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Donderdag 7 oktober 1976
38e j aar £a n £ n r. 31
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12
Vorden - Postbus 22
Telefoon 05752 - H04
Giro 1205867 - Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ 22,50 per jaar.
Korrespondenten:
/
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telef. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telef. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

FRAAIE HERFSTWEER SPEELDE DE DEELNEMERS AAN
DE OOST-GELDERLANDRIT IN DE KAART
Het fraaie herfstweer heeft de deelnemers aan de Oost-Gelderlandrit die zaterdag
werd gehouden danig in de kaart gespeeld. Er waren dan ook bijna geen uitvallers.
Meer dan 200 coureurs gingen in de negen verschillende klassen van start. Voor de
junioren stonden drie ronden van elk 42 kilometer op het programma, terwijl de senioren vier keer het parcours dienden te rijden.
De organisatoren itjw. 'De Graafsehaprijder, Vlooiden; Sport en (Vriendschap, Lochem; SHiamjO'Vie, (Hengelo en Hamac, Harfseni, hadden rvioor een interessant parcours
gezorgd. IDe route Hiep hoofdzakelijk door
de gemeenltes [Vorden en Lochem.
Op h«t militair oefenterrein in het Grote
'Veld waren dn de itweede en derde ronde
crossproeven ingelast, nadat de deelnemers
in de eerste ronde die accellerattieproef krejgen vic>oT|giesidhioteld.
Bij het crossen wend er door de heren deelnemers danig- aan getrokken, met name de
tekstpannen maakten er 'n iboeiend schouwspel van. De hoofdrol in deze klasse was
Ihder, izoals later (bleek, weggelegd voor Jan
iBak (uit Heliendoorn met (bakkenist 'Henk
wan Heek.
In de venschMende klassen werd in totaal
door 14 coureurs deelgenomen die ooik bij
de onQanlgs (gehouden Motorzesdaagse de
Ikileuren van 'Nederland helbben verdedigd.
Ndet alleen ikwamen naar de Oosit-GeHderilandrit K>m ite winnen. Zegt Boy Wasisink
iuit Eist hierover: ,,iWat wiil je, we hebben
pas 'zes dagen op een motor gezeten en
dan lis Ibjj Izo'n Oostt-iGeddenlandrit de concentratie een ibeetje caoek. iEk zie hot voor
mij ook imeer als een trainingsrit. Maar
dan wel een leuke rit. iHet is altijd net een
reünie. Bovendien is deze Oost-Gelderla.ndrit uitstekend georganiseerd."
Bij de ibnomfiietsen gingen vier coureurs
van start, die allen de gouden medaille behaalden. Individueel winnaar werd Freek
Wilmerink uit Qkkenjbroek op Gilera.
In de kilasise 00 cc (drie maal goud) was
de eerste plaats voor Wim iRensen uit Holten op Oilera.
In de klasse junioren 51 t.im. 125 cc gingen
45 coureurs van start. 24 rijders kwamen
in aanmerking voor (goud; 7 zilver en l
ibrons. >De klassering was als volgt: 1. J.
Otten, Haittöm, Monaolk; 2. E. W. Bolte,
Laren, Monartk; 3. H. Posteil, Harfsen,
SWM; 4. Vic Pluyimakers, Valkenburg,
KTM; 5. H. G. Boonk, Diepenheim, SWM.
Junioren I126 t.m. il75 cc: veertien deelnemers behaalden goud, twee brons.
Winnaar werd: R. v. d. iStraat, Almen op
Puck; (2. J. Spanjaard, Barsdngerhorn op
KTM; 3. J. H. L. Aa, iRaalte op KTM; 4.
E. J. iKappert, Hellendoorn op SWM; 5. G.
'R. Knol, Wierden op iMJonark.
Junioren lboven (175 cc: in deze klasse gingen niet iminder dan 76 rijders van sitart,
waarvan er 512 in het Ibezit kwamen van
een gouden medaille; 9 .zilver en 5 ibrons.
Winnaar werd: G. J. Knuiman, Wychen op
Mionltesa; 2. IL. iten Hoor, 'Haulerwijk op
Montesa; 3. F. E. OM. Notten, Hengelo op
Yamaha; 4. Jan Ousachoiten, Zetten op
Montesa; 5. J. de Geus, Heerhugowaard op
Montesa.
Senioren 51 t.im. Ii25 cc: elf deelnemers behaailden goud. Winnaar werd W. Lohuis,
HeUendoorn op ISWM; 2. Joop Staman, Nijverdall op Monark; 3. Waatze Veenistar,
VarsaeveOd op SWM.
Senioren 126 t.m. 175 cc: 10 deelnemers
ibehaaOden hier 'goud. Winnaar werd Arne
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Kies, Appelscha op SWM; 2. Jan Harkink,
Lochem op SWM; 3. Jan Flonk, Drachten
op KTM.
Senioren boven 175 cc: hier behaalden de
2(7 deelnemers die de race uitreden allen
goud, terwijl één bronzen medaille werd beihaald. Winnaar werd Henik Poorte, Nijveridail op Montesa; 2. J. Verwayen, Herveld
op Montesa; 3. Max Wassinik, Arnhem op
KTM; 4. Henk Oonk, Lochem op Marco; 5.
Jappie de Jonig, Tijruje op KTM.
Zijsipannen: hier ginjgen elf combinaties
van sitart. Uitgereikt werden 6 gouden en
2 zilveren medailles. Winnaar werd J. Bak
•met H. van Beek, Helilendoorn op Yamaha;
2. J. Bulsink met H. Jansen, Varsseveld
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KNMVJofficial F. Huisman reikte na afloop de prijzen uit en bracht dank aan allen
die aan deze Oost-Gelderlandrit hun medewerking hebben verleend. Deze zaterdag
waren niet minder dan 80 mensen in touw
om alles goed te laten verlopen.

Stima-onderzoek
De Vordense bevolking is vrij gezond. Van
de 2121 personen, die In de periode van 8
tot en met 11 juni ,door 'de Sttma gefotografeerd werden hadden er 2106 geen afwykingen.
Bij vier persionen werd een genezen long-

PAS-65: Voor wie, wat, waar, hoe? Wellicht is het voor alle duidelijkheid nog eens
nuttig drie vragen rond de PAS-65 naar
voren te halen:
Vraag 1: Wie taan de PAS-65 krijgen?
Antwoord: Alle bejaarden inwoners van
Nederland, dat wil zeggen alle 65 + -ers die
in een Nederlands Bevolkingsregister zijn
ingeschreven, en hun huwelijkspartner,
mits deze tenminste 60 jaar is.
Vraag 2: Waar haalt men de PAS-65?
Antwoord: de enige instanltie die de PAS65 kan uitgeven is de Gemeente, afdeling
Bevolking, waar men is ingeschreven in 't
register van de Burgerlijke Sitand. Voor
het verkrijgen van de PAS-O'S is een goedgelijkende pasfoto nodig.
Men moet persoonlijk naar het Gemeentehuis gaan, want de handtekening moet geplaatst -worden. De PAS-65 hoeft niet meer
vernieuwd te worden, maar blijft altijd geldig. De uitreikingskosten zijn normaal
ƒ 6,50.
Vraag 3: Welke faciliteiten en mogeüjkheden biedt de PAS-65? Wat kun je ermee
doen?
Antwoord: De volgende voordelen gelden
in het hele land:

Alleen donderdag,
vrijdag en zaterdag

29,95 en 25,90
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag (10 oktober: 10.00 uur ds. Veenendaal
RUURLO

Vrijdags gezellige k o» pa vond

••••m
Eric Bulten en
Gerhard Weevers
naar finale LEGO
bouwwedstrijd

De afdeling Vorden van Jong Gelre organiseerde dat weekend voor haar leden een
dropping, waarvoor een goede belangstelling bestond.
De deelnemers werden gedropt in het
buurtschap OoSterwiJlk bij Zelhem waarbij
als einddoel was gepland het clubhuis van
de touwttrekverenigiing.
Hier reikte voorzitter D. Regelink na afloop de prijzen uit. De eerste prijis werd
gewonnen door de giroep Wilona Leunk;
2/3. groep Wilma Kerseboom en groep
Henk Tjoonk. Na afOoop deed het gezelschap zich tegoed aan een bord snert.

Koerselman

cassettes

BURGERLIJKE
STAND

Z I L . V K Ü W I T K O E L STAAL

Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n

Gehuwd: H. W. Wissink en H. J. Bargeman; B. Th. M. Heflmink en H. M. G. Gerritsen; J. H. G. Bnuggeman en K. M. Ogle.
Overleden: G. Dijkman-van Barneveld,
oud 65 jaar; G. Pardijs-Voskamp, oud 88
jaar; H. Sohotsman-van Essen, oud 88 jaar.

