORDEN

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de
af d. Vorden:

SPECIALE
VERKEERSAVOND
te verzorgen door V.V.N. Hilversum
en de Reg. Consulent de heer Ey-
bersen op dinsdag 10 oktober a.s.
's avonds om 20.00 uur in Hotel
Bakker.

Leden en belangstellenden hartelijk welkom.

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tdt ioeltreffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Met ingang van 7 oktober zal de

APOTHEEK
voortaan op de zaterdag niet
meer tot 16.00 uur geopend
zijn,

maar alleen, na aanbellen, van 9.00 uur
tot 12.00 uur voor recepten, welke op
dezelfde zaterdagochtend zijn uitge-
schreven. Na 12.00 uur kan men bellen
uitsluitend voor spoedrecepten.

Gereformeerd
Nederlands Hervormd

*̂ A* Rooms Katholiek

OECUMENISCH AVONDGEBED
„Geroepen tot Hoop"

Vrijdag 6 oktober - aanvang 19.30 uur
Plaats: Hervormde kerk

Deze dienst zal worden geleid door Ds. Krajenbrink.

Raad van Kerken te Voeten-Kranenburg

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

MAAROOKPERFEKTE
KLEUREN-TV'S.

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-tVs.

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.

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

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

WEEKEND-AANBIEDING

Pracht kwaliteit

DAMES- EN HEREN

Shetland
pullovers
met V-hals en ronde hals

Normaal 35,-nu 29,75

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

OPEN HUIS GOED IDEE!
Doe 5 oktober in de Voorde

met ons mee

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 % jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Modecentrum

Vorden, Tel. (05752) B 81



Donderdag 5 oktober 1978
45e jaargang nr. 31 TWEEDE BLAD CONTACT -VORDEN
DORPSCENTRUM VORDEN: DEVLAGUIT!

Een centrum voor iedere V ordenaar
De vlag wapperde vrijdagmiddag j. l. feestelijk-vrolijk aan de strakke voorgevel van
het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. Daar was dan ook alle reden voor:
de officiële opening van het Dorpscentrum. Rond drie uur die middag kwamen vele
genodigden [vertegenwoordigers§sters van besturen, verenigingen, organisaties,
stichtingen, kerken en scholen] in de grote, fraaie Ontmoetingsruimte bijeen,
allereerst wat rondkijkend en genietend van koffie en gebak.

Velen lieten intussen hun blik goed-
keurend glijden langs kleur en meubi-
lair, bloemen en planten, wandkleden
en schilderijen. De bloemen waren
keurig verzorgd door nutsfloralia, dat
gaf de zaal een extra fleurig aanzien.
Daarna kwamen tegen vier uur allen
samen in de nieuwe, grote zaal: de
toneel- gymnastiekzaal.

De officiële opening.
Het was voor de leden van het bestuur
van de Stichting Dorpscentrum Vorden
Stellig verheugend dat hun voorzitter de
heer J.F. Geerken zo velen in de vrijwel
geheel bezette zaal kon begroeten en
welkom heten. In zijn openingswoord
gaf hij een overzicht van de lange weg
die begaan en afgelegd moest worden
om te komen tot dit resultaat: het
Dorpscentrum Vorden, in het verbouw-
de en uitgebouwde oude gemeentehuis.
De heer Geerken bracht ook dank aan
allen die adviserend, pratend, denkend,
informerend en bouwend meegewerkt
hebben om het karwei te klaren.

De burgemeester van de gemeente Vor-
den Mr. Vunderink verrichtte daarna de
officiële opening. Ook hij ging in zijn
toespraak terug naar het eerste begin,
naar het ideaal dat het bestuur voor
ogen stond, het vele werk dat gedaan
moest worden in de verschillende werk-
commissies, de tegenslagen die het
bestuur te verwerken kreeg en nu toch
dit resultaat. "Zal het ideaal verwerke-
lijkt kunnen worden? Of is het te hoog
gegrepen? Zal de gehele bevolking zich
thuis gaan voelen in dit centrum? En zal
dit dorpscentrum het verengingsleven en
het culturele gebeuren in ons dorp
inderdaad stimuleren?" De toekomst zal
bewijzen of dit alles inderdaad mogelijk
zal blijken te zijn. Hoe dit alles ook zij,
aldus de burgemeester, Vorden kan

trots zijn op en blij zijn met dit Dorps-
centrum. Na deze opening speelde de
Boerenkapel van de muziekvereniging
Concordia vrolijke muziek en gaf de
dansgroep "de Knupduukskes" een
show van oude boerendansen. Zo werd
deze opening echt een Vordense aange-
legenheid.

Vele sprekers.
Verschillende sprekers voerden het
woord en boden hun gelukwensen aan.
Zo ook de architekt de heer Rooden-
burg. Namens de Stichting Jeugd Socië-
teit Vorden vertelde Wim Geerken het
één en ander over het Jeugdhonk.
Terecht noemde hij het feit, dat de jeugd
'zelf grotendeels de inrichting van het
Jeugdhonk verzorgd heeft en ook het
meubilair er voor gemaakt heeft. Een
geste die het Bestuur van het Dorps-
centrum ten zeerste gewaardeerd heeft.
Zo ook wordt het nieuw-gebouwde
Jeugdhonk (met zijn speelse over-kap-
ping) echt een eigen ruimte van de jeugd
en vóór de jeugd.

Na de officiële opening in de grote zaal
was er voor de genodigden alle gelegen-
heid om het hele complex (van kelder-
met-hobby-ruimten tot in de nok) te
bezichtigen. Veel bewondering kregen
ook de vele wandkleden en het grote
wandkleed in de hal van het Dorps-
centrüm (pauwen gekeerd naar het licht,
de zon).

Op het toneel.
Op vrijdagavond en zaterdagavond voer-
de de toneelvereniging "Vordens To-
neel" het blijspel op: "Kontakt met
Kootje". Alle spelers en speelsters waren
blij met deze nieuwe, goede toneel-
akkommodatie. Zij allen kregen na hun
optreden bloemen aangeboden en een
dankend applaus. Ook de kinderen van

de basis-scholen hebben op twee midda-
gen met een eigen programma het ope-
ningsfeest meegevierd.

Gids van het Dorpscentrum.
Alle aanwezigen ontvingen ook een Gids
van en over het Dorpscentrum. Het
bevat een inleidend woord van de
voorzitter, de doelstellingen van de
Stichting Dorpscentrum, de samenstel-
ling van het huidige Bestuur, de Stich-
ting Jeugd Sociëteit Vorden, een platte-
grond met alle ruimten, een foto van de
beheerder de heer Bos, de nu geldende
huur-tarieven en een overzicht ook van
de verenigingen, besturen en stichtingen
die reeds gebruik maken van het Dorps-
centrum. Een^fcdige, goed uitgevoerde
Gids! ~

Alles samenvattend kan en mag gezegd
worden: met recht en reden wapperde de
vlag aan de v^feevel van het nu nieuwe
Dorpscentrur^Pen aanwinst voor de
hele dorps-samenleving. Dat wil dit
centrum graag zijn. Dat ideaal stond en
staat het Bestuur voor ogen.
En ja: "Het Dorpscentrum is toch van
ons allemaal..."

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Nieuwe start gespreks-kringen.

Zondagmorgen j. 1. zijn na de kerkdienst
informatie-papers uitgereikt over de ge-
spreks-kringen, die ook de komende
wintertijd weer gehouden zullen worden.
Een paar jaar geleden zijn deze kringen
begonnen vanuit de Herv. en Gere-
formeerde kerk, maar iedereen is er
hartelijk welkom. Er worden, zo is het
plan, vijf groepen, kringen gevormd: De

Bijbel in het midden; Elkaar ontmoeten;
Vragen van deze tijd; Christen zijn nu.
Een groep in Linde/Medler„ die zelf het
thema zal kiezen. Om te beginnen zijn
er voor elke groep drie avonden gesteld.
De ontmoeting, de geprekken vinden
plaats bij één van de groepsleden thuis.
De start is in de week van 23-27 oktober.
Om te zorgen dat de gesprekken "wat
richting krijgen en houden" zorgt de
voorbereidings-kommissie voor een ge-
spreksleider/ster. Zij die mee willen
doen, kunnen inlichtingen vragen en/of
zich aanmelden bij: J. P. Aartsen, Sta-
tionsweg 12, tel. 1427; J. H. W. van
Burk, Beatrixlaan 14, tel. 1732; A.
Langeveld, het Wiemelink 6, tel. 2571;
G. Ruiterkamp, Lindeseweg 24, tel.
6631, en ook bij de plaatselijke predi-
kanten.