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 10-17 uur

^^

Deze week komt het volgende onderwerp
aan de orde, te weten:
PAS-65

GERUWD
norm. 35,— en 29,95

opping
Jong Gelre
tuberculose gesignaleerd en bij 11 personen werden afwijkinigen geconstateerd. Er
werden 35 personen voor een nader onderzoek opgeroepen op het consultatiebureau
te Zutphen. Ze gaven allen aan die oproep
gehoor. Door 1239 personen (31,2 procent
van heit totaal aantal opgeroepenen) werd
met aan hot onderzoek deelgenomen zonder
opgaaf van redenen.

Openbaar vervoer per tram, bus of metro,
ongeveer 50% korting, dus „halfgeld" op
enkele reis- en rétourbliljetten. Voor heit
stadsvervoer zijn alleen meenrittenkaarten
verkrijiglbaar met PAS-GS-reduktie; in de
grotere steden kan men deze meerrittenkaarten uitsluitend kopen op de voorverkoopadresisen. Voor dit stadsvervoer kan
rrien ook gebruik maken van de nationale
vierriittenkaart PAS-65, die momenteel
ƒ 1,30 kost, op de stations van de Ned.
Spoorweg-en verkrijgbaar is, en geldig is
op alle afcadlrjnen in geheel Nederland.
Vooral als men slechts een enkele keer in
een bepaalde stad reist, zal deze Nationale
4-ri.ttenkaart PAS-65 veel praktischer zijn.
(•Let bij stadsvervoer op: 1. Men krijgt
geen PAS-65-reduktie op enkele reis- en
retourbiljtten die u bij de chauffeur/conducteur koop; 2. tijdens de „spitsuren" in
Den Haag, Nijmegen Rotterdam en Utrecht
geldt de PAiS-66-reduktie niet).
Stichting Openbaar Kunstbezit (Ruysdaelstraat 96 te Amsterdam-HOOS) geeft redukitie aan PAS-65-houders. De meeste
openbare bibliotheken helbben een speciale
lidmaatschapstprrjis. Alle Rijksmusea en
veel particuliere musea geven korting op de
toegangsprijs.
By bioscoopbezoek op bepaalde dagen/tqden krijgen 65 + -ers toegang tegen gereduceerde prijs.
Veel leraren in stijildanisen en volksdansen
kennen een speciaal bejaardentarief. De
Ned. Bond van Qorrespondentieschakers
heeft een gereduceerde lidmaatschapsprijs

voor PAS-65-houders. Bij aktieve en passieve sport worden kortingen gegeven op
de normale prijzen.
De vonminigiscentra en volkshogescholen
geven voor bepaalde aktiviteiten/cursussen korting aan de PAS-65. Wanneer u
geld moet wisselen, doen de Grenswisselkantoren dit voor PAS-66-lhouders zonler
omwisseling-skosten te berekenen.
Door veel instellingen is de PAS-65 erkend als legitómatieibewijö, bijv. door de
PTT en de banken in Nederland (uitgezonderd wanneer een door die instelling uitgegeven documenitatielbewijs vereist is, bijv.
giropas of bank-ibetaalpas).
Naast deze landelijke faciliteiten zijn er
nog veel meer regionale en plaatselijke,
die door de Gemeenten en heit Particulier
Initiatief gelboden worden aan de PAS-65houders, zoals bijv. bij toneel, muziek, sport,
hobby, vakanitiehuisjes, hengelsport, taxivervoer, discotheek en artotheek, dierentuin, rondvaarten, schaken, bridgen enz.
Deze mogelijkheden verschillen van plaats
tot plaats. Voor uw woonplaats kunt u informeren op het Gemeentehuis, afdeling
Voorlichting of Welzijnszorg/Maatschappelijke Dienstverlening. Elders is het raadzaam de PAS-65 dikwijls te tonen en te
vragen of er speciale faciliteiten gegeven
worden.
LET OP: Om moeilijkheden te voorkomen
dient u altijd eerst uw PAS-65 te tonen,
en dan pas uw deelname/toegangskaart te
bestellen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

RUITHEMDEN

In de voorronde van de LEGO bouwwedstrijd om de Nederlandse kampioenschappen, welke in Vorden georganiseerd werd
door de Fa. Koerselman behaalde Gerharu
Weevers de eerste prijs in de categorie A
(3 tolt en met 7 jaar) met het bouwwerk
„Drukkerij".
In de categorie B (8 tot en met 12 jaar)
was de eerste prijs voor Eric Bulten met
zijn „Betoncentrale". Bedde winnaars zullen Vonden vertegenwoordigen bjj de finales, welke 21 oktober a.s. in Amsterdam
in het R1AI Congrescentrum worden gehouden.
De overige prijswinnaars zijn: 2e prijs cat.
A Freddy Dijkman met , .Zweefmolen";
cat. B Bob Nijhuds met „Piratenschip"; 3e
Fj^^ cat. A Annet Slootjes met „BungalJ|^met tuinhuis"; cat. B Nico Hovingh
met „Oude auto".
A .s. zaterdag 9 oktober zal de prijsuitreiking plaatsvinden in zaal Smit. (Zie advertentie in dit blad).

GEMEENTENIFI 1 WS

op BMW; 3. B. H. Braakhekke met H.
KI. Brfnke Vorden op Kawasaki.
Teamwinnaars Junüoren: 1. werd het team
van MC Arnhem bestaande uit de rijders
J. H. L. Aa, Hans de Winter en Jan (Dusschoten; 2. team MC De Holterberg, bestaande uit D. 'Muller, H. Muller en H.
Bieleman. 3. team De Graafschaprrjders,
Vorden bestaande uit A. Boesveld, J. Willemsen en A. Kuiper.
Teamwinnaars senioren: 1. -team MSK Appelscha bestaande uit Aibert Graafstra,
Arne Kies en Jappie de Jong; 2. team MC
De Höltertoerg bestaande uit J. Staman,
G. Kuiper en A. Willems; 3. team Arnhem
bestaande uit Max Wassink, 'Boy Wassink
en Hans Stuyvenlberg.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Goede opkomst
CBTB fe Vorden
In zaal Bakker te Vorden kwamen dit
weekend de afdelingen Zelhem, Hengelo,
Vorden,, Warnsveld, Hummelo, Steenderen
en Eefde-Gorssel van de CBTB bijeen voor
het honden van hun jaarlijkse bijeenkomst,
welke onder leiding stond van de heer M.
van Zeyst uit Warnsveld.
Sprekers waren de heren D. J. Hilferink,
Zelhem (voorztitter Gelderse CBTB) en dr.
Broekhuis, Arnhem (secretaris van de af d.
Gelderland). De lezingen die beide heren
hielden stonden in hot teken van de grote
droogte van de afgelopen zomer, daaraan
gekoppeld de zorgelijke toestand van de
landlbouw en veehouderij.
De heer Hilferink besprak in dit verband
de werkzaamheden van de landbouworganisaties. Een eerste taak was o.a. te zorgen voor extra groenvoederwinninig in de
polders.
Dr. Broekhuis gaf een overzicht van de
verdeling van het extra gewonnen ruwvoeder. Van hét raaigras kan de volgende
week de eerste toewijzing tegemoet worden gezien.
Op de mislukte percelen verleend de regering ƒ300,— per ha tegemoetkoming. De
prijs van de bietenikoppen uit de polder
varieert van ƒ 500,— tolt ƒ 700,— per ha.
Na de pauze gaf de heer Wind, voorlichter
van de CBTB een uiteenzetting van de normen die gehanteerd worden bij het toekennen van de droogteschade. De voorlichters
zullen behulpzaam zijn bij het invullen van
de schadeformulieren.

KAPEL DE WTLDENBOROH
Zondag 10 oktober: 10JOO uur ds. J. H. Jansen (Vorden)
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 10 oktober: 10.00 uur ds. J. B. Kiuh1/emeier, Bed. H.A.; geen kindernevendienst;
kinderoppasddenslt; 19.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, Bed. H.A. en Dankzegging1
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche) ; woensdagavond 19.30 uur
RIK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrijdag oin
8 uur; dinsdagavond om 19.30 uur
ZONDAGSiDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa, tel. 05752^1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEEKENO-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 7jQO uur H. Warringa en C. Warriniga-Hendriiks, tel. 1277, Horsterkamp 3,
Vorden
De daarop volgende week:
'a Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegcihélaer, teOL 1M6
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijikg«boiuiw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13^13.30 uur in het wijkgeb.
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-OEK-JE
Hele maand oktober: mevrouw Gille, tel.
2191, graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bi)
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1280
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENISDIiENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bij geen gehoor 05750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konslstoriekamer van de Geref. Keric Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsdstoriekainer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-49 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag beredkibaar 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 Krulsgebouw
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsfbergen 10, Warnsveld, tel. 057501)5603. Openingstijden: ma., di., 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 Jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00^17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00^17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleesSialfuurtje
14.00-14,30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-d7.30 u.
18.30-J21.00 u.
14.00-1730 U.