"Open huis-avond" in "de Voorde"
De interkerkelijke kommissie ter voor-
bereiding van de zo genoemde Open
Huis-avonden in "de Voorde" Kerk-
straat 15, deelt mee: dat de eerste Open
Huis-avond gehouden zal worden op a. s.
donderdagavond 5 oktober. Het gaat
tijdens deze avonden om: elkaar gezellig
ontmoeten, gesprek, spel. Jongeren,
iedereen!, is zeer welkom. Je kunt:
komen, rondkijken, mee-praten, mee-
doen en (als je 't bekeken hebt!) weer
gaan wanneer je dat zelf wilt.

Avondgebed raad van kerken Vorden-
Kranenburg.
Deze maand houdt de plaatselijke Raad
van Kerken (R. K. kerk, Hervormde ge-
meente en Gereformeerde kerk) weer
een avondgebed en wel op a. s. vrijdag-
avond 6 oktober in de Hervormde dorps-
kerk. Dit Avondgebed (liederen, bijbel-
lezing, kort gesproken woord, gebeden)
duurt een half uur. Voorganger is dit
keer ds. Krajenbrink.

"Geroepen tot hoop"
Ook in onze gemeente zullen de kerken,
eerst in eigen kring, later met elkaar,
beginnen met een reeks van activiteiten,
die een periode van twee jaar zal beslaan
en welk een onderdeel zal vormen van de
Tweede Kerkenconferentie !̂ B-1980.
Affiches met de titel: "Op n^>p van
leven", zullen naar buiten toe de aan-
davcht vestigen op dit bijzondere ge-
beuren. Hoofdthema's van de J^rken-
conferentie zijn: "RekenschapHfn van
je geloof" en "Nieuwe

de J^
p^Hf
s^F

Om de deelnemers bij dit proces een
handje te helpen, is een brochure
uitgegeven onder de titel: Geroepen tot
hoop. Deze titel is tevens het thema voor
de gebedsdienst die vrijdagavond a.s.
gehouden zal worden in de Hervormde
kerk.

Intrede ds. Zijlstra
Gereformeerde

kerk
Ds. J. R. Zijlstra, die 45 jaar oud is,
hoopt komende zondag zich aan de
Gereformeerde kerk te verbinden, nadat
deze kerk door het vertrek van ds. J.B.
Kuhlemeier naar Surhuisterveen slechts
twee maanden vacant is geweest. Gebo-
ren in Wassenaar op 5 september 1933,
werd Jacob Roelof Zijlstra op 23-jarige
leeftijd administrateur van het Rijnlands
lyceum in Wassenaar, hetgeen hij tien
jaar is geweest. Achteraf bezien begrijpt
hij zelf niet, het daar zo lang te hebben
volgehouden. Uit die tijd stamt dan ook
zijn aversie tegen cijfers. In zijn vrije tijd
hield hij zich bezig met jeugd- en evan-
gelisatiewerk en het werk als jeugd-
ouderling in Wassenaar had de liefde
van zijn hart.

Toen ds. A. Vos, destijds predikant te
Wassenaar en later directeur van het
Gereformeerd Zendingscentrum in
Baarn hem vroeg predikant te worden
volgens een artikel in de Kerkenorde,
•dat handelt over "singuliere gaven' heeft
ds. Zijlstra een bevestigend antwoord
gegeven. Op 33 jarige leeftijd werd hij,
na drie jaar studie, beroepbaar gesteld
en was daarmee de jongste dominee, die
ooit op het artikel van de "singuliere
gaven" predikant in de Gereformeerde
kerken is geworden. Zijn eerste gemeen-
te was het friese Wijnjeterp-Duurswou-
de, thans Wijnjewoude genaamd. Hij
deed daar op 26 februari 1967 intrede en
bleef er ruim vier jaar, want op zijn 38e
verjaardag, 5 september 1971, deed hij
intrede in Delfzijl als evangelisatie pre-
dikant voor de classis Appingedam.
Sedert 10 augustus 1975 is hij, behalve
van de kerk van Delfzijl, tevens verbon-
den aan de kerk van Appingedam als
evangelisatiepredikant in die classis, die
zestien kerkelijke gemeenten omvat.
Doorgaans predikte ds. Zijlstra in het

Bi.j ons in d'n Achterhoek
Met 't kistentuug an en 'n witt'n boord umme zak ik vri'jdagmid-
dag te wachten in 't ni'je dorpscentrum op de openingsrede van de
börgemeister. Volle ni'js zol e wel neet te zeggen hemmen en 'k
hadde mien hele stuksken veur "Contact van dizze wekke dan ok
al wel zo'n betjen klaor. Oaver alle veur en tegen van dit centrum,
waorumme ut hier ston en neet argens anders, i'j snapt wel: de
hele soeza veur dat zee an 't bouwen wazzen.
Laot mien de börgemeister now 't gres veur de vuute wegmaaien.
Alles wa'k hadde escheven oaver de mensen die oaveral veur waz-
zen zolange ut eur zelf maor neet hinderen kon'k as un vödjen
pepier in de kachel gooien. Hee zei ut ok nog op zo'n meniere da'k
t'r weinug an vebetteren konne.
Allene bi'j 't leste, waorin hee zien twiefels had oaver 't gebruuk,
daor wo'k toch nog wel iets oaver zeggen. I'j kont n.l. van mening
veschilling oaver de meest geschikte plaatse van dit dorpscentrum
en de combinatie dorpscentrum-sporthal. Da's iederene zien goed
rech um daor veur de tied oaver te praoten. Maor at zo'n gebouw
dan eenmaol argens steet en ut is volgens de regels van onze
democratie tot stand ekommen met un heel'n hoop centen uut de
"grote pot", dan beheur i'j ow daor achter te zett'n.

Historische achtergronden meugt dan in 't velejen un rolle
hemmen espöld, da's now veurbi'j en neet meer van belang. 1978
is gin 1958 meer. De tegestellingen van toen motte wi'j vegetten.
Dit gebouw steet t'r veur ons allemaole en as zodanug zölle wi'j
d'r ok gebruuk van maken. Lao'w eerluk wean, wi'j heb tachtug
jaor tegen Spanje evochten. Dach i'j dat Cruif daor ooit oaver hef
eprakkezeerd too hee bi'j Barcelona ging voetball'n? Gin denken
an. Op z'n tied mo'j argens un punt achter zett'n en denken d'r
neet meer oaver en praoten d'r ok neet meer oaver. Veur mien is
dit centrum allene maor un anwinst veur ons darp dat zeker veur
honderd precent zien nu zal hemm'n.

Kiek allene maor uw nao 't toneel. Veur onze vordense toneelclub
mot ut un plezier wean um hier te spöll'n. Nao de opvoeringen
van vri'jdag en zaoterdag hè'k van die kante dan ok allene maor
positieve reacties eheurd. De jeugd hef hier un onderkommen
waorop mennigen oaféholder jaloers op kan wean. Oaver de
meniere waorop zee daor veschillende dinge zelf in mekare heb
espiekerd kö'w neet anders as vol lof oaver proaten. Net zo goed
as oaver 't wandkleed waor un stuk of wat vrouwluu heel wat
vri'je tied in heb eknupt. De veschillende kleine zaaltjes geeft an
meziek zang en andere verenigingen un prima geleagenheid um de
verenigings activiteiten te ontplooien. De bezetting is veur dizzen
winter zonder meer redeluk te nuumen. A'j dan in anmerking
nemt dan gebouw en gemeenschap effen tied neudug hebt um nao
mekare too te greujen, dan snap ik neet waorumme de
börgemeister in dat opzich zo pessimistisch was. Dit gebouw, zoas
ut t'r now steet un jaor of wat eleen un dreum van Jopie
Gerritsen, hef allene maor belang bi'j un positieve benaodering.
Ondanks dit alles he'k t'r mien 's aovunds bes vemaakt. 't
Optrejen van de Knupduukskes en de Boerenkapel was, as altied,
buutengewoon. Da'k mien bi'j 't dansen neet veveeld hebbe is
neet zo vewondeluk, un feesjen bouwen kont ze nog wel bi'j ons in
d'n Achterhoek.