Aanbieding

Kijk en
vergelijk...
Wat een
lage prijzen

Heerlijk gekruide
500 gram

VARKENS- coo
ROLLADE OIO
Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Malse

MALSE

Riblappen

Andijvie

500 gram

per kilo

Vernieuwde close-up

TANDPASTA

BH

rood-groen, tube v. 225 voor

Griekse

Hacheevlees

Witte druiven

heerlijk voor bami /nasi
300 gram

per kilo
LEEUWEZEGEL HALVARINE
kuipje van 67 voor 59

Runder-

BB

bij 4 kuipjes

Hollandse Golden

stooflappen

Delicious

500 gram

\V2 kilo
A en O

CHOC. DRANK
literfles van 116 voor

VAN DE WARME BAKKER

Dik speculaas
plm. 250 gram
van 225 voor

Slagroomstam
ROLLADE

van 189 voor

van 385 NU

uit eigen grill
100 gram

HvULD

PAARDE-

per plak

Flacon

ROOKVLEES

3 pack WK Lekkerbekjes

Dubro Cïtron

100 gram
BOEREN.

METWORST

SPECULAAS
KOEK
van 158 voor

100 gram

HAUST TOAST

DE GRAND LUX

ovaal of vierkant
dubbelpak van 154 voor

PATE

A en O

Lim.siroop

APPELMOES

sinas/framb. v. 139 voor

literblik

BI
HOY

literblik

liter van319 voor

Toiletpapier
4 rol van 312 voor

Zeeuws Meisje

Rookworst
225 gram van 129 voor

MARGARINE
250 gram van 64 voor

BHHB
pak 500 gram

Zuurkool
SANTUSA

Wasverzachter

Pase Tussue

A en O

EXTRA FIJN

Robijn

1

100 gram

DOPERWTEN

1000 gram van 319 voor

van 69 voor

HONING
pot van 325 voor

A&Q,meer
dan
maar
' uialleen
alleenn
voordehé
A. M.

^^9 «m»^«

UIT ONZE DIEPVRIES

Patates frites
kilo

Kippesoeppakket
500 gram

ALBERS - VORDEN
Geldig van 30 september t.m. 7 oktober

Mot blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje
THOMAS
Wdjm Koers
'Wïlma KoersKamperman

likeuren 850

Vorden, 5 oktober 1976
H. van Bramerenstraat 17
Bfl deze willen wij allen, die
op welke wflze dan ook,
28 seprtemiber voor ons een
onveiigielteagike dag hebben
gemiaaMi, ook namens de
kinderen, hartelgk bedanken.

REKLAME: vrijdag en zaterdag

GERIRIT VOS

HEINTJE GOSSELINK

gaan trouwen op vrijdag 8 oktober om
13.15 uur in het gemeentehuis van Vorden.
Kerkelijke inzegening om 13.45 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door
ds. J. Veenendaal.
oktober 1976
Hengelo Gld., Groenendaaiseweg l
Vorden, Brinlkerhof Ül
Receptie van 15.00-16.00 uur in zaal Smit
te Vorden.

Slagroomsnit
Banketstaven
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Voorlopig adres: Brdrikerhof l, Vorden.

iH. v. d. Meij
H. C. v. d. MejjRuegebrink
Vonden, oktober 1976
Brinikerlilof 34
Te koop: 2 ronde huishoud
gaskacihels; l grote en 2
kleine ronde Pelgrim oliekachels; l oliebrander voor
cjv. Bakker Oplaat, Dorpsstraat 11, tel. 1373.
Te kOQp: bijzetikachel met
pjjip. De Steege 11, tel. 2329

GANZEBOOM

Aangeboden: VAUXHALL
VHV'A Bstate, bj. 1972,
km 78.000.
GARAGE KURZ,
Industrieweg 6 - Vorden
Heaefoon 05752-1649

Bessenjenever
liter van 10,95 voor

gaan trouwen op woensdag 13 oktober a.s.
om 13.30 uur in het gemeentehuis van
Heng-elo (G.).
Hengelo (G.), oktober 1976
Sarónkdflk 25
Raadhuisstraat 19

PROFIJT
AANBIEDING
KOEKEPAN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tbt
16.30 uur in zaal „OonoordiLa" te
HengieQio (G.).

van lichltmetaal met deksel. Krasvaste
befilonilaag. Giemiakkelijik schoon te maken.
Maat 24 cenitdmeter
14,95

Wg gaan wonen:
Maanstraat 7, Hengelo (G.).

BAKBLIK
van awiaar aluminium, naadloos, teflon
btinnenlaag voorkomt vastbakken.
Maat 30 centimeter
8,95

Goede bijverdienste
Ochtendblad
TROUW

BOLS

Beerenburger

zoekt met spoed een

BEZORGER
Opgave: de heer Velhorst,
Het Wdemelinik 35, Vorden,
tel. 05752-(1688 of de heer
Tiohelman, tel. 08360-25939

VIEUX
liter van 14,95 voor

(H. TJOONK
W. J. TJOONK-VRIEZEN

in Vorden

stenen kruik van 13,95 voor

BOLS

Dinsdag 12 oktober hopen wij ons 25_janig huwelijk te herdenken.
Op zaterdag 16 oktober is er gelegenheid om ons
te feliciteren in Hotel Bakker van 16.00-17.30 uur.

1420

Aangeboden: SIMCA 1100
Special, bj. 1972, km 85.500,
Bovag garantie.
GARAGE KURZ,
Indusrtrieweg1 6 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Te koop: r.v. aanrecht met
onder- en bovenikastjes.
Tel. 1998, Vorden, na 17.00

HENKES

Jonge jenever
van 14,90 voor

MAANDAG 11 OKTOBER

Fijne verse worst
500 gram

Biefburgers
3 stuks

Blanke zuurkool
500 gram

Klei-aardappelen

Gelegenheid tot inscharen
bij A.B. ram Rokus (Tex.).
F. Helminik, Onsteinseveg 19, Vonden, telefoon
5752-6701.
l
La ngeboden: FORD
TAUNUS 1600 L, bj. 1972,
tam 78.000, Bovag garantie.
GARAGE KURZ,
Industrieweg 6 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Aangeboden: DATSUN
Oherry, bj. 1974, kim 60.000,
Bovag garantie.
GARAGE KURZ,
[ndustrieweg 6 - Vorden
relefloon 057152-1649

Tuinchrysanten
in diverse kleuren
uit eigen tuin
Verder
ruime sortering in

bloembollen

5 kilo

en kinderen

De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Van ons is heengegaan onlze lieve trouwe vader,
grootwader en overgrootvader

Groningen: Anneice en Joop
Voorburg: Gerda en Philip
Gorsc^^ Jans en Martin
Eibergen: Dien
Klein- en achterkleinkinderen
Vorden, 29 september 1976
Smidissltraat 13

Hamburgers of Geld. schijven 4 halen 3 betalen
Gekookte bietjes
500 gram

Cox Orange
!'/> kilo

l
WOENSDAG 13 OKTOBER

Vleesgehakt
500 gram

Speklappen
500 gram

Stoofprei
per kilo

Bananen
goudgele

Aangeboden: CITROEN
2OV4, bj 1973, km 50.000,
Bovag garantie.
GARAGE KURZ,
Indusbrieweg 6 - Vorden
Telefoon Q5752-1649
Te koop: parelhoenders en
krielkippen. Tevens inmaak andfiivie. H. Bosman,
Enzerinckweg 8, Vorden.
Aangeboden: DAF 66 Super Lux, bj. 1973, km
45.000, Bovag garantie.
GARAGE KURZ,
Industrieweg 6 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Gevraagd bg drie volwassenen hiuflip ivoor l diag per
week. tjindeseweg 15, Vorden, tel. 05752-6782.

GEMS WINKEL
administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

• verzekeringen
• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken
• bedrijtsadviezen

Slijterij - Yinotheek
Op l oktober 1976 overleed mgn lieve trouwe
levenskameraad, onze lieve vader en grootvader

SMIT

GERARD HERMAN SCHOLTEN

Tel. 05752-1391

op de leeftgd van 82 jaar.
Bennebroek: P. A. Scholten-Tiel
Reeuwtjk:

G. H. Scholten
M. Scholten-Heeren
Hans
Marjoledne
Jeroen

ZfU'tphenseweg 64, Vorden,
telefoon 1508

Gevraagd voor de huishouding: weduwe van 60 tot
65 jaar of een jonge vrouw
25 tot 40 jaar, kind geen
bezwaar, of jomger, voor
dag en nacht bij gepensioneerde NS-man (weduwnaar). H. Broyl, Rietgertweg 5, Warken.