H. Leestman.

noorden drie maal per zondag, maar het
is vaak voorgekomen, vooral in vakan-
tieperioden, dat hij vijf maal per zondag
de preekstoel opging.
Ds. Zijlstra komt nu naar Vorden,
doordat het werk in de classis Appinge-
dam volgens zijn eigen zeggen, hem over
het hoofd is gegroeid. Hij moet het wat
kalmer aan doen en heeft dan ook
besloten zeker het eerste jaar geen
spreekbeurten meer aan te nemen. Op
zondag 17 september heeft hij afscheid
genomen van de gemeente Appingedam;
een zondag later, 24 september van de
gemeente van Delfzijl. Hij hoopt ko-

mende zondag 8 oktober intrede in
Vorden te doen. 's Morgens om 10 uur
zal, aldus de plannen, ds. L. Reven van
Haren, wiens werk ds. Zijlstra in 1975 in
Appingedam overnam, hem bevestigen,
waarna de nieuwe Vordense predikant
's middags intrede zal doen. Behalve
vele genodigden uit Vorden zelfs, zullen
ongetwijfeld ook velen uit Delfzijl en
Appingedam, alsmede uit zijn eerste
gemeente Wijnjewoude, de intrededienst
van ds. Zijlstra bijwonen. Ds. Zijlstra is
ook bekend als de dichter Jaap Zijlstra,
van wiens hand de liederen 73 en 249 uit
het Liedboek van de Kerken zijn.

30 jaar Vordense
Winkeliers
Vereniging
J.l. woensdag 27 september herdacht de
Vordense Winkeliers Vereniging haar
dertig-jarig bestaan. In de door de feest-
commissie, bestaande uit de heren F.
Kruip, H. Wiekart, J. Wiekart en H.
v.d. Wal, bijzonder leuk aangeklede
zaal Smit opende voorzitter Lammers de
feestmiddag waarbij hij o.a. de oprich-
ters van de vereniging met hun dames,
ere- en oudvoorzitters, de beide wet-
houders alsmede degenen die met de St.
Nicolaas actie de winkeliers behulpzaam
zijn, begroette. Hij wees in zijn ope-
ningsrede op het belang van een goede
onderlinge samenwerking om de con-
currentie van andere winkelcentra aan te
kunnen.

Namens het gemeentebestuur voerde
wethouder Bogchelman het woord die,
zelf oud bestuurslid zijnde, enkele leuke
oude voorvallen ophaalde. Ere-voorzit-
ter Remmers vertelde een prachtverhaal
over een dronken paard van St. Nico-
laas. Hammond-organist Koers zorgde
voor de stemmingsmuziek, terwijl 's
avonds de Rythme Stars op uitstekende
wijze de dansmuziek verzorgde waarbij
de heer W. Pardijs, de "Keizer", zijn
kunnen als drummer nog weer eens
toonde. De Boerenkapel kwam, als
verrassing, het feest nog meer sfeer
geven.

Vordens toneel gaf
goede uitvoering
De toneelvereniging "Vordens Toneel"
heeft op goede wijze bijgedragen aan de
festiviteiten rondom de officiële opening
van het dorpscentrum. Zowel vrijdag als
zaterdagavond werd voor een vrijwel
volle zaal het blijspel "Kontakt met
Kootje" voor het voetlicht gebracht.
Onder regie van de heer H. Holsbeeke
zette "Vordens Toneel" het door Hans
van Wijngaarden geschreven blijspel op
vlotte wijze op de planken.

Willem de Vries die in dit spel als
oompje door het leven ging, werd goed
uitgebeeld door de heer F. Fransen.
Oomlief werd uiteindelijk verliefd op
zijn huishoudster Dien, welke rol werd
gespeeld door mevr. M. Schuppers-
Roozendaal. Voor Jolanda (gespeeld
door mevr. M. Strijd-van Stuyvenberg)
was de taak weggelegd om oompje klein
te krijgen. Verder traden voor het voet-
licht de hartsvriendin van Jolanda (J.
Schuppers); Krelis de Boer (H. Hil-
ferink); diens vrouw Lena (mevr. G.
Lenselink-ten Have); Kootje (J. Hos-
pers) en Hannes (L. Lodder). Zoals
gezegd het doldwaze stuk werd met
verve gebracht. Voor de kostuums had
de toneelvereniging zelf gezorgd. De
toneelaankleding was voor rekening van
meubelshow "Vorden", terwijl het decor
eveneens door "Vordens Toneel" werd
verzorgd. De grimering was in handen
van de fa. Juriëns uit Arnhem.



Grote keuze en
aantrekkelijke prijzen

25 jaar Woninginrichting
ANKERSMIT
Dit jubileum wordt de gehele maand oktober gevierd met

10% KORTING
bij aankoop van meubelen, vloerbedekking, gordijnen, matrassen en kleinmeubelen enz.

Tot ziens aan de

Groenloseweg 9,
Ruurlo.
Telefoon 1239

Bont en suède-coats
en jasjes bij
Modecentrum Teunissen - Ruurlo
Herenafdeling
Suède- en nappa
bloussons
Suède bloussons
Met borg. vanaf 219,-

Org. Lammy's
Vanaf 575,-

Cord. en tweed
bloussons vanaf 129,-
Im. Nappa vanaf 69,-

Damesafdeling
Bloussons in haas en konijn
Vanaf 198,-

% Jasjes met bindceintuur
vanaf 269,-

Im. Bontjasjes
Vanaf 139,-

Org. Lammy's
Vanaf 495,-

Kinderbloussons
In konijn 129,-

RUURLO
's Woensdags de hele dag open - 's maandags gesloten - vrijdags koopavond

rOYÖTA TOYOTA töYóYA TöVótA tflWVrAl

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
fc J 33 F 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 1200 Economie 1977
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
CITROEN 2CV6 1977
DATSUN 120Y De Luxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 LS 1972
CITROEN Dyana 4 - 2 stuks 1973
MAZDA 818 Coupé 1976
TOYOTA Carina 4-drs De Luxe 1976
VW bestel. Motor 10.000 km gelopen ... 1970
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
FIAT 127 1974
RENAULT R4 1975
CHRYSLER 1308 GSL 1977
VW Kever 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

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

>TA TOYOTA

massieve
grenen
eetset

fietsenrek
van bruin
gemoffeld metaal

grenen «"<»""•
wandschroten
13 mm dik per meter
85 mm werkende breedte

HUBO • DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Telefoon 05735-1368
Tevens voor

al uw schilderwerk

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HBUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2'/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
NijverHeidsweg 4, Vordeji

Alle t ooit» n
bouwmaterialen in

ataan. kunststof atc.
Grote kollaktla

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels an
plavuizan: duizenden

mogelijkheden
Opan haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voorvloar. muur dak

an ramen.
Tulnartikalan:
bloambakkan.
banken, vijvers.

tegel», patioblokken
atc.

Plaatmaterialen In
board, glpa, pvc,

asbest atc.
Voor da agrarische

aaktor betonroosters.
voederbakken atc.

Zand, grint, cement.
Dakbadakklnga-

materialen: pannen,
platen, rubbarroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgamaakt,

KOM
KEUKENS
en
SANITAIR
KIJKEN BIJ

J
Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

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

Sensationele
tapijtverk • • i

Als najaarsaanbieding
bieden wij U enkele
merktapijten aan tegen
scherp verlaagde prijzen

ZUIVER WOLLEN TAPIJT
400 breed DESSO « »-f|
van f 215,- nu voor l DUf" per meter

ZUIVER WOLLEN TAPIJT
400 breed DESSO ^ QQ

van f 249,- nu voor l Do," per meter

SLAAPKAMERTAPIJT
Nylon 400 breed PARADE
van f 72,- nu voor ................ , " per meter

* Alle tapijten 5 jaar slijtgarantie
* Gratis en vakkundig gelegd
* Opslag latere levering mogelijk ,
* Uit voorraad leverbaar FÏT ̂  J l Li

HELMIIMK
INTERIEURVERZORGING

Zutphenseweg 24, Vorden - Tel. 05752-1514

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

alles in massief eiken,
geloogd en in de was of gelakt.

En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek
worden voldaan.

BIJENHOF's FlJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 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

\ (Ztf*



EXPOSITIE NIEUW& ANDERS
Di Citroen l)yane heeft een 602 cm3 motor met luchtkoeling, voonvielaan-
drijving en schijfremmen vóór. Kofferruimte van 212 dm3. Open dak.
Vijfde deur. Gescheiden voorstoclen en 3-punts rolgordels (vóór). U rijdt al

. fyane voor de rijklaarprijs van ƒ 9.590,-.

De Citroen GS is er in 9 verschillende uitvoeringen: GSpécial, GSX,
GS Club, GSX3, GS Pallas, GSpécial Break en GS Club Break.
Met een gewone versnellingsbak of met een semi-automaat: Cmatic. U rijdt al
GS voor de rijklaarprijs van f 14.440,-.

A.s. zaterdag is een bezoekje aan de Citroen
showroom nog leuker dan anders. Niet alleen
vindt u er al het nieuws over de modellen '79,
maar u krijgt er nog een aardig presentje ook.
Een schat van een zelfmaak-eendje.
Als symbool voor de Citroen 2CV, die unieke
auto met die legendarische bijnaam.

Citroen
p de Grote

aaarsexpositie
Zaterdag 7oktober

A anstaande zaterdag is dus een prima dag voor een bezoekje
aan onze showroom. Vooral als u eens ongedwongen en

vrijblijvend wilt kennismaken met het nieuws dat Citroen u te
bieden heeft.

En als u nu weieens precies wilt weten hoe het nu zit met die
belangrijke Citroen eigenschappen: comfort, zuinigheid en veilig-
heid. Of als u wilt horen wat een rijklaarprijs nu allemaal inhoudt.

Geef uw ogen de kost op onze expositie en schroom vooral
niet om een proefrit te maken. Want wie niet in een Citroen heeft
gereden, weet niet half wat een Citroen is.

Nog even over dat eendje. Het is bij ons traditie dat wij u
tijdens een expositie niet met lege handen naar huis laten gaan.
Vandaar onze zelfmaak-eend, een alleraardigste kwaker die u zelf
met naald en draad in elkaar kunt zetten.

Wüisermeuwenandersopde expositie Nieuw ^Anders?

GS X3: fel, snel en sportief.
De snelste GS, de opvolger van de X2, heet X3 en heeft een nieuwe

motor van 1299 cm'Met deze motor kunt u nog sportiever rijden en nog
feller accelereren zonder dat het ook maar een druppel benzine méér
kost. Integendeel.

CX 2500 Diesel Pallas: nu ook met 5-versnellingsbak.
Daardoor een nog lager verbruik en nog fellere acceleratie. Dit

opgeteld bij zijn hoge top (156 km/h) en opvallende geruisloosheid
maken deze CX tot de comfortabelste diesel ter wereld.

CX: nu met 2 nieuwe consoles.
Een nieuwe console met een verbeterd ventilatie- en verwarmings-

systeem l i jk t slechts een geringe verandering, maar het is wederom een
perfectionering in het unieke concept van deze bijzondere auto. Boven-
dien in de CX Pallas en GTi ook nog een nieuwe dakconsole (niet bij

^Ktvoeringen met elektrisch schuifdak). g^

Acadianc: een wel zeer voordelige bestelwagen.
De waardige opvolger van de besteleend met nog meer ruimte:

^iuttig laadvermogen 475 kg. Comfortabel interieur. Nee^feaibare
l^Bbrtierruiten. Topsnelheid 100 km/h. Uiterst praktisch en zi^H

Speciale aanbieding: de GS Basalte f 16.950,- rijklaar.
Er komen er maar 400 van in Nederland CMI daarom is 't wel een zeer

exclusieve auto. Bovendien 1222 cm! motor, zwarte carrosserie met
rode strepen. Speciale wieldoppen. Mistlampen vóór. Verchroomde
buitenspiegel. Schuifdak. Heel aparte rood/zwarte stoffen bekleding.
Hoofdsteunen op vcxirstoelen.' Inclusief radio-uitrusting (antenne en
speaker). Rondom gekleurd glas en gelaagde voorruit.

Automobielbedrijf A Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

tel. 05735-l 753

Nieuwe kindermode
voor aantrekkelijke prijzen bij
Modecentrum TEUNISSEN - Ruurlo
ledere week nieuwe modelletjes.

Manteltjes vanaf 69,50
Coatjes en joppers vanaf 40,-
Parka's en f ieldjackets (ook zwart)
Vanaf 54,-

Nylon jacketS wind- en sneeuwdicht

Vanaf 39,50
Corduroy pantalons ook met bandplooi

Corduroy knickerbockers
in diverse kleuren

Rokjes in tinnerov-flannel en ruiten.

Blousjes en truitjes vanaf 7,95

Jurkjes en overgooiers vanaf 24,-

VOOR AKTUEL E MODE
VOOR.. KL El N E MENSEN"ƒ ƒ

RUURLO
's woensdags de hele dag open - 's maandags gesloten - vrijdags koop-
avondtotSuur.

Zaterdag 7 oktober

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.

Grote voorraad nieuwe en
gebruikte gas-, olie-, kolen- en
gevelkachels en kolenfornui-
zen, koelkasten, gaskookpla-
ten, gasfornuizen, vrieskisten.
Inruil mogelij k.
D. Jansen, Bleekstraat l,
Hengelo (G.) Tel. 05753-1360.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEÜNE
Nijverheidsweg 4, Vorden"

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

Oafé-Restauiunt

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6684

Bij de grote matenspecialist
511

4
«
é

HENGELO(GLD)TEL.O5753 -1461

8 oktober

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

koopt u VOORDELIGE EN
GOEDE
DAMESCONFECTIE

Mocht u niet slagen dan maken we eventueel. ^&

Dansen

Excalibur
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING



MEDEDELING

Vanaf 2 oktober 1978 zijn wij officieel
aangesteld als ITT DEALER
voor Vorden en omgeving.

FA. DRAAYER
Raadhuisstraat 2,
Vorden ITT

Apparaten die niet bij ons zijn gekocht en voor gratis
reparatie in aanmerking komen binnen door de fabriek
gestelde garantietermijn zullen gratis door ons wor-
den gerepareerd, mits het toestel is voorzien van een
Nederlands garantiebewijs.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Voor Pretty-markt, hebt u
spulletjes voor ons? geeft niet
wat het is! U doet de
zwemclub er een plezier mee.
Bel 2523 en 't wordt elke Ie
zaterdag van de maand
gehaald.

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ 16,50

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

il

Donderdag 5 oktober

OPEN HUIS in de Voorde

INTERIEURVERZORGING

HELMIIMK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
fel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

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

Weekendreklame

slagroom-
borstplaat
250 gram
voor de prijs van 200 gram

Chipolata-
pudding ± e Pers.

BANKETBAKKERIJ

J. WIE K ART
Burg. Galleestraat - Vorden -Tel. 1750

Op naar de Rabobank tijdens de Spaarweek!
Want tijdens de Spaarweek van 23 t/m 27 oktober ligt weer
de prachtige Rabobank kalender voor u klaar. Kado!
Spaarweek is spaarfeest bij de Rabobank! En dat betekent niet alleen dat de bekende kalender klaar ligt, maar ook dat
er leuke attenties zijn voorde kleintjes, de wat rijpere jeugd,de ouderen,kortom voor iedereen die tijdens de Spaarweek
komt sparen of dan een spaarrekening bij ons opent. En zoals er voor iedereen
een attentie is, zo heeft de persoonlijke bank ook voor iedereen de best
passende spaarvorm.Op naar de Rabobank dus, spaar u die kleine moeite niet!

getó en goede raad

Broer Barend is 'op hoge poten'
op weg naar de Rabobank.

Hij wil een spaar-extra-premie boekje
openen; dat is de voordeligste
jpaarvorm als niet vaak geld^/Oom Kard en tante Eugenie

Nog een extra Spaarweek Premie!
ledere nieuwe spaarder die tijdens de
Spaarweek een spaarboekje opent,

krijgt een extra spaarpremie van ƒ 7,50
(bijeen minimum
inleg van/25,-).

Ik heb hem al!
De populaire Rabobank

kalender, dit jaar gewijd aan
"Ons Water" met grandioze

foto's van de bekende
gent Bart regelt behalveN^. fotograaf

het verkeer, ook zijn spaarzaakjes C Kees Scherer.
goed. Hij heeft met de bank

afgesproken, dat die elke maand
een vast bedrag van zijn privérekening

naar zij n
spaarrekening

boekt.

opgenomen
hoeft te worden./

sparen al jaren op lange termijn,
dat brengt ze mooi een extra hoge
rente op. Nu zijn ze onderweg naarMoeder Noor is op weg naar de

Rabobank, zoon Dirk van 11 fietst al
vooruit, hij gaat Grijp-5 sparen,

het spaarplan met 5% extra premie
over het gespaarde bedrag

én de bijgeschreven

de Rabobank met neef Geurt. Hij wil
Zilvervloot gaan sparen, dat levert

maar liefst 107,
extra spaarpremie op

Specialiteit
Zwanenhalzen

VERLOTINGSMARKT
vrijdag 6 oktober 1978

Bon

Op de a.s. vrijdag te houden verlotingsmarkt vindt u een uit-

gebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en de bon ingevuld met
hun naam, adres en woonplaats in de bus deponeren,
dingen mee naar één van de waardevolle prijzen, beschik-
baar gesteld voor de bezoekers van deze markt.