8,95

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Fa. Kettelerij

Aangeboden: CITROEN
OS 1220, bj. 1973, km
61.000, Bovag garantie.
GARAGE KURZ,
Industrieweg 6 - Vorden
Telefoon 057Q2-1649

S PAPPERSE
J. H. Busschers

op de leeftijd van bflma 81 jaar.

ivoor kamer en tuin

DINSDAG 12 OKTOBER

van slaigrvast kunststof met schenktuit. De
grote auigmap voet houdt hem op z'n plaats

VORDEN (05752-2124)

Vorden, oktober 1976
,,'t Garmel"
Schimmeldt((k 2

JOHA
weduwnaa:

BESLAGKOM

De begrafenis heeft heden in alle stilte plaats
gehad te Westenveld.
Bennebroek, 5 oktober 1976
Rijksstraatweg 88

Black and White
WHISKY

-10
IO,

JONGE FLORYN
minimum prijs

-10
Iwj

ADVOCAAT
per fles

A
4j

MOSELBLUMCHEN
4 voor
Goede bijverdienste
Ochtendblad TROUW
zoekt met spoed een

BEZORGER
in Vorden
Opgave: de heer Velhorst, Het Wiemelink 35,
Vorden, tel. 05752-1688 o£ de heer Tiohelman, tel.
08360-25939.

DIT MAG U
NIET MISSEN
In de week van 11 tot en met 16 oktober houdt de Niersitichting Nederland
weer haar jaarlgikse inzameling. Ook u
kunt daarbij helpen. Er is geld nodig
voor:

meer niertransplantaties
meer behandelingscentra
voor kinderen en volwassenen

Gevraagd:

meer medisch speurwerk

een

om nienziekten te voorkomen

monsternemer

meer geld om patiënten

voor buurtschap Hackfort
Rundvee Fokvereniging

„De Centrale"
p/a Coop. Zuivelfabriek Vorden

bij te staan.
Ook zal in deze week by u een kollektant aanbellen met de lijst want:

Uw geld of hun leven
NIERSTICHTING NEDERLAND

De nieuwe kindermode

1DEETJCI VOQÜ

uit binnen- en buitenland

NANCY

nu volop bij

City laars in GARANT-promotion-style.
Heeft 't helemaal. Warme herfstbruine
kleur, maar ook in 't klassieke zwart.
Geraffineerde coupe en „in" zijdezacht
first class nappa.

99,95
RUURLO
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

JOPPERS
PARKA'S
COATJES
JACKETS
CHANEL

mode om in mee te doen.
Het kleedt u jong,
maakt uw dress
compleet. Naar de prijs
van deze nappa laars kijkt u graag.

99,95

84,95

Laarzen

WULLWK

De grootste sortering in

kinderkleding

OCCASIONS

Stationsstraat 18
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT

Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4

RUURLO
Telefoon 05735-1426

600
860
127
127
127
127 3-deurs
128
1(28

1970
1971
1971
1972
1973
1974
1972-1973
1974-1975

Gratis koffie

Vrijdagsavonds gezellig winkelen

-

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

VORDEN

HELENA - DOESBURG

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

TEGER

JURKJES
v.a. 27,50
OVERDRESSES v.a. 25,95
ROKJES Tinneroy - Ruiten
Blouses - Broekrokken

T-shirts - Pulli's - Truien - Pantalons Vestjes - Bolero's

ALICIA

New-look in laarzen:
met leder opbouw
hakje en zool
met slanke schacht
met soepel nappa
materiaal Gekozen
om lekker te dragen.

40,00
50,00
59,50
38,00

ETLAT 124
1972
VW 1200 mjood
1968
GETRQEN 2OV4
1973
NSU PIRIN1Z 4
1970
OPEL, ASOQNA 16
1973
FIAT 127 met schade ... 1974
FÏIAT 128 met schade ... 1972
SIMCA RAJJLY I .
1974

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

ötofvrfl vegen - met bewijs voor politie en brandverzekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Autobedrijf
Bennie Went ing biedt te koop:
PEUGEOT 304
PEUGEOT 404 Diesel
PEUGEOT 504 Diesel
OPEL KADETT
SIMCA 1000 GUL
OPEL KADETT Coupe
FORD 15M
CITROEN 2CV4

1973
1970
1972
1969
1970
1968
1971
1971

VW 1300

1970

FIAT 600

1971

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 198?

Hengelo <gid>

Vraag uitgebreide dokiimentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

tel. 05753-1461

EEN PRACHT KOLLEKTIE

Zondag 10 oktober

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Evening
Stars

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt I
Of als u sterven moet I
Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12
2e Bent u gered van het komende oordeel?

RUURLO
in Tweed, Flanel, Kamgaren, Loden, Camel,
Corduroy en Suede
van maten 36-52, van
120,00 - 375,00
Vlotte modieuze modellen
BONTJASJES - Eurocurl en Curlyfix

van

Dansen

OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

WINTERMANTELS
bij
MODECENTRUM TEUNISSEN

nu overal
airconditioning

Rom. 8:1, 38
3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?

210,00 - 450,00

Joh. 3:36
Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.

3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een
persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.
RUURLO
Vrijdags gezellige koopavond

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••v

rechtstreeks bij Dl JKHOFS GROOTHANDEL B.V
Bij ons de laagste prijs, de grootste keus met een perfecte servicedienst. Alles onder volledige garantie!

DEZE WEEK BREKEN WIJ LOS MET EXTRA KNALPRIJZEN
SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT ONZE ENORME KOLLEKTIE, NETTO-PRIJZEN INCL. BTW
Besteedt uw geld gewis
Koop bij Dijkhof een dlepvrieskist,
Wat door Dijkhof wordt bevroren,
Gaat nimmer nooit verloren!
Dag en nacht service
op diepvriezers!

Diepvriezers:
toorazaalmodellen
AEG 220 liter
Esta 200 liter
Bosch 210 liter
Friac 200 later
Lande 220 liter
Bosch 260 liter
Esta 300 liter
Martjnen 305 liter
Bosch 320 liter
Bauiknechit 350 liter
Lande 420 Iditer
BauknecM 460 liter
Lande 500 liter
Esta 600 liter
Gnam 900 liter

498,—
128,—
488,—
448,—
498,—
598,—
528,—
528,—
678,—
678,—
798,—
798,—
848,—
798,—
1448,—

Ruim gesorteerd in alle maten
DIEPVRIESKASTEN
1120 liter vanaf
298,—
Koelkasten tafelmodel
145 liter vanaf

248,—

Koelkasten dubbeldeuns 240 liter
incl. 60 liter vriesvak v.a. 498,—
Koelkasten half koel half vries
350 liter vanaf
848,—

Wasautomaten:
Bij ons de laagste prtfs, dan ook nog
een inruilprijs voor uw oude machine
AEG bovenlader
698,—
AEG Prinses SL
1048,—
Bauknecht 4704 S
548,—
Bauknecht W.A. 600
648,—
Baukneüht W.A. 616
898,—
Beatrdx 6 kg
698,—
Bosch V. 455
848,—
Indesdit Europa
348,—
MD3LE WASAUTOMATEN
bij ons de scherpste prijs

Btna - Sauter _ Atag - Pelgrim
te toveren in verschillende kleuren
en op butaan- en aardgas

Stoornlbouten vanaf
Strflfcbouten vanaf
Tosty fltoers vanaf
Broodroositeins vanaf
Haarföhns vanaf
Haankrullsets vanaf
Haarkroiltangen vanaf

39,95
19,95
39,95
39,95
29,95
39,95
9,95

Stofzuigers sleemodel
Centrifuges vanaf
GrSfllTs vanaf
Aitauigkappen vanaf
Radiatoren op oliebasis met
thenmostaat 2000 Watt vanaf
TafelgrfUrs vanaf
Elektr. kookplaat 2-pdlts v.a.

Kleuren TV-s:

Droogtrommels:
Bendftx - Zanlker - Bauknecfht
Engflish EQfictrtix vanaf
298,—

NILFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER
UIT DENEMARKEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS
REMINGTON
SCHEERAPPARATEN
hy ons altijd 25% korting

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - lage prfls - Vlotte levering

• 24 uur service op wasautomaten etc.