De prijzen zullen precies om 11.00 uur v.m. worden
uitgereikt.

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
PERSOONLIJK IN ONTVANGST
TE WORDEN GENOMEN

duidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

Roggebrood
NIEUWE OOGST

VERS VAN UW WARME BAKKER

ASSELT
Zutphenseweg Vorden Telefoon 05752-1384

jeans and jacket s

tent iel en mode
/chooldermciA

raadhuisstraat tel 1367 vorden

De nieuwe
winterkollektie

sieraden
is binnen

l Naam:

Adres:

Woonplaats:

De Vordense markt... altijd een bezoek waard!!!

Kom eens een kijkje nemen,
het is beslist de moeite waard.

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



Donderdag 5 oktober 1978
45e jaargang nr. 31 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
Jeugd aktief bij het broodbakken betrokken een ander op deze wijze berokkent. Rest

mij nog de hoop dat degene die zich aan
deze misstap schuldig maakte, zelf (nog)
niet weet wat het is om een dierbare te
verliezen en na lezing van bovenstaande
beseft een fout gemaakt te hebben die
alleen hersteld kan worden door de vaas
terug te plaatsen. Terug te plaatsen op
de plek die wij er voor hadden bestemd,
de plek waar de vaas thuis hoort.

Mevr. Wesselink
Insulindelaan 13

"Boeren zyn er in
alle soorten"
Op initiatief van de gezamenlijke be-
sturen komen de afd. Vorden van de
ABTB, GMvL en CBTB woensdagavond
in het dorpscentrum bijeen. Het eerste
gedeelte van deze bijeenkomst zal wor-
den verzorgd door de welbekende Trix
van Kuik, momenteel werkzaam als ver-
pleegster in Etiophië. Hierna zal het
woord worden gevoerd door drs. B.
Veltman. Deze is meerdere keren in
Pakistan op bezoek geweest in opdracht
van de gezamenlijke kerken. Het onder-
werp van deze avond, waarbij de dames
van de leden tevens worden verwacht,
luidt "Boeren zijn er in soorten".

De activiteiten rond de Dag van het Brood zijn goed in gezet. Naast het werk dat
door de Commissie Broodgebruik van het Genootschap voor de Bakkery wordt
verzet by de verzendingen van stickers, vlaggetjes en raambijjetten hebben enkele
grote gebeurtenissen voor deze dag voor de hele bakkery plaatsgevonden. De
scholenwedstryd vond n.l. helemaal voor de eerste donderdag van oktober plaats.
In het kader van die wedstrijden /\\n al de regionale kampioenen gehuldigd en
vandaag zal de landelijk kampioen "De Heilig Hartschool" uit Gulpen, Limburg
de kampioensprys uitgereikt krijgen tydens de fectelykc broodmaaltijd, die om
12.30 uur begint in het gebouw van het Hoofdproduktschap Akkerbouwprodukten
in Den Haag. De bakkenj bruist van energie om zich vandaag te presenteren rond
het feest van de nieuwe oogst.

puntjes die netjes gestreken de narijs-
kast in gingen. Nadat de heer Van de
Walle nog met grootbrood gedemon-
streerd had mochten de kinderen in
groepen de school door en kregen zo de
kans om kennis te maken met diverse
vakken. De kinderen waren erg en-
thousiast over alles wat ze te zien
kregen. Het werken met het deeg was
natuurlijk het mooiste, vooral omdat de
broodjes later mee naar huis mochten
worden genomen. De broodmaaltijd die
na de rondleiding klaar stond, viel erg in
de smaak, omdat door het werken en de
rondleiding de kinderen echt honger
hadden gekregen. Aan de maaltijd zaten
naast de kinderen en hun begeleiders uit
Vorden en de leraren ook de Winters-
wijkse bakkers alsmede de directie van
de school aan.

Groot feest
De winnende school uit Gelderland, dus
de R.K. Basisschool "De Vordering" uit
Vorden heeft vorige week woensdag een
compleet schoolreisje aangeboden ge-
kregen met als afsluiting de broodmaal-
tijd en prijsuitreiking. De kinderen van
de hoogste klas, dat os eem gecombi-
neerde vijfde en zesde klas gingen in het
begin van de middag met de trein van
Vorden naar Winterswijk. Voor de
kinderen was dat een hele belevenis.
Voor enkelen wel een heel bijzonder
omdat zij nog nooit met de trein waren
geweest. Al het personeel van de school
was met de kinderen meegegaan. Ook
bakker van Asselt, die bij het maken van
het project voorlichting had gegeven was
erbij.

In Winterswijk aangekomen werden ze
vervoerd naar de technische school,
waar ze werden ontvangen door de heren
Van de Walle en Frumau, beiden leraar
algemeen consumptief. In de bakkerij
van de school kregen ze daarna het een
en ander te zien van brood maken,
waarna ze zelf met deeg mochten wer-
ken. Van bolletjes deeg maakten ze

Prijsuitreiking

De heer D.J. Aardema, voorzitter van de
jury in Gelderland, verwelkomde de
gasten namens het Genootschap voor de
Bakkerij, waarna hij de kinderen toe-
sprak. Hij zei dat het werkstuk van de
Vordense school, bestaande uit een
draaiboek waarin de bereiding van Ons
Dagelijks Brood, van oogsten tot verko-

pen was uitgebeeld. De heer Aardema
ging daarna over tot de uitreiking van de
geldprijs van ƒ 250,-, een bokaal, een
oorkonde en een prachtige poster over
de broodbereiding. Alle kinderen kregen
een kwartetspel en een brochure.

De heer Aardema bracht dank aan de
school voor de gastvrijheid en aan de
jury, alsmede aan de heren Van der
Walle en Frumau voor hun medewer-
king. De directeur van de school, de
heer Voois, bracht dank aan zijn leraren
voor het werk dat zij hadden verzet en
zei blij te zijn met de goede samen-
werking. Namens de Winterswijkse bak-
kers feliciteerde de heer H.G. te Winkel,
die ook jurylid was geweest, de kinde-
ren. Hij ging in op de waarde van de Dag
van het Brood, als in dankbaarheid het
binnenhalen^an de nieuwe oogst mag
worden gevflA Het hoofd van de school
"De Vorden^", de heer A.A.M. Over-
mars, dankte de school voor de ont-
vangst en de medewerking van allen die
de fijne middag mogelijk hadden ge-
maakt. ^^

Na de maaltijd mochten de kinderen nog
de broodjes inpakken, waarna ze naar
het station werden gebracht. In het
begin van de avond kwamen ze pas weer
thuis.

De Chr. Scholen en de Vordering
bezochten bakkerij Van Asselt. De Wil-
denborch, Kranenburg en O.L. dorps-
school brachten een bezoek aan bakkerij
Oplaat. De gezamenlijke bakkers Op-
laat en van Asselt stelden nog een extra
prijsje beschikbaar voor de mooiste
tekening of opstel.

Ouderavond LHNO Groene Kruis
besprak
vergaderingen

"Bijna alle ouders van de eerste jaars-
leerlingen zijn vanavond gekomen", zo
konstateerde mej. Nijhoff aan het begin
van de ouderavond die werd gehouden in
de school aan het Hoge. "Wanneer u
denkt dat wij op onze school meisjes
opleiden tot huisvrouw dan hebt u het
mis. De veranderingen in ons onderwijs
vallen het duidelijkst op in de praktijk-
vakken. Deze vakken vormen slechts een
klein deel van het totale vakkenpakket,
waarin het steeds meer om de algemene
vorming gaat. De vakken zijn geen doel
op zich en met de naam huishoudschool
zijn we dan ook niet zo gelukkig meer",
aldus sprak mej. Nijhoff, direktrice van
de School.

De ouders van de leerlingen konden
vervolgens kennis maken met het onder-
wijs door het bijwonen van enkele lessen
waarvan een druk gebruik werd ge-
maakt.

Kinderdierendag
groot succes
De "Welkoop kinderdierendag" op za-
terdag 30 september jl. is uitstekend
geslaagd. Circa 500 kinderen brachten
een grote verscheidenheid aan huisdie-
ren naar de Welkoopwinkels te Vorden,
Ruurlo en Hengelo. Zowel honden,
katten, vogels, cavia's, marmotten, en
zelfs goudvissen werden aan een des-
kundige jury aangeboden. Een zeer
bijzondere vertegenwoordiger onder de
troeteldieren vormde wel 'n spin in een
glazen potje. Alle kinderen die een dier
begeleidden ontvingen een aardige at-
tentie. Al met al een geslaagde dag voor
de jeugd en hun "grote" of "kleine"
huisvriend.