U betaald by ons de laagste pry»
daarby ook nog een inruilprys voor
uw oude TV
Sohauib-Dorenz 1644 67 cm ... 1848,—
Schaub-Jjoreniz 51 om
1448,—
Graetz 51 om
1898,—
Philips 67 cm
1828,—
Nordtmende 67 cm
1748,—
Teleflunken 51 om
1898,—
Draagbare TV's

• Vakkundige reparaties en aansluitingen
• Eigen onjderdèlenmagaztJTi
• Wjj staan 365 dagen per jaar voor u klaar
• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondüdtaes

268,—
•*•***•*•*•'

SPECIALE AANBIEDING

Schauib-Lx>reniz stereo Hi^Fi nadto
incü. boxen 2 x 30 Watt
898,—

98,—
98,—
79,—

648,—

• Deug en nacht service op diepvriezers

Zwart-iwfit TV's 61 cm v.a. 398,—

98,—
98,—
79,—
184,—

Bosch - BaukneGhit vanaf ...

• BLg-en servicedienst

Teflefunken stereo radfio 2x15 Watt
incl. boxen
398,—

Klein
Huishoudelijk:

B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

Vaatwassers:

dijkhofr

Bchauib-IxyrenK sttereo radio cassetterecorder 2 x 16 Watt
incl. 'boxen
748,—
Draagbaar radio cassetterecorder
op Mch'tnöt en batiterfl
128,—
Draagbaar iradio op üclhtnet
en battiertj nu

39,95

IET 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) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

Donderdag 7 oktober 1976
38e jaargang nr. 31

TWEEDE BLAD CONTACT -VORDEN

Het aangespannen paard door Vorden

kerk in het dorp Vonden en de Antoniuskenk op de Kranenlbung. Voordien was hij
jarenlang missionaris in Japan. Ook de
Kranenlbungse bejaarden zullen hem node
missen, omdat hij praktisch op elke middag aaswezig was en zijn medewenking gaf.

WfHlEUW
Voetbal

Het was een bijzonder leuk gezicht toen
zaterdag-middag- op het Marktplein te Vorden negen koestjes en wagentjes van start
gingen voor het maken van een rit door de
omgeving van Vorden. Intotaal hadden zo'n
70 personen een plaatsje gevonden toen de
paarden in vlotte draf richting kasteel Den
Branie.l gingen.

ging voor vrienden van het Paard", die uit
Texel dit weekend met 50 personen te gast
waren bij De Graaf schap.
Behalve kasteel Den Bramel werd verder
een bezoek gebracht aan kasteel Hackfort,
Onstein en Kiefakamp. Mede door het
fraaie weer wend volop van de tocht genoten.

Doel van deze rit was in feite om de Vor_
dense bevolking te laten kennis maken
mét „Het aangespannen paard" een onderafdeling van de landelijke rijvereniging
De Graafschap.
Deze zaterdag trad de Vondense vereniging
bovendien op als gastheer van de „Vereni-

Zaterdagavond vond er in zaal Bakker een
feestelijke bijeenkomst plaats. O.a. hadden
de Texëlaars een dia-iserie meegebracht
over hun eiland. Voorts bezichtigde men de
verzameling koetsen, wagens en tuigen van
de heer Bakker, terwijl de avond werd besloten met het maken van een dansje.

Nier Stichting
Nederland
Ruim duizend Nederlanders lijden aan een
chronische nlerziekte. De nieren, die het
bloed moeten zuiveren, functioneren niet
meer. Om in leven te büjven is er voor deze patiënten maar één oplossing: bloedzuivering door middel van de zogenaamde
kunst nier (dialyse).
De patiënt moet hiervoor tweemaal per
week gedurende 6-10 uur worden „aangesloten" op de kunstnlier. Dit geschiedt momenteel in 39 centra in ons land: de dialyse-centna raken echter overbezet.
Thiuisdlüayse, een vergelijkbare behandeling maar dan thuis door de patiënt zelf
uitgevoerd met behulp van één der gezinsleden, biedt gedeeltelijk een oplossing voor
dit tekort aan dialyse-plaatsen in de centra.
Het aantail transplantaties, waarlbrj de patiënt een gezonde donornier ontvangt, blijft
sterk achter bij de behoefte. Vorig jaar
werden 157 transplantaties uitgevoerd,
maar het aantal nieuwe chronische nierpatiënten neemt jaarlijks toe met 300-400!
Door transplantaties komen dialyse-plaatsen vrij, waardoor nieuwe patiënten geholpen kunnen wonden.
De sociaal -maatschappelijke begeleiding
van de nierpatiënit vraagt meer aandacht.

Voor dit alles
is veel geld nodig!
De Nier Stichting Nederland, opgericht in
1967, ontvangt geen subsidie van het Rijk.
Zij is afhankelijk van uw steun! Vanaf
1969 tdt en met 1975 heeft de Nier Stichting- Nederland ruim 14 miljoen gulden aan
subsidies verleend.
Maar er is meer geld nodig voor:
• uitbreiding van het aantal dialyseplaatsen
• wetenschappelijk onderzoek
• uitbreiding van de transplantatiemogelijikheden
• meer voorlichting
• individuele hulp

voor volkstuintjes. Dat is eigenujk niet zo
verwonderlijk: naast het feit, dat aanleg
eu onderhoud een boeiende en rekreatieve
hobby kunnen zyn, spelen ongetwijfeld ook
de sterk gestegen groenteprijzen een belangrijke rol.
Uit diverse aanwijzingen blijkt ons, dn t _
in Vonden bij verschillende mensen belj
stelling bestaat voor volkstuintjes. Echter:
het blijft vaak bij praten, terwijl het bundelen van krachten de enige manier is om
wat van de grond te krijgen.
Vandaar dat ondergetekenden bij deze een
beroep doen op een ieder om hun belai^^
atelilng op onderstaande adressen belo^P'
ite maken. Deze zijn: de heer Lakerveld,
De Bongerl 28, tel. 2170 en de heer v. d.
Laan, Het Kenspel 22. Mocht deze oproep
een succes worden, dan zult u ongetwijfeld
binnenkort meer van ons horen.

Weight Watchers
voor slankblijvers
Weight Watchers Nederland zal met ingang van l oktober 1976 het wekelykse
cursusgeld met de helft verlagen voor cursisten ouder dan 65 en jonger dan 18 jaar.
Het cursusgeld voor deze leeftydsgroepen
wordt ƒ 10,— per twee achtereenvolgende
weken, in plaats van ƒ 10,— per week.
Qp deze wijze hoopt Weight Watchers tegemoet te komen aan de ontvangen wensen
van deze leeftijdsgroepen, waarbij een te
hoog lichaamsgewicht door verkeerde eeten voedingsgewoonten geen uitzondering
vormt.
Weight Watchers Nederland is één van de
dochterorganisaties van Weight Watchers
International!, opgericht in Amerika in '63,
die nu gezamenlijk wekelijks 13.00 cursussen over de gehele wereld geven om door
betere
voedingsgewoonten
overgewicht
blijvend te kunnen verliezen. Het programma staalt in elk land onder toezicht van
medische en voedingsspeeiailisten. In Nederland wiondien momenteel meer dan 500
cursussen met veel succes gegeven.
Voor verdere inlichtingen zie advertentie
in dit blad.

Uw geld is hun leven!
In de week van de Mer Stichting, van 11
tot en met 16 oktober a.s. wordt de 7e
landelijke inzameMngsiaJktie gehouden. In
de meeste plaatsen van het land zullen vrijwilligers een beroep op u doen.
Mocht u hen niet ontmoeten, stort dan uw
bijdrage op giro 388.000 ten name van de
Nier Stichting Nederland onder vermelding van: Kollekte 1976.