Op de buitengewone ledenvergadering
van het Groen Kruis werd een nieuw
rekord geboekt. Behalve het bestuur was
zegge en schrijve van de 2000 leden er
één op de vergadering aanwezig! Na
behandeling van de notulen door mevr.
A. Drijfhout-Sijtsma gaf de voorzitter de
heer N.J. Edens een overzicht van de
stand van zaken met betrekking tot de
reorganisatie van het kruiswerk. In deze
kruiswereld zijn ingrijpende verande-
ringen aan de gang. De verschillende
kruisverenigingen zijn reeds samenge-
smolten tot één landelijke kruisvereni-
ging. De herstruktuëring dringt nu ook
tot het gebied rond Vorden door. Om de
gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen
beter te organiseren, wil de overheid dat
er wordt overgegaan tot het vormden van
basiseenheden.

Dit zijn gebieden waar zo'n 30-50.000
mensen wonen en waar circa 15 wijk-
verpleegkundigen werkzaam zijn. Vor-
den, Warnsveld en Zutphen zullen zo'n
basiseenheid gaan vormen. Op een
binnenkort te verwachten tijdstip zal de
vorming van een basiseenheid een voor-
waarde zijn om voor rijkssubsidie van de
wijkverpleegkundigen in aanmerking te
blijven komen. Aan het hoofd van zo'n
basiseenheid wordt een hoofdwijkver-
pleegkundige aangesteld. Deze zal de
wijkverpleegkundigen begeleiding, kur-
sussen organiseren etc. De wijkverpleeg-
kundigen komen dan in dienst van die
basiseenheid. Het is de bedoeling dat de
wijkverpleegkundigen in hun eigen
plaats blijven werken. De plaatselijke
besturen blijven althans voorlopig be-

staan en houden het beheer over de
kruisgebouwen.

Evenals tot nu toe blijven ze ook de
kontributie innen. Uit de kontributies
zullen de plaatselijke besturen de exploi-
tatie van de gebouwen blijven betalen,
terwijl ze bovendien bij moeten dragen ij
de kosten van de basiseenheid. Of al
deze kosten ook in de toekomst bestre-
den kunnen worden uit de huidige
kontributie wordt zeer betwijfeld. Voor-
al voor Vorden waar de kontributie
vergeleken met andere plaatsen laag is,
moet een verhoging niet uitgesloten
worden geacht.

Ingezonden
[Buiten verantwoordelijkheid van de
redaktie]

Ter overdenking...

Zeer recent werd tot tweemaal toe van
mijn man's graf op de Algemene Be-
graafplaats een bloemkan en een bloem-
vaas meegenomen. De eerste maal denk
men nog aan een vergissing doch de
tweede keer bleek men uit een zoge-
naamde Keulse vaas de pas daarin
gezette bloemen te hebben overgezet in
een weckfles. Gezien zekere herinne-
ringen die voor mij aan deze vaas zijn
verbonden (voor derden heeft de vaas
geen bepaalde waarde) gebruikte ik deze
als bloemenvaas op mijn man's graf ter
nagedachtenis.

Wij realiseren ons dat er erger dingen op
de wereld gebeuren, maar voor ons is het
een heel diepe teleurstelling dat er zelfs
op een kerkhof mensen rondlopen, die
niet alleen andermans eigendommen
niet respecteren, maar zich kennelijk
niet bewust zijn van het verdriet dat men

K.P.O.
Druk winterprogramma voor KPO
In zaal Schoenaker hield de KPO
zijn eerste bijeenkomst van het nieuwe
winterseizoen. Er waren vele dames
aanwezig. Men startte de avond met een
gezamenlijke Eucharistieviering, die in
de zaal plaats vond. De dienst werd
geleid door pastoor v. d. Werf of m met
assistentie van de dames Cuppers en
Rutgers. In zijn toespraak wees de
pastoor op de grote activiteiten van de
afdeling. Hij hoopte dat alle leden pal
achter hun bestuur zouden staan en alle
mogelijke medewerking geven opdat ook
dit nieuwe seizoen vruchtbaar moge zijn.

Presidente mevrouw A. Cuppers-Besse-
link dankte de pastoor vooi^fcb stimu-
lerende woorden en heette alHF welkom
bij de opening van het nieuwe seizoen
1978-'79. Allereerst werd het winter-
programma bekend gemaakt. Op dins-
dag 24 oktober houdt mevrmw Bruin-
Sepmeyer uit Drempt een i^Bing over
"Begrijpen wij elkaar nog?"Dinsdag 21
november volgt een avond over Brood-

verzorging door bakker van Asselt,
terwijl op 19 december een kerstmiddag
wordt gegeven voor de bejaarden en 's
avonds een kerstavond voor de leden, dit
alles in zaal Schoenaker. D Doe-het-
zelf-zaak "HUBO" uit Ruurlo (Dol-
phijn) geeft op 23 januari een avond met
demonstraties enz. over kleine karwei-
tjes en klusjes die door de huisvrouw zelf
gemakkelijk kunnen worden opgeknapt.
Op 13 februari wordt ook een avond
gehouden maar over het onderwerp is
men nog in bespreking. Op dinsdag 27
maart geeft mevrouw Hanke Kleinstra-
Brinkgreven uit Ruinen (Dr.) een inlei-
ding over "De bonte droom van het cir-
cus", terwijl op 20 april het seizoen
wordt gesloten met een feestavond in
zaal Schoenaker met muziek enz.

Er zullen in de loop van het seizoen vele
cursussen worden gegeven. Veel animo
was er om tweemaal per week deel te
nemen aan zwemlessen, die in het
overdekte bad te Eefde worden gehou-
den. Ook voor de Engelse les voor
beginnelingen (eens per week) gaven
zich leden op. Begin volgend jaar start
de cursus Staphorster stipwerk, waar-
voor voldoende belangstelling was even-
als voor de EVVO-cursus, doe econo-
mische voorlichting aan de vrouw ver-
schaft. Op 26 oktober wordt in Baak
(zaal Herfkens) de jaarlijkse dag voor
weduwen en alleenstaanden gehouden.
Men kan zich hiervoor opgeven. Na deze
bekendmaking hield mevrouw Blom uit
Olst een inleiding over Yoga. De tegen-
woordige mens, die vaak agressief,
nerveus of vol spanning zit komt door de
beoefening van yoga weer tot de werke-
lijkheid. Geest en lichaam hebben rust
nodig wat juist door yoga kan worden
gerealiseerd. Nadat er nog diverse vra-
gen waren beantwoord, dankte de voor-
zitster de inleidster voor haar duidelijke
uiteenzetting.

Voetbal
KSV - Vorden 1-1
In een door beide teams slecht gespeelde
wedstrijd hebben KSV en Vorden de
punten gedeeld. Gezien de veldverhou-
ding was dit een goede uitslag. In de
eerste helft toonden beide voorhoedes
zich volkomen machteloos. Kansen wa-
ren er dan ook nauwelijks. Direkt na de
hervatting in de tweede helft werd het
1-0 toen de Vordense achterhoede voor
buitenspel bleef staan. Na een kwartier
werd het 1-1 toen Hiddink een voorzet
van Heersink afrondde.

Oost Gelderlandrit
De zestiende Oost Gelderlandrit die
zaterdag in de omgeving van Vorden en
Lochem wordt gehouden slaat wat be-
treft het deelnemersveld alle rekords.

Niet minder dan 340 coureurs uit geheel
Nederland komen aan de start. Onder
hen het komplete zesdaagse team be-
staande uit onder andere Jan Tijhuis,
Max Wassink, Sjaak Verwaayer, Jan
Verbeek, Gerard Kuipers en Joop Sta-
man. Verder de kampioen van Neder-
land Henk Poorte, terwijl de inter-
nationaal bekende crossrijders Gerrit
Wolsing en Gerard Rond eveneens aan
de start zullen verschijnen. Deze Oost
Gelderlandrit is op de kampioensrit van
de KNMV na de grootste in Nederland,
en telt mee voor het nationaal kam-
pioenschap. De organisatie is in handen
van "De Graafschaprijders" uit Vorden
en "Sport & Vriendschap" uit Lochem.
Beide clubs verzorgen het trajekt dat op
resp. het grondgebied van Lochem en
Vorden loopt. De Hamac uit Harfsen
biedt de helpende hand bij de controles.
Het serketariaatschap van deze betrouw-
baarheidsrit is in handen van de heren J.
Slagman en D. J. Rouwenhorst.