Volkstuintjes
Zoals u ongetwijfeld zal ^ijn opgevallen, is
er de laatste tijd overal in den lande een
Blende belangstelling te konstateren

Pater Dassen ofm
benoemd te Buren
Met ingang van l oktober j.l. is pater
Dassen ofm benoemd tot pastor en desrvitor aan de rJk. parochie te Buren-Geldenmalsen in de Betuwe.
Pater Dassen was gehuisvest in het Minderbnoedersklooster op de Kranenburg, van
waaruit hij de laatste jaren assistentie in
de zielzorg uitoefende. Hij was onder meer
waarnemend pastoor te Lochem (tijdens
de ziekte van pastoor Casteleins ofm) en
assisteerde ook aan de Christus Koning-

VORDEN WINT IN APELDOORN
MET 2—3 VAN COLUMBIA
Voor de rust en dan met name in de eerste
vijf en twintig minuten speelde Vorden in
Apeldoorn in de uitwedstrijd tegen Columbia een zeer sterke wedsbrijld. Op het middenveld wend door Bert VTlogman, Andiré te
Veldhuis en Gerard ter Beest naar hantelust gecombineerd zodat de thuisclub gedwongen werd een verdedigende houding
aan te nemen.
In de vijfde minuut kreeg Reinier Teerink
na goed voorbereidend werk van André te
Veldhuis een prachtige scoringskans. Van
dichtbij schoot hij echter huizenhoog over.
Vorden bleef doorgaan en in de tiende minuut brak Hans Oosterink door maar werd
juist buiten het strafschopgebied ten val
gebracht. Doelman Bossenbroek dacht bij
de terecht toegekende vrije schop slim te
zrjin, door de rechterbovenhoek onbeschermd
te laten. Geert Heerslink priemde de bal
echter precies in dat gat O—1. Een schitterende goal.
In de slotfase van de eerste helft verslapten de Vondenaren enigszins zodat Oolumbia tot gevaarlijke tegengtoten kon komen.
Gescoord wend er echlter niet.
In de tweede helft aanvankelijk een voorzüöhtig spelend Vorden dat Oolumibia teveel liet komen. Na een kwartier spelen
levende dat de gelijkmaker op: l—1. Een
doelpunt gescoord door Van 't Noordende.
Bij Columibia wenden de mouwen toen nog
eens exitra opgestroopt, teneinde Vorden
op acihltensltand te zetten.
Het pa'kte evenwel antiens uit. Nadat Geert
Heèrsinik een vrije schop keihard tegen
Bossenbroek had gekogeld, ontving- hij
even later in buitenspelpiositie de bal. De
scheidsrechter liet doorspelen en Heersink
scoorde: l—2.
Dit doelpunt had tot resul taait dat de gemoederen bij de thuisclub danig verhit
raakten, hetgeen wel tot gevolg had dat
Oolumbia een beetje chaotisch begon te
spelen. Een foutieve terugspeelbal werd
door Heensink onderschept, hij passeerde
de keeper tweemaal om vervolgens laconiek de bal in de uiterste hoek te schieten:
l—3. De wedstrijd wend steeds harder. De
Vordense defensie bleef goed overeind
waarbij een belangrijke rol werd gespeeld
door de uitblinkers Bentus Nrjenhuis en
Gerard ter Beest.
In de laatste münuut sloeg Reinier Teerrink de bal uit heit door Ten Have verlaten doel, waarna Frijstein de toegekende
penalty in twee instantie (Ten Have redde
eerst) inschoot: 2^3.
S V RATTI l-EPE l af d. zaterdag
9V Ratiti lliet hun supporters genieten van
een zeer spannende wedstrijd. De spelers
van SV 'Raititi bezitten de grote inzet om na
een snelle achterstand !toch ' goed door te
gaan. iNa 5 minuten was het door een afstandschot, waar doelman Wassftnk niet geheel kansloos bij was, al l—O voor Epe.
Epe probeerde anet hand spel de Ratti-formaitie uiteen te trekken, waait het zag er
naar uit dat SV Ratta niet met 11 spelers
het einde zouden halen. H. Sloetjes moest
na 10 minuten door een harde charge met
een blessure het veld verlaten. Daarvoor
kwam W. Wdegerink in het veld. Enkele
minuten later moest J. Schoenaker aan de
zijlijn opgelapt worden, hij kwam weer terug. Hierdoor was SV Ratiti wat aangeslagen en durfden er niet zo harl meer in
te gaan.
In de 20e minuut kon Epe verder uitlopen,
doondat een Epe-speler kon doorgaan op
een dieptejpass. Doelman Wassink kwam
zijn doel uit en trapte over dé bal, zodat
Epe gemakkelijk kon scoren: 2—0. Met
deze stand ging1 men die rust in.
De tweede helft een herboren SV Ratti. H.
Klein Ikkttnk was vervangen door H. Stolteniborg. Nu was het SV Ratti die het initiatief overna mvan Epe. Het spel was net
begonnen of S V Rattd kreeg aansluiting.
Het was H. van Eist die met een prachtige
kopbal de stand op 2—il kon brengen. Door
dit doelpunt kreeg SV Ratti de moed om
verder te gaan. Doordat de buitenspelval
bij SV Ratti niet goed dicht klapte kon
Epe uitlopen tot 3—•!.
Toen dacht Epe dat zij er waren maar dat
pakte anders uit, want doordat P. Bielawski de bal van rechts scherp voortrok, raakte een Bpe-speler in paniek en süoeg de
bal met de hand in eigen doel, zodat SV
Ratta dichterbij kwam: 3—2. H. van Elat
bracht de spanning tot top omdat hij uit
een voorzet van P. Bielawski met een kopbal de atand op 3—3 bracht.

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
A'j zo um dizze tied van 't jaor de krante lösslaot, zie'j um un haor wel een of
ander veslag of advetensie van un karmse of volksfees wat hier in de buurte
steet te gebeurn. Wat daorbi'j metene opvölt is dat de wat grotere feesten
karmse wod enuumd zoas de Reurlse, Hengelse, Baokse of Keienbargse
karmse, en de feesten in de buurtschappen vake volksfees.
Waor dat now krek an lig wet ik ok neet. Meschien kump ut umdat de karmsen van oldere daotum bunt en vanuut de karke uutegreujd bunt tot wat 't
now is. De volksfeesten zollen dan van wat latere daotum weazen en meschien können ontstaon wean umdat de mensen van buuten 't darp ok wel es
un fees onder mekare wollen hemmen, kiek maor nao Linde, Vassel, Delden,
Medler en Warken um d'r maor un paar te nuumen. Maor dan zit i'j weer met
Baok en Wichem. In t ene is 't karmse en in 't andere darp fees. Hoo zit dat?
Veural de karmsen hadd'n vrogger zo eur beteikenis veur de tied waorop 't
wark mos gebeurn. Hengelse karmse was de tied um uut te rosten van 't
heujen en ni'je krachten op te doen veur d'n roggebouw. Nao de Laornse
karmse begonnen ze daor met earpelstekken.
In Hengel wodden van un goeien boer vewacht dat e met de knollenmarkt
(zo um tien augustus) de stoppels d'r onder had en de knollen d'r in. Later
kon neet want dan wodd'n 't niks meer met 't gewas.
Allemaol dinge die in un paar jaor tied zowat historie bunt ewodden. Knollen mo'j nog met un lampken zuuken, noo d'r gin rogge meer wod vebouwd
is t'r gin plaatse meer veur en 't is nog völs te bewarkeluk ok.
Heujen zie'j ok haos neet meer doen, ze koelt now in vanaf begin mei, at ze
teminsten wat hebt, daor ontbrok 't dizzen zommer nog wel us an.
Maor de feesten bunt gelukkug wel ebleven, in Linde hadd'n ze 't kots al
veur de 110e keer. En daor mo'w bli'j met wean. Now deur veschillende oorzaken de buurte mekare neet meer zo had neudug hef, is 't goed dat de onderlinge banden op zo'n meniere nog es weer wat wod anehaald. En daor is op
zo'n fees alle geleagenheid veur. Daor zölt wat mensen van de blauwe knoop
wean die zekt: „Van mien hoeft 't neet", maor dat hol i'j toch. Jenever hef t'r
hier altied bi'j eheurd, zowel op brulfte, karmse of begraffenisse.
A'k dan bedenke hoo t t'r vrogger wel us hen ging op de karmse at de masjesees eur gummiknuppels op de köppe van de zatlappen leeten dansen, dan
j's 't d'r noe un heel röstug gedoete. En un borrel op zien tied is nog zo slech
neet veur un mense, ok neet bi'j ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