Zaterdagmorgen om 9.00 uur gaan de
eerste rijders bij camping "De Ree-
horst" van start. De junioren hebben
dan drie ronden van elk 42 kilometer
voor de boeg. De senioren rijden vier
ronden van 42 kilometer. De zijspannen
zullen dit jaar niet aan de start ver-
schijnen, aangezien deze motoren teveel
"ruimte" nodig hebben en dat kan
vooral bij betrouwbaarheidsritten teveel
problemen geven.

De deelnemers heb-
ben tijdens de rit een drietal proeven uit
te voeren. Om te beginnen de startproef,
waarbij in één minuut 100 meter rijdend
dient te worden afgelegd. Verder de
accelleratieproef, waarbij het de bedoe-
ling is een afstand van 200 meter zo snel
mogelijk te overbruggen. Tot slot de
snelheidsproef welke wordt gehouden op
het militair oefenterrein. De junioren
rijden hier één ronde van 2600 meter,
terwijl de senioren het parcours twee-
maal af moeten leggen. Na de start bij
camping "De Reehorst" vertrekken de
deelnemers richting Grote Veld, waarna
koers wordt gezet naar Lochem waar
onder andere het circuit van "Sport &
Vriendschap" in het parcours is opge-
nomen. Via het militair oefenterrein
gaat het weer richting Reehorst.

Zilveren

Veilig Verkeer
bruist van
aktiviteiten

Het resultaat was dat zich deze avond
113 leden opgaven. Het eerste bestuur
bestond uit H. Folmer, voorzitter; Joh.
J. van Dijk, sekretaris; W. de Rijk,
penningmeester; A.J. Zeevalkink; J.J.
v.d. Peyl; E. Gotink, M.H. Gotink;
B.G.J. Olthof en W. Bakker met als
toegevoegd verkeersdeskundige wacht-
meester Wolf. (Momenteel hebben be-
halve de heer Joh. J van Dijk ook de
heren E. Gotink en B.G.J. Olthof nog
zitting in het bestuur).

Vanaf de oprichtiging heeft de afdeling
Vorden een grote bloei doorgemaakt en
organiseerde zij tal van aktiviteiten.
Velen zullen zich de jaarlijkse verkeers-
avonden in die goeie tijd van opper van
der Berg herinneren. Hij gaf zijn voor-
lichtende programma de titel "Een
praatje bij een plaatje". Andere hoogte-
punten in het "leven" van Veilig Ver-
keer waren de bonte avonden met
hersengymnastiek; trek aan de bel;
verkeersforums; verkeersdiaavonden o-
ver voorrang etc. die niet alleen in het
dorp maar ook in de buurtschappen
volle zalen trokken. De veiligverkeers-
ritten in samenwerking met "De Graaf-
schaprijders" trokken steeds veel deel-
nemers. In die dagen bereikte het leden-
tal het absolute hoogtepunt van 391.

Momenteel telt de afd. Vorden circa 190
leden. Voorts werden grote akties ge-
houden voor witte spatborgen. Met
plezier wordt teruggedacht aan de da-
tum 24 november 1961 toen een speciale
Ralston verfploeg ruim 1500 spatborden
in Vorden onder handen nam!

De laatste jaren zijn de aktiviteiten van
Veilig Verkeer verlegd. Zegt de heer Joh.
van Dijk hierover: "Wat we nu doen is
inhaken op alle akties van Veilig Ver-
keer Nederland. De voorlichtende taak

Wie in Vorden praat over de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer noemt in één
adem de naam van de sekretaris de heer Joh. van Dyk. Volgende week wordt het
zilveren jubileum gevierd en dat betekent tevens dat de heer van Dtyk vanaf de
oprichting een belangrijke rol heeft gespeeld in deze vereniging. Voor zyn vele
verdiensten zal hy ongetwijfeld worden gehuldigd. Vooral de public relations was
in al die jaren by de heer van Dyk in goede handen. Om precies te z(jn werd de
afd. Vorden op 10 oktober 1953 opgericht. Dit gebeurde na een succesvolle
rondgang van één der propaganda wagens van het Verbond voor Veilig Verkeer.
Na afloop hiervan werd by hotel Bakker een oprichtingsvergadering belegd,
waarbü opper van den Berg van de Ryksvcrkeerspolitie een propagandistische
toespraak hield.

die er vroeger vanuit de vergaderingen
kwam is nu overgenomen door bij-
voorbeeld de T.V. spots, terwijl boven-
dien de D.J.'s tegenwoordig overal de
bekende slogans, zoals "Glaasje op laat
je rijden" tussendoor gooien. En dan te
bedenken de aktiviteiten die momenteel
worden ontplooid dankzij de mede-
werking van de garagebedrijven", aldus
de heer van Dijk. In de afgelopen elf
jaren zijn er in Vorden 2038 auto's
gekontroleerd. De afd. houdt zich ver-
der bezig met de jaarlijkse fietsencon-
trole bij de scholen, terwijl bovendien de
welbekende jeugdverkeersexamens wor-
den verzorgd.

Een doorn in het oog van sekretaris van
Dijk is dat er een groot gebrek aan
openheid bestaat tussen het gemeente-
bestuur en de inwoners waar het om de
belangen en wensen voor meer verkeers-
veiligheid gaat. "In het gunstigste geval
komt er dan een soort hoorzitting, niet
te verwarren met inspraak, waar de
betrokkenen hun klachten, grieven en
wensen mogen spuien", aldus de heer
van Dijk die wees op een hoorzitting
voor de bewoners van plan Brinkerhof
en de Boonk over woonerven. "Er werd
toegezegd dat alle grieven op een rijtje
gezet zouden worden en dat er een
deskundig advies gevraagd zou worden
om daarna eens te gaan bekijken tot
welke oplossingen met het beste kon
komen. Dan komt er zeer snel daarna
een deskundig advies van de dienst
"Verkeersonveilige situaties". Dit wordt
terstond doorgestuurd naar de plaatse-
lijke politie en stedebouwkundige voor
kommentaa. De gemeente overweegt en
is voornemens een plaatselijke verkeers-
commissie in te stellen. Maar hoe de
betrokkenen ook aandringen op kennis-
neming van het rapport en de commen-
taren het blijft een gesloten boek. Is het

dan een wonder dat de zogenaamde
"inspraak" als een zoethoudertje wordt
ervaren", zo vraagt de heer van Dijk
zich af. Een verkeerscommissie is er niet
om te zien of borden of strepen het
straatbeeld ontsieren, het gaat om de
veiligheid van elke weggebruiker. Een
verkeerscommissie is er niet om op elke
slak zout te leggen maar wel op de juiste.
Voor sentimenten is in het huidige
verkeer geen ruimte meer", aldus sekre-
taris van Dijk.

Wensen voor de nabije toekomst zijn er
nog voldoende voor de jubilerende vere-
niging. Zo wordt een fietspad langs de
Ruurloseweg bepleit; verbetering van
het kruispunt bij Klumper; omleiden
van het zware verkeer; betere aandui-
ding van de diverse kruispunten; uni-
forme voorschriften voor het uitzicht op
hoeken en wegen; oversteekplaatsen
voor voetgangers bij het dorpscentrum,
Dorpsstraat, Zutphenseweg, postkan-
toor en de Burg. Galleestraat. Een last
but not least het instellen van een ver-
keerscommissie, het funktioneren daar-
van heeft de heer van Dijk zojuist al het
één en ander uiteengezet. Dinsdag 10
oktober zal het 25 jarig bestaan van de
afd. Vorden in zaal Bakker worden her-
dacht. De afdeling Vorden krijgt dan
van Veilig Verkeer Nederland uit Hil-
versum een speciale verkeersavond aan-
geboden. Dit in samenwerking met de
regionaal consulent de heer Eybersen.
Het bestuur van de afd. Vorden meent
er goed aan te doen, aan deze avond
geen officiële receptie te verbinden,
waardoor de daarbij gebruikelijke
plichtplegingen achterwege kunnen blij-
ven. Mocht er behoefte bestaan om op
die avond het woord tot de jubilerende
vereniging te richten dan zal daartoe
gaarne gelegenheid worden geboden, zo
liet het bestuur ons weten.



Waterpolo
Heren Vorden kansloos tegen Zignea
Emmeloord
De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond in Emmeloord een kansloze 6-0
nederlaag geleden tegen Zignea. Het was
niet zozeer dat de thuisclub beter
speelde, de nederlaag was meer te wijten
aan het feit dat Zignea beter met de
kansen wist om te springen. Kansen
kreeg Vorden namelijk ook ten over-
vloede, de afwerking liet echter veel te
wensen over. Na een 0-0 bij de eerste
periode gelukte het Zignea de stand met
de regelmaat van de klok op te voeren
tot 6-0.

Bij de dames leed Vorden l zaterdag-
avond een 3-2 nederlaag WVV uit
Winterswijk. In de eerste periode nam
WVV een 2-0 voorsprong waarna Truus
Brandenbarg verkleinde tot 2-1. In de
tweede periode bleef deze stand onge-
wijzigd. De eindstand 3-2 werd reeds in
de derde periode bereikt. Mariet Door-
nink scoorde de Vordense treffer.

Vorden werd gespeeld is geëindigd in
een voorlopige 10-8 voorsprong van
DVD. De partij aan bord l tussen
Grotenhuis en van Drumpt werd name-
lijk afgebroken. De individuele uitslagen
waren: Grotenhuis-van Drump afg.;
Ruesink-Okken 2-0; Masselink-Was-
sink 0-2; Wassink-Teunis 1-1; Boudri-
Bosch 1-1; Slutter-Prinssen 1-1; Nijen-
huis-Holterman 2-0; Lankhaar-van
Drumpt 1-1; Klein Kranenbarg-Wiltink
0-2; Dimmendaal-Penterman 0-2. Voor
de onderlinge competitie werd gespeeld:
Rossel-Heuvink 0-2; Hulshof-Wansink
1-1; Krajenbrink-H. Graaskamp afg.;
ter Beest-Wesselink 1-1.

Volleybal

Dammen
Damclub Doetinchem wint voorlopig
met 10-8 van Vorden
De competitiewedstrijd tussen DCV en
DVD welke in het dorpscentrum te

de dames van Dash hadden pech.
Het eerste dames-team van Dash speelde
afgelopen zaterdag zijn eerste wedstrijd
in de nieuwe competitie. Het over het
algemeen sterk spelende Avanti (Lo-
chem) was de eerste tegenstandster. In
de eerste twee sets speelden de zenuwen
bij de Dash-dames dusdanig parten dat
zij niet in hun normale spel konden
komen. Ook al omdat opgeslagen mis
gingen kon Avanti met tamelijk groot
gemak de punten pakken voor de eerste
twee sets: 15-10 en 15-10. De derde set
betekende in zekere zin een ommekeer.
De aanvallen liepen beter. Het 'gat' in

de Avanti-verdediging werd ontdekt en
dat werd goed benut. Mede als gevolg
van een aantal goede opslagen van
Annie Reindsen kon Dash deze set met
15-11 in hun voordeel. Duidelijk was dat
de 4e set beslissend zou zijn. Enkele
kleine blessures aan hand en vinger van
twee dames van Dash waren er oorzaak
van dat Dash uit zijn rhytme kwam in
een kritieke fase van de strijd. Vooral
door deze pech kon Avanti deze set in
zijn voordeel afsluiten met 16-14.

De eerste wedstrijd van heren l van
Dash tegen Wilhelmina (Zutphen) - pas
gedegradeerd uit de 3e divisie, maar in
een sterk gewijzigde samenstelling -
verliep uitermate gunstig voor Dash.
Met een volle 3-0 overwinning kunnen
de heren terugzien op een geslaagde
opening van het seizoen. De uitslagen
van de overige gespeelde wedstrijden:
Dash a - Isala: 0-3; Dash 3 - Hansa 4:
0-3; Dash 2 - Wik 1: 2-1; Dash 2 -
Harfsen: 0-3; DVO 3 - Dash 5: 0-3.

Programma: 5 oktober, Twello: Dash a -
Bruvoc; 7 oktober, Bathmen: ABS a -
Dash a; Eerbeek: Bruvoc 3 - Dash 4;
Schalkhaar: SVS f - Dash d; SVS e -
Dash c; Warnsveld: Dash - Epse;
Vorden: Dash l - Alterno; 9 oktober,
Zutphen: DVO l - Dash 2; Bruvoc 3 -
Dash 3; Hansa 5 - Dash 2; Vorden:
Dash 5 - Wilh. 5; Dash 4 - Dash 3; Dash
4- Wilh. 4.

Piedro.

Voor
'n veelbelovend

honkballer.
Hij zit nog maar net als werper in

het juniorenteam. Maar 't duurt niet lang of
hij brengt zijn ploeg in de hoofdklasse.
Want hij groeit hard. Let maar eens op
z'n voetjes, bijvoorbeeld. Hoe die straks

groeien, hangt af van de schoenen
die u nu voor hem koopt
Vooropgesteld dat u hem niet eerder
dan noodzakelijk schoentjes laat
dragen. Omdat zijn voeten zich in volle

vrijheid toch nog altijd beter ontplooien dan in schoenen.
Maar als hij ze dan écht moet dragen, laten 't dan Piedro

jeugdschoenen zijn. Piedro's zijn oerdegelijke, voetkundig
verantwoorde schoenen. Hebben een perfekt geprofileerde

voetbodem. Geven steun op de vitale plaatsen, voor een
optimale voetbalans. En zijn, behalve in de lengtematen
18 t/m 43, óók leverbaar in vijf wijdtematen.

Piedro jeugdschoenen: de eerste, de beste.

Verantwoorde jeugdschoenen.

Wullink
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Hebt U oog voor schoonheid?
Kom dan een kijkje nemen in
onze verkoop-kas. U vindt
hier gezonde planten voor een
gunstige prijs.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743. '

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

— j
Te koop: Schaaplammeren,
ooien en rammen.
H. Kup, Het Elshof 10, Vor-
den. Tel. 2539.

EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor.. ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Wanneer men er netjes bij wil
lopen.
Moet men bij André op de
markt zijn broeken kopen.

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij

Drogisterij
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

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

Gevraagd: gebruikt leren
Welsh ponyzadel, goede kwa-
liteit.
Tel. 2049.

Te koop: kinderwagen.
Bongerd 7, Vorden

Rupsen of ander ongedierte in
uw tuin?
Gemakkelijk spuiten met de
Gloria hogedrukspuit,
inhoude 5 liter. Onze aanbie-
dingsprijsis/52,-
Ook voor milieuvriendelijke
meststoffen en bestrijdings-
middelen kunt u terecht bij:
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

Adverteren

Vrouw in ten Cate
Certiform.

Niks geen gedoe...
Ondergoed is maar al te vaak een
kwestie van niet passen en veel
meten.
Certiform elastische katoen van
ten Cate heeft iets, wat je „inge-
bouwde pasvorm" zou kunnen
noemen: het zit perfect, dat merk je
direct. En het blijft geweldig mooi,
ook in de hete was (tot 95°C) terwijl
het gewoon met het witgoed mee de
machine in kan!
Certiform elastische katoen van
ten Cate: makkelijker kan Iret niet....
mooier eigenlijk ook niet!

Certiform ligtzomaarvoor u klaar bij:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Praktische mode
voor body en been.

een bezoek aan onze
zaak zou wel eens

rdelig
ru

kunnen zijn!

Wij hebben de meest
modieuze kollektie
mannenmode in kostuums,
kolberts, pantalons, truien,
shirts en alles wat uw
garderobe kompleet maakt.

U kunt bij ons altijd vrij-
blijvend kiezen en passen.
En wij bedienen u met onze
persoonlijke aandacht,
daar nemen wij ruimschoots
de tijd voor.

U betaalt bij ons nooit een
cent te veel! Duur doen
kennen wij niet en ons
vakkundig mode-advies
is gratis!

«Orficfc

textiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 voeden

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Ook coor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

NAartens
Zutphenseweg - Vorden

5 oktober Dag van het Brood

VERS VAN DE WARME BAKKER

Ga het proeven bij

ASSELTVAN

Zutphenseweg Vorden - Telefoon 05752-1384

doet verkopen

Donderdag 5 oktober

„OPEN HUIS" in de Voorde

Mevr. TE SLAA,
Pastorieweg 3,

neemt vanaf heden weer

advertenties
aan voor alle dag- en week-
bladen.

In het team van medewerkers van onze volledig gemoderni-
seerde supermarkt is plaats voor een

FLINKE JONGEMAN
die bij gebleken geschiktheid de kans zal krij-
gen naar een verantwoordelijke funktie toe te
groeien.
Enige ervaring strekt tot aanbeveling, maar
wij hechten nog meer waarde aan persoon-
lijkheid en karakter.

Sollicitaties aan:

WANSINK Vivo-supermarkt
Raadhuisstraat 4, Hengelo (G.) - Telefoon 05753-1205

Extra voordelige
aanbiedingen
Spruiten 1 kilo 169

Sinaasappels 10 voor 289

Tydemanappels 3 kilo 198

HutSSpOt 500 gram . . 95

Chrysanten 1 bos 295
HET ADRES VOOR

EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag
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