De supporters schreeuwden SV Ratti naar
het einde en zagen dat er bijna l punt in
het bezit was. Maar in de laatste minuten
van de wedstrijd wend de weg vrijgegeven
voor een Epe-speler die op zijn beurt doelman Wassink omspeelde en door dit doelvolle winst mee naar Epe nam.
SV Ratti onverdiend waar een
gelgk spel op zijn plaajts zou zijn geweest.
SV Ratlti 2 en SV Ratiti 3 zijn een eenrichtinigisweg ingeslagen want zij blijven de
wedstrijden winnend afsiluiten.
I-ANGERLO: 1—2
afd. zondag speelde thuis tegen Angerto maar moest de punten aan de gasten
laten. Raitti stantte weliswaar sterk met
goede aanvallen. Enkele schoten van de
gebrs. Haverkamp hadden béter lot verdiend; paaJ en lat stonden in de weg.
Doordat bij de gmoenwtitten de dekking
nogal verwaarloosd wend, kon Angerlo na
een half uur scoren; de Angerlose rechtsbuiten op de doelllijn gehinderd door de
keeper, tikte de bal naar een medespeler,
die er wel weg mee wist: O—1.
Bij de Kranenburgers faalden de voorhoede en middenlinie. Heit ging allemaal te
langzaam en zonder veel fantasie, zodat de
tegenpartij élk kritiek moment kon ingrijpen.
Na de tihee werd Pons Haverkamp vervangen door Martin Overbeek (middenspeler). Het was weer Angerlo dat de
stand vengnootJte. Doelman Huitink werd
tataail verrast door een afigtandstschot in de
Hnkerfbovenihoek: O—2.
Ratti kwam op een gelukkige wijze aan
een doelpunt, toen de arbiter een overtreding in het strafschopgebied tamelijk
zwaar afstrafte met een penalty. B. Overbeek maakte geen fout: l—2.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: SV Ratti l-Epe
l 3—4; Markvogels 2-iSV Ratti 2 O—11;
SV Ratti 3-CJV-ers 3—1; SVDW 2-SV
Ratti 4 13—0; SV Ratti 5-DZSV 4 1—3.
Programma afid. zaterdag: S V Dinxperlo
1-SV Ratti 1; Sp. Eefkte 4-(SV Ratti 2; Sinar. Mulukw. 3-SV Ratti 3; DZC 5-SV Ratti 4; SV Ratiti 5 vrij.
Uitslagen aüd. zondag: Oolumibia-Vorden
2—3; Vonden 2uBe Quick 3 0—0; Oeken 3Vonden 3 O—6; Vonden 4-Steendenen 2 3—
2; Vonden 5-iBe Quick 4 O—2; Zutphen 5Vonden 6 l—d; SVBV 2-Vorden 7 O—1;
WamsVeldse Boys 5-Vtorden 9 l—4; Vorden al-JLöttele al O—2.
Programma afd. zondag: Zutphen 3-Vorden 2, Vorden 4-iZutphania 3; Vonden 5Vonden 3; Vorden 8-iZutphen 6.

Waterpolo
VORDEN '64 START DEZE WINTER
MET ZWEMAFDELING
De belangrijkste mededeling die voorzitter
F. Mengerink deed op de jaarvergaderinj

van de poloclub Vorden '64 was dat de
vereniging de komende winter zal starten
met een zwemafdeling. Tot dusver lag het
accent namelijk op het waterpolo.
De heer Mengerink memoreerde vervolgens
de resultaten die de verschillende teams
het afgelopen seizoen hebben behaald.
Woonden van dank sprak hij in dit verband tot de beMe trainers te weten de
heer en mevrouw Sonneveld. Beiden zullen in hot winterseizoen de waterpolotrainimg weer voor hun rekening nemen. Voor
de zwemploeg is ook reeds een trainer benaderd.
Prettige geluiden kwamen er uit de mond
van penningmeester Beek die bekend
maakte dat dankzij de aktie Jantje Beton,
de pretlty-imarkt en de zwemvierdaagse 't
niet noodizakelijk is dat de kontnibutie verhoogd moet wonden. Financieel kan men
zich by Vorden '64 wel bednuipen, hoewel
het niet gaat zonder een flinke portie zelfwenkzaamhéid. Het komende najaar zal
weer meegedaan worden aan de nationale
jeugdkollekte.
HOOPVOLLE COMPETITIESTART
HEREN EN DAMESTEAMS
POLOCLUB VORDEN
Hét eerste herenzevental van de poloclub
Vonden, dat dolt seizoen uitkomt in de
Bondsdistrikts-Kxwnpetitie, is de polocompetitie uitstekend gestapt door in de thuiswedstrijd tegen DIWK uit Barneveld met
11—4 te zegevieren.
In de eerste periode namen de Vordenaren,
die elkaar uitstekend konden vinden, een
2—O voorsprong dankzij doelpunten van
Arjan Mengerink.
Hetwas dezelfde speler die ook in de tweede periode goed pnofiteende van het „gaten
trekken" van Sjaak Gotink. Het was nl.
steeds Gotink die hét zware werk opknapite, waarna Mengerünk voor de afwerking
zorgde. In deze tweede periode scoorde
Mengerink 3x.
In de derde periode wend de Vondense
midvoor een poosje rust gegund. Nu waren het Erik Rikkerink, Sjaak Gotink en
Geentjan Sikkens düe scoorden. Bij het ingaann van de laatste periode was de stand
8—12. DWK ktwarn terug tolt 8—4, waarna
wederom Mengerink driemaal genadeloos
toesloeg 11—4.
De dames van Vonden boekten een volkomen verdiende 4—il zege op het bezoekende AiSC uit Apeldoorn. In de eersite speelperiode gelukte het AZC zelfs, nadat Vorden via Jet Smit een voorsprong had genomen, de stand in evenwicht te brengen.
Na rust sloeg1 Vonden via Anneke Sikkens
(2x) en Jet Smit definitief toe. Eindstand
4—11.
De heren 2 van Vorden verloren met 4—2
van Roderlo (RuurJo), tenwijl de dames 2
met l—O verloren van Breuly 2 uit Zeve-

'n Junior kiest zijn eigen nieuwe kleren bij
Visser
Bij ons geen gezeur, 'n Jongen trekt aan wat ie
mooi vindt. Kleren om lekker in te spelen en te
ravotten. 'n Modebewuste moeder kiest samen met
haar zoon uit onze eindeloze junior-kollektie.

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Door omstandigheden vrijgekomen grote

E

Kantine - Bar - Restauratie
en Rekreatie-zaal

Weekaanbieding j

in pacht aangeboden op grote bondscamping annex watersportcentrum aan IJsselarm (Gelderland).
*
*

SLAGBOORMACHINE SB2-400, 2 toeren,
400 W., 1 2 mm in beton, met Kema-keur

Pracht kans voor jong aktief echtpaar met Horeca-ervaring

CIRKELZAAGHULPSTUK HK 717 42 mm
zaagdiepte, slingernaaf verstekzagen tot
45 graden

Zonder papieren en enige contanten onnodig te reflekteren
Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. 31 — l aan het bureau Contact

Samen in geschenkverpakking alleen deze
week van 445,00 voor slechts
incl. 16% BTW

te Vorden.

Mevrouw E. Swiers
te Papendrecht

Zolang de voorraad strekt
Aanbieding fgeldig t.ni. 9 oktober

EN TOCH . . IS

Voordelige
KINDERSCHOENEN

Aanbieding sanitair
*

WASTAFELKOMBINATIE in de kleuren groen en beige
best. uit: wastafel, spiegel, afvoer, mengkraan, plunchet en ophanghaken voor
.....................
125,00
incl. BTW

*

98,00

Idem in wit

incl. BTW

*

DUOBLOKS in beige en groen

258,00
incl. BTW

*

Idem in wit

198,00
inol. BTW

*

BADKUIP in de kleuren groen en beige, incl. poten en
afvoer
210,00
dncl. BTW

Zolang de voorraad strekt
U BENT VAN HARTE WELKOM !
Openingstijden: maandag tJtn. vrijdag van 9.00-tli2J3iO en 13.30-17.30 uur;
zaterdags van 9.00-12.80 uur; donderdagsavonidB van 19.00-21.00 uur
Uw bezoek wordt zeer op pr\js gesteld!

Met ingang van donderdag 7 oktober a.s.
kunnen wij
geen brood meer leveren aan de
Coop. Het Zuivelhuis
door reorganisatie van dit bedrijf.
BAKKERIJ LENGTON
Dorpsstraat 3 - Ruurlo

Inl976

slank worden
en blijven!

Uitgevoerd in leer

UW MEUBEL SPECIALIST!

met^ubberzool

Zutphenseweg - Vordon - Telefoon ()f»7;Y.!-lf> 11

Maten 22/28

WEIGHTWATCHERS heeft
een wetenschappelijk
verantwoord programma,
waarmee u uw overtollig
gewicht bljjvend kunt
verliezen.
• Ruim 12 jaar internationale
ervaring. • Geen pillen, geen
hongergevoel, geen contracten.
• Cursussen in groepsverband.
• Gratis begeleiding na het
cursusprogramma.

slechts .

Voor informatie:
mew. R. van Vroomlhovenv. Wees, tel. 080-233609,
busöen 14.00 en 18.00 uur.
Wy geven iedere dinsdag
suraus om 18J30 uur in zaal
Bjoensma, Dorpsstraat 6,
Vorden. U beult daar van
liartie weJSkom!

WULLINK

WEIGHT®.
WATCHERS.

J

Dorpsstraat 4

Vorden

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

DISCOUNT

Voordelige bloembollen
voor een fleurige lente
Haal nu uw bloembollen voor
border, tuin of bak, zodat u straks
het voorjaar feestelijk kunt vieren.

enkele vroege tulpen
rood, 40 stuks f 8 50

CENTRU

ONDANKS DE BTW-VERHOGING DE VOLGENDE AANBIEDINGEN:
100% WOLLEN
400 breed
per meter

ZWART ESSEN

BERBER

^^5

STOLLENKAST

Gratis gelegd

250 breed
Zie etalage

400 breed
nog steeds per meter
Zelf meten, halen en leggen

795,-

Wees prijsbewust, kom naar

39,-

Dorpsstraat 29

Bloembollenplanter

hStalen uitvoering, met
kunststof bekl<

J. J. Dijkerman

/ooraan in schoenenmode

Grandioze Welkoopjes
Freunde
snoeischaor

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

NYLON TAPIJT

Telefoon 1386

De praktische gatenmaker.
Deze maand voor
een prikprijs f 4,50

29,-

Bel vrijblijvend uw cursusleidster:

\\bor Sbnkbhjvers
-

ONBETWIST

Afgevallen . . .-34 kg.

Discount Centrum!
Wacht echter niet te lang !

RUURLO

Laat uw narcissen, hyacinten of crocussen pronken in een

sierpot, hyocinteglos
of crocuspotje
Uw Welkoop winkel
is er vol van.
Zo komt uw tuin de winter door.

Juinturf/turfstrooisel
voor het gazon en het afdekken van bollen en planten.

Telefoon 1361

Te ikloap: l ha fors onlfcw.
Wesitenwold'S naaignas.
Briefjes inleveren voor vrijdag 15 Oikitober a.s. 20.00
uur ibij G. Wagenvoort,
TVwerstraat 10, Baak, tel.
95754-263.
LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Ziutplhens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Sigarenmag. BOERS

UNIQUE

hondenpension

BROOD

hondenkapsalon
Pntma verzorging van uw
hond ttydens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters verwaimde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showklaar maken van
alle hondenrassen.
Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runder pens In
stukken p. kg
2,—
Gemalen roodvlees p. kg
2,15
Pittah hondenbrokjes p. 25 kg 37,50

onomische zaken
n hotel Bakker

alles om onze

UNIQUE

okt. a.s.

een maal apart
BAKKERIJ

A
VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Zware eiken meubels
af fabriek

A Sla, Ruurlo, telefoon
05736-886.
Kanstgfeblttenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

ZiU'tphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
Fe koop: jonge Duitse
staanders, kontharig met
stamboom, media april geboren. B. J. Waenlnk, Regielinksitraat 13, Hengelo
GM.
Te koop: kompl. aquarium
70x25xi30. Het Wiemelink
63, Vonden.

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomfafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets
Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonkamer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

modieus combineren
is een kunst
Bij ons kunt u die kunst afkijken.
In de eerste plaats een tweed kolbert in een moderne opvatting
Daarnaast een uni blazer In aktuele stijl en kleuren.

tober van
Beide te
kombineren
met passende
pantalon,
die u te kust en
te keur bij ons
vindt.

0.00-17.00 uur
n, want iedere
bezoeker heeft kans op een leuke prijs.

Vorden
Dorpsstraat 22 -Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
HEUGAFLOR
TAPIJTTEGELS

DE NIEUWSTE

UITNODIGING
voor het bijwonen van een

van 48,50 voor

„Stofzuiger"

36,00 p. m2

VAN NEDERLAND

Lubbers
Woninginrichting

De „Excelsior11 9000

Raadhuisstraat, Hengelo
GW., telefoon 1286

FILM

met betrouwbare krachtige motor van 900
Watt, automatische snoeropwtinder, licht in
gewicht, meit moderne stoficassetite

voor de kinderen uit
Vorden e o.

van 380,00 voor

Tevens uitreiking van de
prijzen in de LEGObouwwedstrijd
zaterdagmiddag 4.00 uur
n.m. zaal Smit
Aangeboden door:

Fa. KOERSELMAN
Official LEGO-dealer

Tijdelijk

Goede en voordelige
damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

295,-

„Excelsior" Stofzuiger Signal
de nieuwste uitvoering1, een oerdegeljjke
stofzuiger

Tijdelijk

tent iel CA mode

239-

van 310,00 voor

P

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

/choolclermciA

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

. GULDENS GOEDKOPER!
Het voordelige adres voor al uw zelfmaakmode
Tinneroy

Folklore

Mehair-Jersey Imprimé

natuurlijk ook in
bruin en zwart
dubbelbreed
per meter

in kleurige strepen
en motieven
dubbelbreed
p.m. vanaf

een sublieme kwaliteit
in prachtige herfsttinten
dubbelbreed
4 C QA
p.m. vanaf
IVjVV

blousestoffen - De grote
mode in geruwde katoen
en Terlenka
90-110 br.
p.m. vanaf

WARME BAKKER

Oplaat
voor lekker en

Col-Pulli's

gezond brood

passend bij uw zelfgemaakte japon,
rok, e.d.

WEEKEND-REKLAME:

vanaf

BURDA PATRONEN EN DIVERSE FOURNITUREN VOORRADIG - EXTRA KORTINGEN VOOR NAAISCHOLEN, VERENIGINGEN

Appel- en
Bosbessentaart
en

STOFFENMAGAZIJN
v/h KLEMACON

-

RUURLO

Spoorstraat 46

-

Telefoon 1348

Vrijdag koopavond

Koffiebroodjes
Dorpsstraat II - Vorden - Tel. 1373

NIEUWS VAN FORMAAT

Grootbeeld-Gordijnen
van CarolaOlsen
Als u iets zoekt voor een exklusief interieur kunnen wij u het
allernieuwste tonen op het gebied van decoratieve gordijnen.
De dessins zijn ongekend groot (225 cm breed en toepasbaar op
hoogtes tot max. 280 cm), zodat u grote wandvlakken eventueel
inklusief ramen geweldig kunt aankleden.
U kunt kiezen uit verschillende dessins, welke allemaal ontworpen
en gesigneerd zijn door de bekende internationale kunstenares
Carola Olsen.

Staat uw huis al met foto
vermeld In
„Woongaard"
het landelijk onroerend
goed magazine?
Dat is mogeiyk via edik bQ
het Makelaars Computer
Centrum aangesloten
makelaarskantoor.
Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.
W. J. de Wilde Jr.

B.V.

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC
telefoon 05750-16627
< .

inter-style
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

INRUILAKTIE!
Tot 1 november bieden
wij u een zeer hoge prijs
voor uw oude t.v.!

CONTACT
GRAAG
GELEZEN

Streepjes, ruitjes en

CENTRUM
FRANKEN BV.

combinatie

STOFFEN

Gegarandeerd
20 tot 40% goedkoper!
Engels bloemtapijt

NU volop bij

LAMMERS
Zutphenseweg

VORDEN

400 breed"op foamrug
norm. 98,00
BIJ ONS NU

ITTSCHAUB-LORENZ;

Berbertapijt

WELTSPIEGEL 1849
noten, 66 cm in line
Normale prijs 2748,00
NU MET INRUIL

2348,

WELTSPIEGEL 1744
noten, 66 cm in line
Normale prijs 2572,00
NU MET INRUIL

Fraai zuiver wollen

2248,

KIJKAVOND

400 breed
norm. 129,00

Slaapkamertapijt
400 breed
per strekkende meter vanaf

Novilon
200 breed

WELTSPIEGEL 1742
noten, 51 cm in line
Normale prijs 2148,00
NU MET INRUIL

Deskundig en eerlijk advies, kom rustig
eens rondkijken, het verplicht u tot niets!

1828,

Alles onder volledige garantie. Wordt door
eigen stoffeerders vakkundig gelegd.

GREATZ Prafekt
56 cm in line
Normale prijs 2478,00
NU MET INRUIL ,

2098,

Al deze kleuren-tv's met 3 jaar
garantie en gratis service

Radio-t, v.-speciaalzaak

OLDENKAMP
eigen service-dienst, ook

ITT

voor toestellen die niet

SCHAUB-LORENZ

De zaak met een echte

bij ons zijn gekocht

^Q cfl
BIJ ONS NU ' 5*jW

MODEFEEST
NAJAAR 1976
voor het hele gezin
o
Wij willen hier gaarne met u

Bij aankoop van 500,- of meer
DEKBED voor.... 5,00
Constant 200 rol voorradig en dealer van:
DESSO - RICHELIEU LDP - BERGOSS VERTO - KEIZER BONAPARTE - HEUGA KROMMENIE
ULFT - Oversluis 7
Tel. 08356-3108
Donderdag en vrijdag
koopavond

Dl D AM - Spoorstraat l
Tel. 08362-1 166
Vrijdag koopavond
Maandag gesloten

Dagelijks geopend van 9.00-18.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur

een -feestelijk glaasje op drinken
en voor iedere dame
een leuke attentie!
7 oktober

Internationale
dag van het brood

textiel en mode

/chooldermon
raadhuisstraat tel 1367 vonten

Maak er een ECHTE BROODDAG van!

ASSELT

VAN

